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Chapter 1. NEUROHORMONÁLIS 
ADAPTÁCIÓ A TERMELŐ 
ÁLLATOKBAN 

1.  

A hypothalamohypophysealis rendszer működése 

A hypothalamusban termelődő hypophyseotrop anyagok. A hypothalamus ún. kissejtes (parvocelluláris) 

állományában olyan neurohormonok keletkeznek, amelyek a portális keringéssel eljutnak az 

adenohypophysisbe, és az ott folyó hormontermelést serkentik (liberinek) vagy gátolják (sztatinok). 

1. táblázat. A hypothalamusban termelődő liberinek és sztatinok 
 

Elnevezése Rövidítése A rövidítés eredete Mely hormon termelésére 

hat? 

Gonadoliberin Gn–RH (LH–RH) gonadotropin releasing 

hormon 
FSH, LH 

Kortikoliberin CRF corticotropin releasing 

factor 
ACTH (ß-LPH) 

Tireoliberin TRH thyreotropin releasing 

hormon 
TSH (PRL) 

Szomatoliberin GRF growth-hormon releasing 

factor 
STH 

Szomatosztatin GIH growth-hormon inhibiting 

hormon 
STH (TSH, PRL, ACTH) 

Prolaktoliberin PRF prolactin releasing factor PTL 

Prolaktosztatin PIF prolactin inhibiting factor PTL 

Melanoliberin MRF melanotropin releasing 

factor 
MSH 

Melanosztatin MIF melanotropin inhibiting 

factor 
MSH 

Kémiailag valamennyi oligo- vagy polipeptid, kivéve a a prolaktin termelődését gátló PIF, amelyről újabb 

vizsgálatok kiderítették, hogy azonos a központi idegrendszerben gátló neurotranszmitterként megismert 

dopaminnal. Elválasztásukat a központi idegrendszerből jövő idegi hatások, bizonyos perifériás jelek vagy az 

adenohypophysis indítja meg (1. táblázat). 

Az adenohypophysis hormonjai 

Az adenohypopysisben fehérje, illetve glikoproteid hormonok termelődnek. Többségük valamely másik belső 

elválasztású mirigyre fejti ki hatását, ezért az elnevezésük trop [tropea (gör.) = irányában] hormonok. 
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Növekedési hormon (szomatotrop hormon, szomatotropin, STH, growth hormone, GH). A növekedési hormon 

egyetlen hosszú polipeptidláncból áll, 191 aminosav építi fel. Fajspecifikus, bár a különböző állatfajok STH-

inak vannak azonos aminosav szekvenciájú szakaszai. Az STH felelős a genetikailag meghatározott testnagyság, 

a részarányos testalkat kialakulásáért. Serkenti a csontok és a különböző lágy részek (izom, kötőszövet, 

zsigerek) fejlődését. A hormon részletesebb élettani szerepével a 10. témakörben (A növekedés szabályozása, a 

hústermelés élettani alapjai) foglalkozunk 

Adrenokortikotrop hormon (kortikotropin, ACTH). Az adrenokortikotrop hormon egy 39 aminosavból álló 

peptid. Szerkezete jól ismert, szintetikusan is előállították, készítménye gyógyszerként is használható. 

Élettani hatása 

a) Az ACTH a mellékvesekéreg ún. köteges (zona fasciculata) és az ún. hálózatos (zona reticularis) állományára 

hatva a glükokortikoidok (kortizol, kortikoszteron) termelését serkenti. Hatását a sejtek koleszterintartalmának 

csökkenése, míg a vérben az említett hormonok szintjének emelkedése jelzi. Az aldoszteronra gyakorolt hatása 

csak kismértékű és közvetett, mivel az aldoszteron szintézisének útja a kortikoszteronon keresztül vezet. Az 

ACTH-felszabadulás a szervezetet érő stresszhatásra fokozódik, ez az adaptációs mechanizmus megindítója 

(lásd később). 

b) Az ACTH ún. extraadrenális hatásán az anyagcserére gyakorolt befolyását értjük. A zsíranyagforgalomban 

lipolítikus hatású: mozgósítja a zsírraktárból a zsírsavakat, ezáltal megemeli a vér szabadzsírsav- (free fatty 

acids, FFA) tartalmát. Emeli a vércukorszintet. 

Szabályozása 

Az ACTH elválasztását a hypothalamusban termelődő kortikoliberin (CFR) serkenti. Az ACTH és a CRF 

szintjében is jelentős napszaki ingadozás figyelhető meg. 

Az ACTH-hatásra fokozódó glükokortikoidtermelés nyugalmi állapotban a hypothalamusra és a hipofízisre is 

egyaránt negatív feed back hatással van, azaz korlátozza az ACTH kiáramlását. Terhelő inger hatására, 

stresszállapotban azonban az ACTH és hatására a glükokortikoidtermelés a többszörösére is megnő és tartósan 

magas szinten maradhat. 

Kórélettani vonatkozások 

Az ACTH-túltermelés a mellékvesekéreg hormontermelésének fokozódásával jár. A kialakuló kórképet 

Cushing-kórnak nevezzük, melynek hátteré¬ben a fokozott kortizolszekréció áll. 

Tireotrop hormon (tireotropin, TSH) 

A TSH a pajzsmirigy hormontermelését szabályozó glikoprotein hormon. 

Élettani hatása 

a) A TSH a tiroxin (T4) és a trijódtironin (T3) hormonok termelődésének számos lépését szabályozza. Így pl. 

fokozza a pajzsmirigy jódfelvételét, a T3 és a T4 szintézise során azok leválását a tireoglobulinról. 

b) Pajzsmirigyen kívüli hatásaként befolyásolja a kötőszövet anyagcseréjét (elsősorban a szemgödörben). Ennek 

hatásaként túlzott szekréciója szemkidülledést okoz (exophthalmus). 

c) A zsíranyagforgalomban lipolítikus hatású, fokozza a zsírmobilizációt, emeli a vér FFA-tartalmát. 

Szabályozása 

A TSH a hypothalamusban termelődő tireoliberin (TRH) szabályozása alatt áll. Szintjében enyhe napszaki és 

szezonális ritmus figyelhető meg. A T3, T4 hormonok megemelkedett szintje gátlóan hat a TRH és a TSH 

kiáramlására (negatív feed back). 

Kórélettani vonatkozások 

A TSH hiánya a pajzsmirigy működési elégtelenségéhez, és az ezzel együttjáró kórképek kialakulásához vezet. 

A gonadotrop hormonok élettani hatásait a szaporodásbiológiai részben (14. és 15. témakör) tárgyaljuk). 
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A melanocitastimuláló hormon (MSH, intermedin). Az MSH vagy intermedin a hipofízis középső lebenyében 

termelődő fehérjehormon, melyről megállapították, hogy α- és ß-formában fordul elő. 

Élettani hatása 

a) Élettani hatását hidegvérűekben fedezték fel, ahol az MSH hatására a bőrben a pigmentsejtek (melanociták) 

által termelt melaninszemcsék szétszóródnak a sejtben, így a bőr elsötétedik. Ez segíti színváltoztatás útján a 

környezethez való alkalmazkodást. Az MSH-nak emlősállatokban hasonló hatását nem ismerjük. 

b) Feltételezések szerint az MSH segíti a magzati növekedés, fejlődés folyamatát, stimulálja a magzati 

mellékvesekéreg kortizolszintézisét. 

c) A zsíranyagforgalomban lipolitikus hatású. 

d) Fokozza a faggyúmirigyek működését és a feromontermelést. 

Szabályozása 

A hypothalamusban termelődő melanoliberin (MRF) serkentő, a melanosztatin (MIF) gátló hatással van az 

adenohypophysis MSH termelésére. 

A neurohypophysis hormonjai 

A hipofízis hátulsó lebenye, a neurohypophysis hormont nem termel, csupán tárolja a hypothalamus ún. 

nagysejtes (magnocelluláris) magcsoportjaiban termelődő hormonokat. 

A hypothalamus nucleus supraopticus-a (NSO) adiuretint, a nucleus paraventricularis (NPV) oxitocint választ 

el. A neuroszekrétum az idegsejtek axonján jut le a neurohypophysisbe (1. ábra), ahol az idegvégződésekben 

fehérjéhez (neurofizin I. és II.) kötődve raktározódik. Az idegsejteket érő inger hatására kialakuló akciós 

potenciál szabadítja fel a hormont, amely a sejtből exocytosis-sal jut ki és a véráramba ürül. 

 
1.ábra: A hypothalamus és a hipofízis kapcsolata: (A) a hypothalamus idegsejt csoportjainak neuroszekréciós 

termékei a hipofízis hátulsó lebenyébe (neurohypophysis) szállítódnak, majd onnan az általános vérkeringésbe 

kerülnek; (B) a hipothalamus neuroszekretoros sejtjeinek axonjaiból a neuroszekrétumok (releasing hormonok) 

a hipofízis elülső lebenyébe (adenohypophysis) egy portális vérkeringésen keresztül jutnak el; (Dyce és mtsai, 

1996). 

A két peptidhormon szerkezete nagyon hasonló, mindössze két aminosavban különböznek egymástól. 

Madarakban a vazopresszin helyett arginin-vazotocin termelődik. 

Antidiuretikus hormon (adiuretin, vazopresszin, ADH) 
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Élettani hatása 

Az ADH-nak a vizelet koncentráltságának szabályozásán keresztül szerepe van a szervezet vízháztartásának 

fenntartásában.* 

1A szabályozórendszer a következő neurohumorális reflexíven keresztül valósul meg: a NSO-ban lévő 

ozmoreceptorok érzékelik a vérplazma koncentrációjának emelkedését, amely pl. vízveszteségkor, sok só 

fogyasztása esetén állhat elő. Ez az ingere a neurohypophysisben tárolt hormon ürítésének. Az ADH hatását a 

vesenephron distalis tubulusaira fejti ki, és ezen, a víz számára egyébként nem permeábilis szakaszon fokozza a 

víz visszaszívását. A hatás eredménye: csekély mennyiségű, hipertóniás vizelet. 

Az ADH-elválasztás reagál a vértérfogat változásaira is, melyet a nagy vénák és a jobb pitvar falában lévő 

vérnyomás-érzékelő receptorok jeleznek. A vérnyomáscsökkenés ADH-szekréciót vált ki. 

Kölcsönhatás figyelhető meg az ADH-szekréció és a RAAS (renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer) működése 

között. Erről részletesen a veseműködés szabályozásánál olvashatnak. 

Az ADH az agyban mint neurotranszmitter fokozza a CRF kiáramlását, valamint szerepet játszik a tanulás-

emlékezés folyamatában. 

Szabályozás 

Az ADH-kiválasztás a fent vázolt idegi hatások szabályozása alatt áll.. Megfigyelések szerint bizonyos anyagok, 

így a bradikinin, a prosztaglandinok, a dopamin ADH-szekréciót váltanak ki, míg az α-adrenerg hatás gátolja a 

kiáramlását. Láz, fájdalom, stresszorok szintén emelkedést váltanak ki. 

Kórélettani vonatkozások 

Az ADH-szekréció csökkenése fokozott vizeletürítéssel (polyuria) járó kórképben nyilvánul meg, melyet a 

szervezet fokozottabb vízivással (polydip¬sia) igyekszik kompenzálni, ez a betegség a diabetes insipidus. 

Oxitocin 

Élettani hatása 

Az oxitocin az élettani hatását nőivarú állatokban két irányban fejti ki: 

a) Méhre gyakorolt hatása: erőteljesen fokozza a méh izomzatának összehúzódását az ivari ciklus 

tüszőfázisában, valamint a vemhesség utolsó, ellés előtti szakaszában. Az ösztrogén érzékennyé teszi a méh 

simaizomsejtjeit az oxitocin iránt, kiépíti az oxitocinkötő receptorokat. A hormon felszabadítása a NPV-ból 

idegi impulzus hatására történik meg. Természetes ingere a párzás és az ellés. A hüvely és a méh falában lévő 

feszülést érző receptorok ingerülete váltja ki a neurohumorális reflexet. Szoptatás időszakában a szopás és a 

tőgy- illetve a csecsbimbó ingerlése is kiváltja az oxitocinkiáramlást, melynek a méhösszehúzódás fokozódása 

révén szerepe van a gyorsabb involúcióban. 

2 

Az ivari ciklus sárgatestfázisában uralkodó magas progeszteronszint megemeli a méhben a simaizomsejtek 

membránjának nyugalmi potenciálját, ezáltal érzéketlenné teszi azokat az oxitocin hatásával szemben. Ez jelenti 

a progeszteron ún. antimyometrális hatását, amely a vemhes méh védelmének egyik tényezője. 

Az oxitocin vagy szintetikus analóg vegyülete felhasználható gyógyászati célból, ellés során a gyenge 

méhkontrakciók erősítésére. 

b) Tejmirigyre gyakorolt hatása: a szopás, illetve a fejés során a tőgy- illetve a csecsbimbó mechanoreceptorait 

érő inger kiváltja az oxitocinnak a neurohypophysisből történő ürítését. A hormon a tejmirigy alveolusait 

körülvevő ún. kosársejtekre (myoepithel sejtek) hat, amelyek a citoplazmájukban lévő kontraktilis fehérjéknek 

köszönhetően összehúzódnak, ezáltal a tejet az alveolusjáratokba ürítik. 

                                                           
1* A vazopresszin elnevezés a hormon vérnyomásemelő és érösszehúzó hatására utal, melyet azonban a fiziológiás hormonszint 500–1000-

szerese vált csak ki. Ennek a hatásnak így inkább csak gyógyászati célból van jelentősége. 
2fiziológiás hormonszint 500–1000-szerese vált csak ki. Ennek a hatásnak így inkább csak gyógyászati célból van jelentősége. 



 NEUROHORMONÁLIS 

ADAPTÁCIÓ A TERMELŐ 

ÁLLATOKBAN 

 

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A tobozmirigy 

A tobozmirigy (epifízis, glandula pinealis) a harmadik agyvelőkamrán helyeződő, mirigyes szerv. A 

köztiagyvelő hátulsó végén található, ferdén caudodorsalisan irányulva az ikertelepek dombjai közé fekszik be. 

A köztiagyvelővel két nyél útján függ össze, melyeken keresztül a parenchymasejtek között eloszló 

velőhüvelyes és velőhüvely nélküli idegrostok, továbbá vérerek térnek a mirigy állományába. 

A mirigyet kötőszöveti tok foglalja be, amely összefügg a lágy agyvelőburokkal. A tokból érdúc sövények 

mennek a mirigy állományába, és ott kis kamrácskákat képeznek. A parenchyma gliasejtekből és specifikus 

mirigyhámsejtekből áll. 

Hormonja a melatonin, amely szerotoninból keletkező acetil-metoxitriptamin. 

Élettani hatása 

A halak bőrében lévő pigment összetömörülését okozza, ami a bőr színének világosodásához vezet. Ez, az 

MSH-val ellentétes hatás magasabb rendű élőlényekben nem mutatható ki. 

Az állatok többségénél, a létfenntartáshoz való alkalmazkodás eredményeként az életfolyamatokban bizonyos 

szezonalitás figyelhető meg. A szaporodásbiológiai folyamatok, az étvágy, a köztakaró állapotának stb. 

évszakonkénti változása neurohormonális szabályozás alatt történik, melynek pontos mechanizmusa nem ismert, 

biztos azonban, hogy a melatoninnak központi szerep tulajdonítható benne. 

A tobozmirigy melatonintermelése a fotoperiódussal változik, azaz mint neuroendokrin transzducer a 

fényhatást hormonális jellé alakítja át. Nappal, azaz világosban csökkenő, míg az éjszakai sötét órákban 

emelkedő hormonszint mérhető. A nyárból az ősz felé haladva a hosszabbodó éjszakák fokozzák a 

melatonintermelést. A melatonin elsősorban a hypothalamus kissejtes területén hat, az ott termelődő liberinek 

kiáramlását szabályozza. 

Hatása a gonadotrop hormonokra közvetett, sem pro-, sem antigonadotropnak nem mondható. A szaporodási 

ritmusra hat úgy, hogy a szaporodási időszak. a létfenntartás és az utódnevelés szempontjából is a megfelelő 

évszakra essen. Juhoknál melatonin hatására beindul az ivari ciklus (rövid fotoperiódus), ugyanakkor lovakban 

(hosszú fotoperiódus) az emelkedő melatonin termelés gátolja az ivarérést, az ivari működést. 

A szaporodásukban szezonalitást mutató háziállatainknál gazdasági szempontból indokolt lehet ennek a 

szabályozásnak a megváltoztatása. Juhokban, gímszarvasban melatoninkezelés alkalmával ivarzás váltható ki a 

szaporodási szezonon kívüli időszakban is. 

Szabályozása 

A fény csökkenő intenzitása fokozza, növekvő intenzitása viszont csökkenti a melatonintermelést. A 

tobozmirigynek nincsen közvetlen kapcsolata a központi idegrendszerrel, szimpatikus postganglionaris rostok 

térnek állományába a felső nyaki ganglionból. Ez utóbbi kapcsolatban áll a szervezet “biológiai órája”-ként 

számon tartott suprachiasmaticus maggal (SCN). A fényviszonyokhoz való alkalmazkodás receptorai a szem 

ideghártyájában, a retinában találhatók, ahonnan a tractus retinohypothalamicus tér a köztiagyvelőbe. 

A pajzsmirigy 

A pajzsmirigy (glandula thyreoidea) páratlan szerv, amely a gégéhez közel, a légcső 2. és 3. porcos gyűrűjén, 

lateroventralisán foglal helyet. A gégecsőhöz laza kötőszövet fűzi. Két oldalsó szimmetrikus lebenyből és az 

ezeket ventralisan összekötő, keskeny középső részből áll. 

A pajzsmirigy alakja, nagysága és súlya állatfajok szerint különböző. A súlya ezenfelül még a kor, a nem, a 

klimatikus viszonyok és az évszakok szerint is változik. 

A pajzsmirigy barnásvörös v. húsvörös színű, felülete sima, marhában és sertésben azonban lebenyezett. A 

mirigyet kötőszöveti tok veszi körül, amelyből a szerv állományába sövények térnek, és azt lebenykézetté 

teszik. A lehenykékbe köb- vagy hengerhámsejtekkel, thyreocytákkal bélelt különböző nagyságú 

follikulusokat, acinusokat találunk. Közöttük a kötőszövetben tág vérér- és nyirokérkapillárisok helyeződnek. 

Az acinusok üregét kolloid tölti ki . Ha a pajzsmirigy aktív, működő állapotban van, azaz szekréciós és 

abszorpciós fázisban, akkor az acinusok ürege kicsi, folyadéktartalma kevés, a falát alkotó hám magas, 
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hengerhám típusú, az acinus ürege tág, folyadékkal telt. A thyreocyták által termelt hormonok a tetrajód-tironin, 

azaz tiroxin (T4) és a trijódtironin (T3). 

A follikulusokon kívül az interszticiumban, esetleg a thyreocyták között is egyéb hormontermelő sejtek is 

előfordulnak, ezek az ún. parafollicularis vagy C (clear) -sejtek. Mennyiségük, elhelyezkedésük, aktivitásuk az 

állat faja, ivara, kora szerint változik. Hormonjuk a kalcitonin. 

A T3, T4 hormonok 

Szintézise, elválasztása, szállítása 

A T3 és a T4 előanyaga az ún. tireoglobulin. Ez a kb. 660 000 molekulatömegű fehérje a thyreocytákban 

szintetizálódik, majd exocytosissal jut a follikulus üregébe. 

A hámsejtek a jódot jodidion formájában aktív transzporttal veszik fel, majd peroxidáz enzimrendszerük 

segítségével elemi jóddá alakítják át. Az elemi jód az acinus üregében kapcsolódik a tireoglobulin tirozin-

gyökeihez, ahol is mono-, illetve dijód-tirozin (MIT és DIT) keletkezik. Két DIT kapcsolódásából kialakul a 

tetrajód-tironin (T4), egy MIT és egy DIT-ból pedig a trijód-tironin (T3), amelyek oldallánc formájában 

tárolódnak az acinus üregében . 

Adott üríttető jelre, azaz TSH hatására a hámsejtek pynocytosissal felveszik a jódozott tireoglobulint, enzimek 

leválasztják róla a T3, T4 oldalláncokat, amelyek a sejt basalis membránján át a véráramba kerülnek. A vérben 

fehérjéhez kötötten (TBG, TBPA, albumin) szállítódnak. 

Perifériás hormonmetabolizmus 

A pajzsmirigy 90 %-ban inaktív T4-et választ el, amely a T3 prohormonjaként fogható fel. Vannak szövetek, 

amelyek 5’-dejodináz enzim segítségével a T4–ből T3-t állítanak elő. A májban és a vesében keletkező T3 egy 

része ismét a keringésbe kerül és eljut más célszervekhez. Az ilyen ún. hormonexportáló szervekből származik a 

vérben keringő T3 kb. 80 %-a. 

Jellemző a hormonokra a hosszú felezési idő (1–7 nap). A szövetekben a hormon inaktiválásának módja a 

dejodáció (5-dejodináz hatására rT3 keletkezik), a felszabaduló jódot a szervezet újra felhasználja. A dejodált 

hormonmolekulák a vizelettel, vagy konjugált formában az epével ürülnek. 

Hatásmechanizmus 

A T3 az intranuclearis receptorokhoz kapcsolódva serkenti a DNS transzkripcióját, a mRNS szintézisét. A 

szteroid hormonokkal ellentétben a citoplazmában kialakuló T3- receptor komplex nem tud átjutni a 

sejtmagmembránon, így csak mint hormon rezervoár van jelentősége. 

Élettani hatása 

A pajzsmirigyhormonoknak nincs kitüntetett célszerve, a szervezet csaknem minden szövetére hatnak. 

a) A növekedésre és az egyes szervrendszerek fejlődésére gyakorolt hatás. A pajzsmirigyhormonok megfelelő 

szintézise nélkülözhetetlen a genetikailag meghatározott testnagyság eléréséhez. Hat a csontfejlődésre, a 

csontosodási magvak kialakulására, az epifízisporc záródására. Szükséges az idegrendszer fejlődéséhez, az 

idegrostok körüli myelinhüvely kialakulásához. 

b) Az alapanyagcserét fokozó, ún. kalorigén hatás. Ez a pajzsmirigyhormonok legismertebb hatása, melyet 

diagnosztikai célból fel lehet használni, az alapanyagcsere értékéből következtethetünk a pajzsmirigyműködés 

intenzitására. 

A T3 és a T4 elsősorban a szív- és vázizomban, a májban, a vesében és a bőrben fokozza a sejtek 

oxigénfogyasztását és alapanyagcseréjét. Ez két tényezőre vezethető vissza: növeli a mitochondriumok számát 

és fokozza az oxidatív foszforiláció enzimjeinek aktivitását. 

Hatása a többi kalorigén anyaghoz, így az adrenalinhoz képest a hordozófehérjéhez való kötődés miatt lassabban 

indul be, viszont tartósan, a hormonnak a vérből való eltűnése után is érvényesül. 
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c) Anyagcserére gyakorolt hatás. A pajzsmirigyhormonok fokozzák a szénhidrátok lebontását, a 

glükózfelhasználást, a glükoneogenezist, emelik a vércukorszintet. A zsíranyagcserében fokozzák a 

zsírmobilizációt, valamint a szénhidrátból való zsírsavszintézist. Ezek eredményeként emelik a vér FFA-

tartalmát. Fokozzák a máj koleszterinszintézisét és így az epe koleszterintartalmát. A fehérje-anyagcserére 

erősen anabolikus hatásúak, a szervezet N-egyensúlyát pozitív irányban tolják el. 

d) Szerepe a hőszabályozásban közvetett, az oxidatív anyagcsere fokozódásával megteremti a hideghez való 

alkalmazkodás feltételét. 

e) Enyhe szimpatikotóniás, (ß-adrenerg) hatás. A szöveti anyagcsere fokozott oxigénigénye, valamint a 

metabolitok fokozottabb mértékű keletkezése a vérkeringés alkalmazkodását teszi szükségessé, mely 

vazodilatatióban, szükség esetén a perctérfogat emelkedésében nyilvánul meg. A T3 és a T4 hatnak a szívizom 

ingerlékenységére és a szívműködés frekvenciájára. Fokozzák az adrenalin hasonló irányú hatását. 

f) Egyéb hatások: a vékonybél felszívóképességére, a hasnyálmirigy enzimtermelésére, a vízterek elosztására, a 

tejelválasztására, a szaporodási folyamatokra gyakorolt hatás. 

g) Madarakban a pajzsmirigyhormonok – az ismertetett hatásokon túl – befolyásolják a szaporodásbiológiai 

folyamatok szezonalítását. Hatásukra fokozódik a prolaktinkiáramlás, felelősek a fotorefrakter állapot 

kialakulásáért (lásd Madarak szaporodása c. fejezet). A tiroxin befolyásolja a vedlés folyamatát is, szükséges a 

tollak normális szerkezetének és színeződésének kialakulásához is. 

Szabályozása 

A T3 és T4 szint a hipofízis TSH hormonja által szabályozott. A hypothalamusban termelődő TRH serkenti, a 

szomatosztatin gátolja a TSH kiáramlását. A T3 és T4 vérbeli koncentrációja negatív feed-back útján visszahat a 

hypothalamus-hipofízis működésére. 

A hypothalamuson keresztül, a központi idegrendszert érő hatások (pl. hőmérsékletváltozás, stressz) módosítják 

a pajzsmirigy hormontermelését. 

Kórélettani vonatkozások 

A pajzsmirigy működésének csökkenése két okból állhat elő: elsődlegesen jódhiány miatt vagy másodlagosan, 

ún. tireosztatikus (golyva keltő) anyagok jelenléte miatt. Ez utóbbiak olyan anyagok, amelyek gátolják a hormon 

termelését vagy leadását. A vér csökkent T3, T4 szintje fokozott TSH termelést indukál, aminek eredménye a 

pajzsmirigy kötőszövetes állományának megsza¬porodása, ennek helyi tünete a strúma. Ugyanakkor a 

hormonhatásban hiánytünetek jelentkeznek. Ilyen hatásúak a káposztában lévő tioureaszármazékok vagy a 

rosszul készített szilázsok tiocianát tartalma. Ezek az anyagok gátolják a jód beépülését a hormonmolekulába. A 

hiánytünetek az alábbi tünetegyüttesekhez vezetnek: golyva, kreténizmus, mixödéma, szőrképződési zavarok. 

A pajzsmirigy túlzott működésének következménye: túlfokozott alapanyagcsere eredményeként lesoványodás, 

fokozott ingerlékenység, szapora szívműködés. Emberben, esetleg kutyában ezekhez a tünetekhez a szem 

mögötti kötőszövet megszaporodása miatt szemkidülledés is társul, ez a Basedow-kór. 

A kalcitonin 

A kalcitonin a pajzsmirigy parafollikuláris C-sejtjeiben termelődő peptidhormon. 

Madarakban külön szervben, az ún. ultimobronchialis mirigyben képződik, amely a mellékpajzsmiriggyel 

együtt a mellkas bejáratában helyeződik. Állományában a belső elválasztású funkciójú sejtek kötegeket, 

fészkeket alkotnak. 

Élettani hatása 

A kalcitonin csökkenti a vér kalciumszintjét azáltal, hogy gátolja az osteoblast sejtekből a Ca-kioldódást, a 

csontosodás folyamatában a mineralizáció irányában hat, ugyanakkor fokozza a vesében a kalcium- és a 

foszfátürítést. Hatása a hypercalcaemia megelőzésében jelentős. A parathormonnal, mint antagonista hatású 

hormonnal együtt képes a vér Ca-szintjét az élettani határok között tartani. 

Szabályozása 
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A kalcitonin kiáramlásának egyik ingere a vér Ca-szintjének megemelkedése. Másik ingere a táplálék magasabb 

Ca-tartalma, mely fokozza néhány GI hormon (gasztrin, CCK, szekretin) szekrécióját. Ezek szintén serkentően 

hatnak a kalcitonin termelésére. Feltehetően ez a mechanizmus a kalciumban túlságosan dús takarmány 

hatásától védi meg a szervezetet. 

A mellékpajzsmirigy 

A mellékpajzsmirigyek (glandula parathyreoidea) a pajzsmirigy közvetlen szomszédságában, számos állatfajban 

a pajzsmirigy állományába beágyazva található borsó vagy lencse nagyságú mirigyek. A mellékpajzsmirigyet 

vékony kötőszöveti tok veszi körül, amely finom sövényeket bocsát a mirigy állományába. A kötőszöveti 

sövények között sokszögletű, bazofil festődésű mirigyhámsejtek vannak, amelyek oszlopokat vagy fészekszerű 

csoportokat alkotnak. A sejtek sűrűn, szorosan egymás mellett helyeződnek. A hámsejtek tömött elrendeződése 

annyira jellemző a mellékpajzsmirigyekre, hogy azokat hámtestecskéknek is nevezzük. Köztük sok vérér, tág 

kapilláris van. A mellékpajzsmirigy sejtjei szintetizálják a 84 aminosavból álló parathormont (PTH). 

Élettani hatása 

A PTH a vér Ca-koncentrációjának csökkenése esetén fokozza a csontokból történő Ca-mobilizálást és mérsékli 

a vesén át történő Ca-ürítést. 

Közvetetten, a dihidroxi-kolekalciferol képzést serkentő hatásánál fogva fokozza a bélből a Ca felszívódását. A 

vesében ugyanis PTH hatására 25(OH)D3-vitaminból hormonhatású 1,25(OH)D3 (dihidroxi-kolekalciferol) 

keletkezik, amely fokozza a bélhámsejtekben a Ca felszívódásához szükséges fehérje (Ca-BP) szintézisét. 

Mindezek a vér Ca-szintjének emelkedése irányában hatnak. Hatását a csont- és vesehámsejtekre a cAMP 

rendszeren keresztül fejti ki. Az osteoclast és osteoblast sejtekben fokozza a lizoszomális enzimek aktivitását, 

azok exocytosisa után pedig a csontszövet lebontását. 

A vese tubulusaiban gátolja a sejtek foszfátreabszorpcióját, azaz fokozza annak ürítését, serkenti viszont a Ca-

reabszorpciót, így annak mennyisége a vizeletben csökken. 

A calcitonin, a parathormon és a dihidroxi-kolekalciferol a három fő hormonális tényező a Ca-anyagforgalom 

szabályozásában. 

Szabályozása 

A mellékpajzsmirigy működését a vérplazma ionizált Ca-koncentrációjának csökkenése szabályozza feed-back 

mechanizmus útján. 

Kórélettani vonatkozások 

Fokozott hormonszekréció a csontszövet felritkulásához, mechanikus szilárdságának csökkenéséhez vezet. 

Hiányában viszont a vér Ca-szintjének csökkenése miatt tetániás görcsök lépnek fel. 

A mellékvese 

A mellékvese (glandula suprarenalis) a vesék elülső végén helyeződő szerv, melyet a vese zsírtokja fűz össze a 

vesékkel. 

A mellékvese állatfajonként, de ezen belül egyedenként is az életkor, a nem, a tápláltsági, vemhességi állapot, 

alkat szerint különböző nagyságú és alakú lehet. 

A mellékvese állománya fejlődéstani, morfológiai és funkcionális szempontból két különböző részből áll, a 

mesodermalis eredetű kéregállományból és az ectodermalis eredetű, szimpatikus elemekből fejlődő 

velőállományból. A két állomány egymástól függetlenül fejlődik, csak később egyesülnek egységes szervvé oly 

módon, hogy a kéregállomány tokszerűen körülzárja a velőállományt. A mellékvesét kívül kötőszöveti tok veszi 

körül, amely sövényt bocsát a szerv belsejébe, majd kéreg-velő határán ún. medulláris tokot képez. A tok alatt 

haladó erekből sugárirányban indulnak ki a kéreg sinusoidjai, amelyek a velő kapillárisaiban, majd vénáiban 

folytatódnak. 
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A kéregállományban a sejtek elrendeződése alapján három zónát különítünk el: a tok alatt az ív alakú zónát 

(zona arcuata) (kérődzőkben zona glomerulosa), a kéregállomány közepében a köteges zónát (zona fasciculata), 

a velőállománnyal szomszédos részben pedig a hálózatos zónát (zona reticularis). 

A velőállományban ún. kromaffinsejtek találhatók kötegeket alkotva vagy csoportokba rendeződve, közöttük 

jól fejlett sinusoidok, valamint a nervus splanchnicus szimpatikus idegrostjai húzódnak. 

A mellékvesekéreg 

A mellékvesekéreg életfontosságú szerv. A három szöveti rétegében eltérő hatású hormonok termelődnek: a 

glükokortikoidok, a mineralokortikoidok és a szexuálszteroidok. Ezek szteránvázas hormonok, amelyek 

szintézise koleszterinből indul ki, az egyes sejtrétegek hormontermelése a sejtek enzimgarnitúrájának 

függvényében alakul. 

A glükokortikoidok 

A fő glükokortikoid emberben, kutyában és sertésben a kortizol, patkányban a kortikoszteron, kérődzőkben 

közel egyforma mennyiségben és aktivitásban található meg a két hormon. 

A vérben részben szabadon, részben pedig fehérjéhez kötötten szállítódnak. Speciális szállítófehérjéjük a 

transcortin (CBG). A hormonok másik része albuminhoz kötődik. 

Élettani hatása 

a) Anyagcserehatás. A glükokortikoid elnevezés utal arra, hogy az ide tartozó hormonok fő hatásukat a 

szénhidrát-anyagcserére fejtik ki. A kortizol a glükoneogenezis kulcshormonja, azaz segíti az aminosavaknak és 

más glükogenetikus anyagoknak (tejsav, propionsav, glicerin) glükózzá, majd glikogénné való átépülését. A 

glükogenezis enzimjeinek serkentése mellett gátolja a glükolízis folyamatát, serkenti viszont a proteolízist. Ez 

utóbbi eredményeként a fehérje-anyagcserében katabolikus folyamatok kerülnek előtérbe. A fokozott 

fehérjebontás következtében felszabaduló aminosavak a májban dez-, illetve transzaminálódnak, így ez a 

glükoneogenezis fő helye. A glükóz fokozott termelődésének és csökkent mértékű felhasználásának 

következménye a vércukorszint emelkedése. 

A kortizol a zsíranyagcserére is katabolikus hatású, segíti a zsírmobilizációt, a vérben megemeli az FFA-

koncentrációt. Ez a hatás elősegíti, hogy éhezéskor vagy stresszállapotban a sejtek energiaszükségletüket a 

zsírsavakból, nem pedig a glükózból fedezzék. A fokozott zsírmobilizáció és glükoneogenezis együtt a 

ketonanyagok szintézisének erősödését okozhatja. 

b) Az immunrendszerre gyakorolt hatás. A glükokortikoidok a fehérjeszintézis gátlása révén csökkentik a 

limfoid szövetekben a sejtosztódást és a sejtek differenciálódását. Csökken a vérben a lymphocyták és az 

eozinofil granulocyták száma, valamint a limfokinek és a monokinek termelődése, amely hosszabb távon a 

szervezet ellenállóképességének csökkenéséhez vezet. Ez áll a glükokortikoidok ún. immunszupresszív 

hatásának hátterében. (Megnő ugyanakkor a vérben a vörösvérsejtek, a neutofil granulocyták és a vérlemezkék 

száma.) 

c) A vízforgalomra kifejtett hatás. A glükokortikoidok fokozzák a vesén keresztül a vízkiválasztást, hatásukra 

emelkedik a glomeruláris filtrációs ráta (GFR), ami fokozottabb Na-ürítéshez vezet. 

d) A vérkeringésre gyakorolt hatás nem tisztázott. Az adrenalin érszűkítő hatása glükokortikoidok hiányában 

nem érvényesül kellő mértékben. A hatás hátterében feltehetően az áll, hogy a kortizol serkenti a 

mellékvesevelőben az adrenalin szintézisét. (A mellékvese jellegzetes vérkeringése következtében a kéreg- és a 

velőállomány egymás után kapcsolt.) 

e) Egyéb hatások. Növelik a gyomor- és bélnedvszekréciót. A magzati fejlődés alatt serkentik a tüdő alveolusok 

belső felületén lévő, felületi feszültséget csökkentő foszfolipid hártya kialakulását. 

A glükokortikoidok farmakológiai hatása 

A glükokortikoidok, a sejtszaporodást gátló élettani hatásuknál fogva felhasználhatók terápiás célra is. A 

farmakológiai hatás élettanilag is érvényesül, kifejezettebbé tehető azonban a hormon szintetikus 

származékainak nagyobb adagban való alkalmazásával. 
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a) Gyulladáscsillapító hatás. A glükokortikoidok csökkentik a szervezet védekező jellegű gyulladásos reakcióit. 

Ilyen reakció az értágulat, a sejtszaporodás, a kapillaris permeabilitás fokozódás stb. Stabilizálja a lizoszómális 

membránt, ezáltal megakadályozza a proteolitikus és egyéb enzimek, valamint a hisztamin kilépését. 

b) A kortizol hatásos antiallergiás szer. A sejtes és a humorális immunválasz gyengítése révén megakadályozza 

a transzplantált szervek,szövetek kilökődését. A hisztamin felszabadulás gátlásával fokozza ezt az antiallergiás 

hatást. 

c) A glükokortikoidok gátolják a kötőszöveti sejtek (fibroblasztok) szaporodását és aktivitását is. Ez a 

sebgyógyulásban zavarhoz vezethet, viszont visszaszorítja a hegszövet képződését. 

Szabályozása 

A glükokortikoidok termelődését az adenohypophysis ACTH-hormonja szabályozza. Az a napszaki ingadozás, 

amely nyugalmi állapotban az ACTH szintben megfigyelhető, kihat a glükokortikoidok mennyiségére is. A 

nappal aktív állatokban a maximális kortizolszintet a kora délelőtti órákban lehet mérni. 

Az ACTH a koleszterin→pregnenolon átalakulását katalizálja a cAMP, mint másodlagos messenger rendszeren 

keresztül. A szteroidszintézishez szükséges NADPH-t a mellékvesekéregben a glükóz direkt oxidációja 

szolgáltatja. Az ACTH-szekréciót a hypothalamus neurohormonja, a CRH szabályozza. A szervezetet érő 

megterhelő, nem specifikus ingerek aktiválják a hypothalamus–hipofízis–mellékvesekéreg tengelyt. Ez fokozott 

CRH-, ACTH- és glükokortikoid szekrécióban nyilvánul meg (lásd később). 

A mineralokortikoidok 

A mellékvesekéreg só- és vízháztartást szabályozó hormonjai az aldoszteron és a dezoxikortikoszteron 

(DOC), melyek közül az elválasztott mennyiség és a hatás szempontjából is az aldoszteron a fontosabb. A kéreg 

külső rétegének, a z. glomerulosa, illetve a z. arcuata sejtjei termelik. A vérplazmában kb. 30–40%-ban 

fehérjéhez kötötten szállítódik. A többi szteroidhormonhoz hasonlóan receptorai a citoszolban vannak, hatását 

sejtszinten a fehérjeszintézisre fejti ki, egy specifikus fehérje, feltehetően az ATP-áz termelődését indítja meg. 

Eredménye a Na-K-pumpa aktivitásának fokozódása lesz. 

Élettani hatása 

Az aldoszteron élettani hatása a szervezet Na-ion-koncentrációjának megtartása, így az extracelluláris tér 

ozmotikus koncentrációjának kívánt értékben tartása. Ezzel együtt szerepe van a vízháztartás és a K-ion-

koncentráció szabályozásában is. 

Az említett hatások elsődlegesen a vesében érvényesülnek, ahol is az aldoszteron fokozza a Na-reabszorpciót és 

a K-szekréciót. 

Az aldoszteron Na-ot megtartó hatása más Na-ot kiválasztó területeken is megnyilvánul. A 

verejtékmirigyekben hatására Na-reabszorpció történik, amelynek eredményeként hipotóniás verejték lesz. A 

nyálmirigyben hasonló folyamatot indukál, a bélben segíti a Na-felszívódást. Az aldoszteron által kiváltott Na-

reabszorpció megváltoztatja az ozmotikus viszonyokat, melyet a víz passzív áramlása igyekszik 

kiegyensúlyozni. Emellett a vérplazma enyhe hiperozmózisa ADH szekréciót vált ki a neurohypophysisben, ez 

fokozza a vízvisszaszívást a vesetubulusokban. 

Szabályozása 

Az aldoszteron szekréciója egy, a központi szabályozó mechanizmusoktól független szabályozórendszer, a 

renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAAS) működésétől függ. Bár az ACTH-nak nincs közvetlen 

szabályozó hatása az aldoszteron szekrécióra, minimális szintjére szükség van a zona glomerulosa sejtjeinek, 

normális működéséhez, a zavartalan szteroidszintézishez. Feltételezések szerint a Na-hiány hat a hipofízisben 

bizonyos faktorok (prolaktin, szerotonin, ß-lipotropin) termelődésére, melyek szintén fokozzák az aldoszteron 

elválasztását. 

A szexuálszteroidok 

A zona reticularisban a nemi működésre ható szteroidhormonok, androgének és ösztrogének termelődnek. 

Mennyiségük és élettani jelentőségük messze elmarad a gonádokban termelődő ivari szteroidoktól. 
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Termelődésüket az ACTH szabályozza (szemben a gonádokkal, amelyek szteroidtermelését a gonadotrop 

hormonok vezérlik). 

A mellékvesekéreg működésének kórélettani vonatkozásai 

A mellékvesekéreg működésének csökkenése az Addison-kór néven ismert tünetegyüttest okozza, spontán 

előfordulása igen ritka. 

A mellékvesevelő 

A mellékvesevelő (MVV) hormonjai a katekolaminok, az adrenalin (epinephrin) és a noradrenalin 

(norepinephrin). Szintézisük fenilalaninból, tirozinból indul ki, a kezdeti reakciósorozat eredményeként 

keletkezik a noradrenalin, majd a noradrenalinból az adrenalin. A dopamin noradrenalin átalakulás a 

hormontároló vezikulumokban megy végbe. A noradrenalin adrenalin átalakulásához szükséges N-metil-

transzferáz enzim csak a mellékvesevelőben található meg, így adrenalin máshol a szervezetben nem keletkezik. 

A katekolaminok a mirigyet beidegző preganglionális idegvégződésekben felszabaduló acetilkolin hatására 

exocytosissal szabadulnak fel és kerülnek be a véráramba. 

A katekolaminok hatása megegyezik a szimpatikus idegingerület hatásával, így az ún. szimpatomimetikus 

anyagok csoportjába tartoznak. Hatásukat a sejtfelszíni receptorokhoz kötődve fejtik ki. Igen sokféle és 

egymással sokszor ellentétes hatásuk a kétféle adrenergreceptor létezésével magyarázható (lásd az Autonóm 

idegrendszer fejezetet). 

Fiziológiás körülmények között az adrenalin elsősorban a béta (ß), míg a noradrenalin az alfa (α) receptorokat 

izgatja. Nagyobb adagban, erős szimpatikotóniában, pl. Cannon-féle vészreakció alkalmával azonban elsősorban 

-recepciót okozó hatásával kell számolni. 

(Az emberi MVV sejtjeiben bizonyított endorfinok, enkefalinok, szomatosztatin jelenléte is.) 

Élettani hatásuk 

a) A vérkeringésre gyakorolt hatás. Az α-receptor-izgalom hatására vazoconstrictio lép fel, emelkedik a 

perifériás ellenállás, nő a vérnyomás. A ß-receptor-izgalom fokozza a szívműködést, a szív-összehúzódások 

számát és erejét, a koronáriákban és a vázizom ereiben értágulatot okoz. 

b) Simaizmokra gyakorolt hatás. A bélmozgásokat az α- és a ß-receptorok ingerülete egyaránt gátolja, α-

receptor ingerülete viszont serkenti a záróizmok kontrakcióját. Az adrenalin a lép simaizomzatára összehúzó 

hatású, ezzel elősegíti a vörösvérsejtek nagyobb mennyiségének a véráramba juttatását. A ß-recepció eredménye 

továbbá a ciliaris izmok elernyedése, a húgyhólyag hátravonó izmának gátlása, a hörgőizmok elernyedése miatt 

hörgőtágulat. Az α-recepció hatása ezzel szemben pupillatágulat, a húgyhólyag záróizmának összehúzódása. 

c) Légzésre gyakorolt hatás. A katekolaminok a légzőközpontra hatva fokozzák a légzés frekvenciáját és 

mélységét. 

d) Anyagcserére gyakorolt hatás. A katekolaminok anyagcserehatása az alábbiakban foglalható össze: 

hyperglykaemia, kalorigén hatás, lipolízis, emelkedő tejsav és Na-ion koncentráció a vérben. A vércukorszint 

emelkedésének hátterében fokozott glikogénbontás áll a májban. A glikogenolízis fokozódása az izomban is 

megfigyelhető, ennek eredménye a tejsav mennyiségének megemelkedése. A tejsav a májban a glükoneogenezis 

folyamatával visszaalakulhat glükózzá, ezt a glükokortikoidok hatása segíti, támogatva ily módon a 

katekolaminok hyperglikaemiát kiváltó hatását. 

A kalorigénhatás hátterében a fokozott izomműködés során felszabaduló tejsavnak a májban történő eloxidálása 

áll. A ß-adrenerg hatás serkenti, míg az α-adrenerg hatás gátolja az inzulin és a glukagon szekrécióját. A szöveti 

lipázt aktiválva zsírmobilizációt okoz, ezáltal emelkedik a vér FFA-tartalma. A perifériás szövetek fokozott 

zsírsav-oxidációja hozzájárul a kalorigénhatáshoz. 

e) Az adrenalin és noradrenalin a központi idegrendszerre gyakorolt direkt hatása révén fokozott ébrenléti és 

figyelő, védekező magatartás alakul ki. 

Szabályozása 
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A mellékvesevelő működését a nervus splanchnicus, mint praeganglionaris neuron szabályozza. A neuron 

kolinerg végződésében felszabaduló acetilkolin serkenti a mellékvesevelő kromaffin sejtjeinek szekrécióját. 

Ha bármilyen megterhelés éri a szervezetet, az azonnal kiváltja a katekolaminok fokozott elválasztását (2. ábra). 

 

2. ábra: A katekolaminok vérplazma-koncentrációi versenylóbam (Marlin et al, 2008) 

A válaszreakciók összessége a szervezetet készenléti állapotba hozza, felkészíti a védekezést a kellemetlen hatás 

leküzdésére. Az emelkedő vérnyomás, a fokozódó légzés és szívműködés, a lép összehúzódása, a szénhidrát- és 

zsírkészletek mobilizálása, mind a menekülést előkészítő hatások. A szimpatikus idegrendszer és a 

mellékvesevelő működése egymástól elválaszthatatlan, hiszen szimpatikus ingerület hatására megindul a 

katekolaminok szekréciója is, melyek megerősítik a szimpatikus idegrendszer hatását, ezért beszélünk 

sympathoadrenalis rendszerről. Cannon szerint ez a rendszer adja szervezetünk vészreakciójának (ún. 

menekülési v. küzdési reakció) lehetőségét. (Hormonok közötti kölcsönhatás eredményeként változhat egyes 

szervek katekolaminokkal szembeni érzékenysége. A T3 növeli a szívizomzat ß-receptorainak számát. A 

glükokortikoidok hiánya ugyancsak növeli a ß-recepciót, nem befolyásolja azonban az α-receptorok 

mennyiségét.) 

A mellékvese működése és az adaptáció 

A magasabb rendű élő szervezet az őt érő káros ingerekkel szemben, a hatás mértékétől és hatásidejétől függően 

a Cannon-féle vészreakcióval vagy az általános adaptációs szindrómával (AAS) igyekszik homeosztázisának 

állandóságát fenntartani. 

Az, hogy a mellékvesének szerepe van a szervezetet érő kellemetlen ingerek elhárításában, már régóta ismert. 

Cannon a XX. sz. elején leírta az akut stressz és az adrenalin (akkor még szimpatin), valamint a szimpatikus 

idegrendszer aktiválódásának összefüggését. 

A szervezetnek ez a védekező reakciója a felfedezője alapján a Cannon féle vészreakció küzdési vagy 

menekülési reakció elnevezést kapta. Az adrenalin szekréciójának fokozódása a szimpatikus idegrendszer 

aktiválódásának következménye. Hatására a szervezeten belül olyan változások mennek végbe, melyek lehetővé 

teszik a hirtelen jelentkező; nem várt, kellemetlen hatások elhárítását vagy a menekülést: energiatartalékok 

mozgósítása (emelkedő vércukor- és vér FFA-szint), a lép összehúzódik, a szívműködés és a légzés fokozódik, 

javul a szervezet oxigénellátása, emelkedik a vérnyomás stb. 

A szervezetnek ez a fajta reakciója tartósan nem maradhat fenn, nagyon gyorsan a szervezet kimerüléséhez 

vezetne. Tartós ideig ható vagy ismétlődően jelentkező stresszorokkal szemben a szervezet a Selye-féle 

általános adaptációs szindrómával (AAS) reagál. 

Selye (1936) megfogalmazása szerint a tartósan fennálló és a szervezet homeosztázisának megváltoztatására 

irányuló, nem specifikus ingerhatásokkal (stresszorok) szemben a szervezet egy specifikus mechanizmussal 

(stressz) válaszol, melynek hátterében a hypothalamus – hipofízis – mellékvesekéreg tengely aktiválódása 

áll. 
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Az adaptációs mechanizmusnak három fázisát különítette el. Az alarm-reakció (vagy a sokk és ellensokk 

szakasza), amelyet az ACTH és következményesen a kortizolszekréció fokozódása jellemez. Az ún. ellenállás 

szakasza, melyben a tartósan magas ACTH és kortizolszint (madarakban kortikoszteron; 3. ábra) a jellemző. 

Majd a kortizol ellenálló képességet gyengítő hatása miatt fellép a harmadik szakasz, az ún. kimerülés 

szakasza, amely a hipofízis, a mellékvesekéreg, a nyirok- és vérképzőrendszer regressziója, az 

energiatartalékok kimerülése miatt az állat elhullásához vezethet. 

A stresszhatás tehát számos adaptív hormon termelését indítja be. Először a katekolaminok szekréciója 

fokozódik, amelyek ingerlik a hypothalamus-hipofízis ß-adrenerg receptorait és CRF, valamint ACTH-

kiáramlást váltanak ki. Az eredmény tartósan magas glükokortikoid-szint lesz, amely serkenti a 

mellékvesevelőben a noradrenalin-adrenalin átalakulást, a hipofízisben pedig az ACTH-szekréciót. 

 

3. ábra: A hőmérséklet és az Escherichia coli lipopoliszacharid kezelés (i.v. LPS a 0. napon) hatása a vérplazma 

kortikoszteron szintjére tojótyúkokban 

Az említett hormonok termelődésének folyamatában bonyolult, egymással összefüggő szabályozórendszerek 

érvényesülnek. A CRF, az ADH és a VIP (vasoactiv intestinal peptid) szintén serkenti, míg a szomatosztatin 

gátolja az ACTH kiáramlását. 

A kortizolnak az általános ellenálló képességet gyengítő hatását már ismertettük. Ennek a hátterében olyan 

tényezők állnak, mint a lymphocyták számának csökkenése, differenciálódásuk gátlása, az intercelluláris 

mediátorok (limfokinek) termelődésének csökkenése. Tartósan magas kortizol szint ezért ún. másodlagos 

megbetegedések, fertőzések kialakulását segíti (polifaktoriális és/vagy adaptációs betegségek). 

A klasszikus Selye-féle értelmezést tehát, mely szerint a szervezet adaptációs hormonja a kortizol, fokozza a 

szervezet ellenálló képességét, újra kell értékelni. A glükokortikoidok nem a stresszorral szemben védik a 

szervezetet, hanem éppen a stresszor által kiváltott védekező reakciók túlzott mértékétől, a szervezet 

túlreagálásától. 

Az állattartás fontos feladata, hogy elkerülje a káros adaptációt és kihasználja a hasznosakat. A termelés 

szempontjából a szervezet egészének a környezet egészére adott reakcióját kell figyelembe venni. 

A hasnyálmirigy 

Több mint száz éve (1869-ben) Langerhans írta le a hasnyálmirigyben azokat a sejtcsoportokat, amelyek a külső 

elválasztású mirigyek közti kötőszövetben találhatók és amelyeket felfedezőjük után Langerhans-szigeteknek 

nevezünk. 

A mirigy állományának kb. 1–2%-át kitevő, nagyjából 200 mikron átmérőjű sejtcsoportok A (alfa), B (béta), D 

(delta) és F típusú sejtekből épülnek fel. Az A sejtek termelik a glukagont, a B sejtek az inzulint, a D sejtek a 

szomatosztatint, az F sejtek pedig az ún. pancreaticus polipeptidet. A szigetek körül bő kapillárishálózat 

található. 
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Az inzulin 

Az inzulin hiányában fellépő kórképet, a cukorbetegséget már az ókorban is ismerték. A XIX. sz. végén Mering 

és Minkowski kísérletei igazolták, hogy a kórkép összefügg a hasnyálmirigy rendellenes működésével. Az 

inzulin feltételezett hatása beigazolódott, mikor Bantingnek és Bestnek (1929) sikerült inzulinkivonatot 

előállítani pancreasból. 

Az inzulin két peptidláncból (A és B lánc) álló molekula, melyeket két diszulfid-híd kapcsol össze. A molekula 

szerkezetének felismerése Sanger (1955) nevéhez fűződik. 

Az inzulin az ún. proinzulin formában termelődik a Langerhans-szigetek B sejtjeiben. Molekulájában az A és B 

láncot egy C-peptid kapcsolja össze, amely aktiválódás során peptidáz hatására leválik. Ezután az aktív hormon 

a citoplazmában membránnal körülvett granulumok formájában tárolódik, üríttető jelre reverz pinocytosissal jut 

ki a sejtből. 

A vérplazmában részben szabadon, részben kötött formában szállítódik. Az egyes fajok között van némi eltérés 

az aminosav-szekvenciában, de biológiai hatása nem fajspecifikus. 

Az inzulin a sejtmembránban lévő glikoprotein receptorokhoz kötődik, aktiválja a proteinkináz rendszert, 

amelyek eredményeként kialakul az inzulinnak a növekedésre és az anyagcserére gyakorolt pozitív hatása. 

Befolyásolja ugyanakkor a sejtmembrán permeabilitását, így fokozza bizonyos anyagok (ionok, aminosavak) 

elsősorban a glükóz IC térbe történő aktív transzportját. 

Élettani hatása 

Az inzulin hatása a szervezetben általános, szinte minden szövetben jelentkezik. 

a) Szénhidrát-anyagcserére kifejtett hatás. Az inzulin fokozza a sejtmembrán glükózpermeabilitását, főként az 

izomzatban és a zsírszövetben (glükózfelvétel szempontjából inzulinfüggő szövetek). Fokozza a glükóz-(G)-

felhasználással (glükóz oxidációja, glikogénépítés), csökkenti viszont a G termeléssel (glikogenolízis, 

glükoneogenezis) járó folyamatokat, csökkenti a vércukor szintet. A táplálékfelvételt követően a bélből 

felszívódott G nagy része a májban glikogén formájában tárolódik, majd az interdigesztív fázisban 

mobilizálódik, biztosítva ezzel a G-függő szövetek (agy, vörösvérsejt stb.) állandó G ellátását. 

b) Zsíranyagcserére kifejtett hatás. A glükóznak a sejtekbe való könnyebb belépése kihat a zsírok 

anyagforgalmára is. A zsírsejtben segíti a szabad zsírsavak reészterifikálását. Ugyanakkor az inzulin, mivel a 

sejtekben csökkenti a cAMP mennyiségét, gátolja a cAMP-érzékeny lipáz aktivitását, így a lipolízist. A májban 

fokozza a glükózból (kérődzőkben az ecetsavból) történő zsírsavszintézist. 

c) N-anyagcserére kifejtett hatás. Inzulin hatására nő a sejtek aminosavfelvétele. Ettől független 

mechanizmussal serkenti a fehérjeszintézist, gátolja a fehérjebontást. Ebből adódik a növekedésben betöltött 

szerepe. 

d) Egyéb hatása. Az inzulin fokozza a K-ion belépését a sejtbe, ezzel növeli a sejtek nyugalmi potenciálját. 

A glukagon 

A glukagon szintén ismert aminosavszekvenciájú, mesterségesen is előállítható polipeptid hormon. A 

Langerhans-szigetek A sejtjei termelik, bár előfordul a szervezetben más helyen is (bélglukagon). Szállítása a 

vérben szabadon történik. Glukagon receptorokat a májsejtek, a zsírsejtek és a Langerhans sejtek felületén 

mutattak ki. A májban az inzulin antagonistájaként hat. 

Élettani hatása 

a) Anyagcsere szabályozás. Alapvető hatása a vércukorszint emelése. A májban fokozza a glikogenolízist és a 

glükoneogenezist. Ez utóbbi szolgálatában fokozza a májsejtek aminosav-permeabilitását, és az aminosavaknak 

glükózzá történő átépülését. 

A zsíranyagforgalomban is mobilizáló hatású, fokozza a lipolízist. 

b) Egyéb hatások. A glukagon serkenti az epeelválasztást, gátolja a gyomorban a gasztrinszekréciót, csökkenti a 

Ca-szintet és hatása van az inzulinszekréció szabályozására. 
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A szomatosztatin 

A szomatosztatin a Langerhans-szigetek D sejtjeiben termelődik, de kimutatható a központi idegrendszerben, a 

gyomor-bélcsatornában is. Mint hypothalamushormon gátolja az STH kiáramlást. Mint pancreashormon számos 

más hormon mennyiségét szabályozza. 

A D sejtekből a 14 aminosavból álló hormon exocytosissal lép ki. A véráramba kerülve eljut a gyomor-

bélcsatornába, és általános gátló hormonként hat: gátolja a gasztrin, a szekretin, a CCK hormonok, valamint a 

hasnyál és a gyomornedv elválasztását, a motilitást (valódi endokrin szekréció). Ezzel tulajdonképpen késlelteti 

a tápanyagoknak a felszívódását, a vérbe jutásuk sebességét. 

A hatásának másik iránya az A és B sejtek működése, ahová a D sejtekből kilépve az interszticiumban 

átdiffundálva jut el (parakrin szekréció). Ezen a módon szabályozza az inzulin és a glukagon termelődésének 

mértékét. 

Az inzulin, a glukagon és a szomatosztatin szekréciójának szabályozása 

A szabályozásban a Langerhans-sziget funkcionális egységet képez. Ebben elsődleges inger a vér tápanyag-

koncentrációjának, elsősorban a vércukorszintnek a változása. 

Az inzulin szekrécióját szinte azonnal kiváltja a vércukorszint emelkedése. Aminosavak (különösen az arginin, a 

lizin és az izoleucin), illó zsírsavak (propionsav, vajsav, valeriánsav) szintén kiválthatják a B sejtek 

inzulintermelését. A gyomor-bélcsatornában termelődő hormonok: a gasztrin, a szekretin, a CCK erősen 

serkentik az inzulintermelést. A szimpatikus idegi hatásnak és az adrenalinnak gátló, míg a paraszimpatikus 

hatásnak serkentő hatása van. 

A glukagon elválasztását a vércukorszint csökkentése váltja ki. Az aminosavak szintén serkentően hatnak, de a 

glukagon hatására az aminosavak nem épülnek be a fehérjébe, hanem glükoneogenezisre fordítódnak. 

A szomatosztatin szekrécióját részben a vér tápanyag-koncentrációja, részben pedig az A és B sejtek 

hormonszekréciója szabályozza. 

A glukagon fokozza, a szomatosztatin pedig gátolja az inzulintermelést. A glukagonszekréciót mind az inzulin, 

mind a szomatosztatin mérsékli. Mindazok a tényezők, amelyek inzulinszekréciót váltanak ki, a szomatosztatin 

szekrécióját is fokozzák. A szomatosztatin pedig válaszként csökkenti az inzulin és a glukagon mennyiségét, 

megvédi a szervezetet mindkét hormon túlzott mértékű termelődésétől, azaz finomítja a szabályozás 

mechanizmusait. 

A Langerhans-szigetek hormonjai, egyéb más, a pancreason kívül termelődő hormonokkal együtt íly módon 

szabályozzák a tápanyagoknak a vérbe, a vérből pedig a raktárakba való jutásának, raktározásának vagy 

felhasználásának mértékét. Működésük eredménye az állandó és optimális tápanyag-, elsősorban glükózellátás. 

Kórélettani vonatkozások 

Az inzulin abszolút vagy relatív elégtelenségének következménye a cukorbetegség (diabetes mellitus), 

súlyosabb esetben beállhat az ún. diabéteszes kóma. A hasnyálmirigy hormonjainak jelentősége állatfajonként 

különböző. A húsevők különösen érzékenyek az inzulinhiányra, míg a kérődzők évekig is zavartalanul 

átvészelik azt. Ez utóbbinak oka valószínűleg a kérődzők jellegzetes, az illó zsírsavakra épülő intermedier 

anyagforgalmában rejlik. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy az inzulinszekréciót kérődzőkben nem a 

magasabb vércukorszint, hanem a magasabb illózsírsav-koncentráció váltja ki. Madarakban az inzulin szerepe 

másodlagos a vércukorszint szabályozásában. Az emlősökhöz képest eleve magasabb vércukorszint 

ellenőrzésében a glükokortikoidoké a főszerep. 

Ellenőrző kérdések 

– hypofízis – mellékvese kéreg tengelynek a szervezeti homeosztázis 

fenntartásában a káros környezeti hatások esetében ? 

 

okhoz, illetve az évszakokhoz? 
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Chapter 2. A TÁPLÁLKOZÁS 
JELLEGE ÉS AZ 
EMÉSZTŐRENDSZER 
FELÉPÍTÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
HÁZIÁLLATOKBAN 

Az állatok szervezetük fenntartásához, az anyagcseréjükhöz, a növekedéshez és a termeléshez szervetlen és 

szerves anyagokat igényelnek. Ezeket az anyagokat a táplálkozás során takarmány formájában veszik fel. A 

takarmányban lévő tápanyagok zöme azonban olyan nagy molekulájú vegyület, amelyeket a szervezet 

közvetlenül nem képes hasznosítani. Ha ezek az összetett vegyületek mégis bekerülnek az állatok szervezetébe 

(pl. fehérjék), ott idegen anyagként, antigénként viselkedve ellenanyag-reakciót váltanak ki, aminek 

következtében a szervezet enyhébb vagy súlyosabb formában károsodik. Szükséges tehát, hogy a takarmányból 

felvett összetett vegyületek olyan kis molekulájú anyagokká essenek szét, amelyek felszívódhatnak, ezt 

követően pedig bekapcsolódhatnak az állatok közbülső anyagcseréjének normális reakcióiba. A takarmányból 

felvett nagyobb tápanyag-molekulák bontását eredményező folyamat az emésztés, amely az állatok 

emésztőcsövében megy végbe. 

A takarmány nagyobb egységeinek bontása fizikai, kémiai vagy mikrobiológiai úton történhet. A fizikai feltárás 

a takarmány durvább részeinek aprítását és az egyes tápanyagok oldását jelenti, szerepe főleg előkészítő jellegű. 

A kémiai feltárás során a takarmány összetett vegyületei az emésztőcsőhöz tartozó mirigyek által termelt 

váladékok enzimei, illetve a takarmánnyal bejutott enzimek segítségével kisebb molekulákká esnek szét. Ha a 

tápanyagok bontásában szerepet játszó enzimeket az emésztőcső különböző szakaszaiban élő mikroszervezetek 

termelik, mikrobiológiai feltárásról beszélünk. Ennek a folyamatnak elsősorban olyan növényi eredetű 

tápanyagok (rostok) feltárásában van jelentősége, amelyek bontására a magasabb rendű állati szervezet nem 

képes. A táplálék felvételét, feldolgozását, a szervezet számára szükséges anyagok felszívását, valamint a fel 

nem használt anyagok kiürítését az emésztőkészülék végzi. 

Az emlős háziállatok emésztőcsöve akár morfológiai, akár funkcionális szempontból jelentősebb eltéréseket 

mutat, mint más szervek esetében ez tapasztalható. Ezek a jelentős különbségek elsősorban az eltérő 

táplálkozási viszonyokkal függnek össze. 

2. táblázat. Az egyes háziállatfajok beleinek hosszúsága (Argenzio, 1984) 
 

Állatfaj Az emésztőcső részei Relatív hossz (%) Abszolút hossz (m) A bélcső hossza a 

test-hosszúság 

arányában 

Ló vékonybél 75 22,5 1 : 12 

 
vakbél 4 1,0 

 

 
remese 21 6,5 

 

 
összesen: 100 30,0 

 

     

Szarvas- vékonybél 81 46,0 1 :20 

marha vakbél 2 0,9 
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remese 17 10,2 

 

 
összesen: 100 57,1 

 

     

Juh, vékonybél 80 26,2 1 :27 

kecske vakbél 1 0,4 
 

 
remese 19 6,2 

 

 
összesen: 100 32,8 

 

     

Sertés vékonybél 78 18,3 1 : l4 

 
vakbél 1 0,4 

 

 
remese 21 6,2 

 

 
összesen: 100 24,9 

 

     

Kutya vékonybél 85 4,1 1 : 6 

 
vakbél 2 0,1 

 

 
remese 13 0,6 

 

 
összesen: 100 4,8 

 

A házi emlősállatokat a táplálkozás módja szerint húsevőkre, növényevőkre, illetve mindenevőkre 

csoportosítjuk. Az emésztés különbözőségét tekintve két alaptípusnak a húsevőket és a növényevőket 

tekinthetjük, míg a mindenevőket a két előző típus kombinációjaként foghatjuk fel. 

Az egyszerű gyomrú húsevők alkalomszerűen, naponta egyszer-kétszer, általában nagy energiatartalmú 

táplálékot fogyasztanak, a táplálékfelvételek között hosszabb időszakok telnek el. Ennek megfelelően az 

emésztőcsőhöz kapcsolódó legtöbb mirigy is időszakosan működik, az emésztőkészülék egyszerű, a bél pedig 

viszonylag rövid. Ha a húsevőket (macska, kutya) a nekik megfelelő természetes táplálékkal etetjük, szinte teljes 

egészében a vékonybél emésztőfolyamatai szolgáltatják az életfolyamatokhoz szükséges tápanyagokat. A 

vastagbélnek a táplálékok lebontásában és felszívódásában jelentéktelen szerepe van. 

3. táblázat. Az eltérő állatfajok emésztőcsövének átlagos befogadóképessége (Argenzio, 1984) 
 

 
Az emésztőcső Befogadóképesség  

Állatfaj részlete Abszolút (L) Relatív (%) 

Ló gyomor 18,0 8,5 

 
vékonybél 63,8 30,2 
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vakbél 33,5 19,8 

 
remese és végbél 96,3 45,5 

 
összesen: 211,6 100,0 

    

Szarvasmarha gyomor 252,5 70,8 

 
vékonybél 66,0 18,5 

 
vakbél 9,9 2,8 

 
remese és végbél 28,0 7,9 

 
összesen: 356,4 100,0 

    

Juh és kecske gyomor 29,6 66,9 

 
vékonybél 9,0 20,4 

 
vakbél 1,0 2,3 

 
remese és végbél 4,6 10,4 

 
összesen: 44,2 100,0 

    

Sertés gyomor 8,0 29,2 

 
vékonybél 9,2 33,5 

 
vakbél 1,5 5,6 

 
remese és végbél 8,7 31,7 

 
összesen: 27,4 100,0 

    

Kutya gyomor 4,3 62,3 

 
vékonybél 1,6 23,2 

 
vakbél 0,1 1,4 

 
remese és végbél 0,9 13,1 

 
összesen: 6,9 100,0 
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Az állati eredetűekkel szemben a növényi táplálékok azonos tömegben kisebb energiatartalommal rendelkeznek. 

Így, ha a növényevő állatok energiaszükségletét biztosítani akarjuk, nagyobb mennyiségű táplálékot kell 

elfogyasztaniok, mint a húsevőknek. Egy természetes körülmények között (legelőn) tartott kérődző például 

naponta 8 órát táplálkozik, emellett még csaknem ugyanennyi időt tölt kérődzéssel. Ez a táplálkozási mód így 

lényegében együtt jár az emésztőtraktus mirigyeinek folyamatos szekréciójával és az emésztőkészülék 

izomzatának állandó működésével. 

A növényi eredetű takarmányok energiatartalmának jelentős részét alkotják olyan összetett vegyületek 

(rosttípusú anyagok), amelyek bontására a magasabb rendű állati szervezet enzimrendszere nem alkalmas. Az 

emlősök emésztőcsövében élő mikroszervezetek ugyanakkor rendelkeznek ezekkel, így a növényi rostok az 

előgyomrokban, valamint a vastagbélben a mikrobás enzimek segítségével olyan kis molekulájú anyagokká 

alakulhatnak, amelyeket a gazdaszervezet energiaforrásként hasznosítani tud. Minthogy ez a mikrobás bontás 

(fermentáció) hosszabb időt vesz igénybe, a növényevő állatok emésztőkészülékében olyan tágas szakaszok 

találhatók, ahol az elfogyasztott takarmányból álló tartalom hosszabb időt tölthet. Kérődzők esetében ez a 

szakasz az előgyomrokra (bendő, recés), valamint a vastagbélre, lóban pedig a vakbélre és a remesére 

korlátozódik. Ennek eredményeként a kérődzők hatalmas előgyomorral rendelkeznek, lóban viszont a vakbél és 

a remese befogadóképessége jelentősebb (2. és 3.. táblázatok). 

Növényevőkben a táplálék megemésztésének és felszívódásának biztosítéka még a hosszú bélcső is. A juh és a 

kecske emésztőcsövének jelentős kapacitása és hosszúsága fontos tényezője annak, hogy ezek a fajok, a 

gyengébb minőségű takarmányokon is megélnek. 

Az emésztőkészülék szerkezetét és működését tekintve a sertés mint mindenevő, a növényevők és a húsevők 

között helyezkedik el. Ennek megfelelően jól alkalmazkodik akár a növényi, akár az állati eredetű takarmányok 

emésztéséhez. 

A gyomor alakja, valamint a gyomor nyálkahártyájának szerkezete állatfajok szerint különbözik egymástól. 

Eszerint együregű és többüregű, illetve egyszerű és összetett gyomrot különböztetünk meg (4.táblázat). 

4. táblázat. Az emlős háziállatok gyomrának osztályozása 
 

Az üregek száma szerint A nyálkahártya szerkezete szerint Az üregek száma és a nyálkahártya 

szerkezete szerint 

Együregű Egyszerű Együregű, egyszerű 

egypatások húsevők húsevők 

sertés házinyúl házinyúl 

húsevők (ember) (ember) 

házinyúl 
  

(ember) 
  

Többüregű Összetett Együregű, összetett 

kérődzők egypatások egypatások 

 
sertés sertés 

 
kérődzők 

 

  
Többüregű, összetett 
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kérődzők 

Az együregű gyomornak általában egységes az ürege, a többüregű gyomron viszont több tágulatot, öblösödést 

találunk. Az együregű gyomrú állatokat az állattenyésztési gyakorlatban monogasztrikus állatoknak hívjuk. 

Ezzel szemben a többüregű gyomrú állatok a kérődzők. Az egyszerű gyomor falát teljes egészében egyrétegű 

hengerhámmal fedett, mirigytartalmú nyálkahártya (pars glandularis) béleli. Az összetett gyomornak csak egyik 

részét béleli ilyen nyálkahártya, másik részét a nyelőcsőéhez hasonló szerkezetű nyálkahártya borítja (pars 

proventriculus s. oesophagea). 

A monogasztrikusok közül húsevők gyomra együregű, a nyálkahártya szerkezetét tekintve egyszerű. A gyomra 

viszonylag nagy, befogadóképességű, megközelíti vagy túllépi a belekét. A gyomor teste nagyon tágulékony. 

Telt állapotban eléri az alsó hasfalat, a nyelőcső tölcsérszerűen szájadzik a cardiába. 

A sertés együregű összetett gyomra kevésbé görbült, így a cardia és a pylorus távolabb esnek egymástól. 

Űrtartalma átlagosan 7–8 liter. A gyomor vakzsákja (diverticulum ventriculi) a bal oldalon dorsalisan 

helyeződik, magzati korban nagyobb és jobban elkülönül, rajta kúpszerű kiöblösödés található. A pylorus 

tájékon a körkörös izomréteg erős, de nem teljes, hanem patkó alakú záróizmot képez, amely vele szemben a 

pylorus üregébe emelkedő gomba alakú, nyeles izomduzzanattal (torus pylori) egészül ki, a kettő együtt a 

pylorus zárórendszerét képezi. 

A ló gyomra ugyancsak együregű, összetett gyomor, aránylag kicsi, kapacitása átlagosan 18 liter. Görbült 

zsákhoz hasonló. Ennek következtében a cardia és a pylorus közel esik egymáshoz, a kis görbület rövid, a nagy 

görbület terjedelmes és hosszú. 

A ló gyomrában a nyelőcső hegyes szögben szájadzik be. E helyen jól fejlett záróizmot (m. sphincter cardiae) 

találunk. A cardia és a pylorus között, a kis görbületen haránt irányú barázda mélyed be, kívülről is jelezve a 

kétféle nyálkahártyarészlet határát. Ezt a barázdát csipkés szélnek (margo plicatus) nevezzük. A gyomor a 

cardiától balra, felfelé erősen kiöblösödik és vakzsákot (saccus caecus) alkot. Lóban a gyomor, a bal borda 

alatti tájékon helyezkedik el, a májjal, a rekesszel, a belekkel szomszédos, de az alsó hasfalat nem éri el. 

A kérődzők gyomra többüregű, összetett gyomor, melynek négy része van: a bendő, a recés, a százrétű és az 

oltógyomor. Az első három előgyomor, az oltó pedig valódi gyomor. A nyelőcső mirigy nélküli nyálkahártya az 

oltógyomor bejáratáig húzódik, innentől a nyálkahártya mirigyes. A felnőtt szarvasmarha gyomrának 

befogadóképessége kb. 200 liter, ebből 85% a bendőre esik. 

Ellenörző kérdések 

szerkezetét? 

evők? 

növényevők emésztőrendszere? 
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Chapter 3. A MONOGASZTRIKUSOK 
EMÉSZTÉSI SAJÁTOSSÁGAI 

A táplálékfelvétel szabályozásában szerepet játszó folyamatok 

Az emésztés folyamata a táplálékfelvétellel kezdődik. A fajra, illetve az egyed számára legmegfelelőbb 

mennyiségű és minőségű takarmányok elfogyasztását szigorú élettani folyamatok szabályozzák. Ezek az éhség, 

az étvágy és a jóllakottság érzete. 

Az éhség, étvágy és jóllakottság érzete 

Az állatok takarmányfelvételét az éhségérzet előzi meg, amely az egyedet a táplálék megszerzésére ösztönzi. Az 

éhségérzet keletkezésének helyi (lokális) és általános komponenseit szokás megkülönböztetni. Az üres gyomor 

erőteljes összehúzódásokat végez, ezeket az ún. éhségkontrakciókat tartjuk az éhségérzet kialakulása helyi 

komponensének. Az éhségérzet akkor is kialakul, ha az állatból a gyomrot műtéti úton eltávolítjuk. Ez azt 

bizonyítja, hogy keletkezésében nemcsak a gyomor üressége játszik szerepet. Nincs éhségérzete ugyanakkor az 

állatnak, ha súlyos beteg, jóllehet már hosszabb ideje nem fogyasztott takarmányt és ezért gyomra üres. 

 

4. ábra: A takarmányfelvétel szabályozásának vázlatos összefoglalása (Rockebush et al.,1991) 

Az éhező állatok anyagcseréjében olyan változások jönnek létre, amelyek a vér bizonyos anyagainak 

mennyiségi változásával járnak együtt. A táplálékfelvételre ösztönző érzet kialakulása elsősorban a vér alacsony 

glükóztartalmával, valamint szabad aminosav- és egyes lipidfrakcióinak megváltozásával hozható 

összefüggésbe. Az éhségérzet az állat világrahozott sajátossága, időszakosan jelentkező kínzó érzés, amely az 

állatot takarmányfelvételre készteti, a látási, szaglási és ízlelési ingerekkel nem áll szoros kapcsolatban. Az 

éhségérzet elsősorban az állat energiaigényének kielégítésére szolgál. Ezek a sajátosságai különböztetik meg az 

étvágy érzésétől, amely az egyedi élet során szerzett tulajdonságnak fogható fel és szorosan összefügg az 

érzékeléssel kapcsolatos (látás, ízlelés, szaglás) emlékképekkel. Az étvágy az éhséggel szemben nem 

időszakosan jelentkezik és a szervezet igényeinek kielégítése érdekében az állat számára egy bizonyos fokú 

minőségi válogatást tesz lehetővé. 

A háziállatok takarmányválogatásában az érzékszervek tehát igen fontos szerepet játszanak. Köztudomású 

azonban, hogy az egyes állatfajok különböző érzékszerveinek jelentősége a válogatásban eltérő. A sertés, a ló 

főleg szagló- és ízlelőszerveivel, a baromfi ugyanakkor elsősorban a látás segítségével válogat. Valamennyi 

állatfaj esetében az ösztönnek jelentős szerepe van a takarmányválogatásban. Ez eredményezi azt, hogy hiány 

esetén a hiányt fedező takarmányféléből fogyaszt. 

A jóllakottság érzése ugyancsak összetett folyamat eredményeként jelentkezik. Kialakulásában elsősorban 

olyan helyi tényezők játszanak szerepet, mint az emésztőcső, elsősorban a gyomor takarmányfelvételt követő 

teltsége, a felvett takarmánynak az emésztőkészülékre gyakorolt mechanikai vagy kémiai hatása. A 

jóllakottságérzet kialakulásában ugyanakkor szerepet játszanak az anyagcserében bekövetkező azon változások 

is, amelyek a takarmányfelvételt követően jönnek létre. Elsősorban a szénhidrát- és a lipidanyagcserében 

bekövetkező változások hozhatók azzal összefüggésbe. 
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A jóllakottság érzése az állatot a takarmányfelvétel beszüntetésére készteti. Bármilyen élettani mechanizmuson 

keresztül jön létre, kialakulását végső soron a megszokott takarmányadag elfogyasztása eredményezi. Legtöbb 

háziállatfaj esetében nemcsak az elfogyasztott takarmányadag mennyisége, hanem annak tápanyag-

koncentráltsága, elsősorban energiatartalma is meghatározó tényező. Ennek eredményeként a kisebb 

energiatartalmú takarmányokból az állatok igyekeznek többet fogyasztani, mint a koncentráltabb, nagyobb 

energiatartalmúból. Ezért az állat a takarmány energiatartalmának különbözősége esetén is a számára szükséges, 

viszonylag egyenletes energiaellátásban részesül. A túlságosan gyakori és gyors változásokat ez a regulációs 

mechanizmus azonban nem mindig képes követni. A takarmányváltást követően rövidebb-hosszabb időre van 

szükség ahhoz, hogy a megszokott energiamennyiség felvétele érdekében a takarmányfogyasztás megváltozzon. 

Ennek megfelelően, hogy elkerüljük a takarmányváltásból eredő zavarokat (luxusfogyasztás, energiahiány), a 

szoktatásnak, fokozatosságnak döntő jelentősége lehet. 

Az éhezés 

A szervezet táplálóanyagokból állandó utánpótlásra szorul. Ha az utánpótlás nem megfelelő, az állapotot 

éhezésnek nevezzük. Az éhező állat előbb hasznosítja raktárkészleteit, majd, sőt gyakran ezzel egy időben 

csökkenti a termelést. Éhezésen általában a mennyiségileg elégtelen takarmányfelvételt értik. Ebbe a 

fogalomkörbe tartozik azonban valamely esszenciális táplálkozási összetevő részleges hiánya is. 

Teljes éhezésnek (táplálóanyag-megvonásnak) a különben egészséges állat csak rendkívüli körülmények között 

van kitéve. Számos szervi vagy általános betegség velejárója viszont, hogy az állat rövidebb-hosszabb ideig 

semmiféle takarmányt nem vesz magához. A relatív éhezés során az állat által felvett táplálóanyag mennyisége 

kevesebb annál, mint amennyi az optimális szükségletnek megfelelő. Ez bekövetkezhet a szükségletnél kisebb 

mennyiségű takarmány felvétele, energiaszegény takarmányon való hosszabb idejű tartás miatt, vagy pedig 

azért, mert az állatok étvágytalansággal járó, rendszerint idült megbetegedés következtében csak keveset esznek. 

Az éhezés általános következményei közül leghamarabban a termelés visszaesése jelentkezik. Feltűnő az 

izomerő romlása. Ez nemcsak a lovak húzóerejének gyengülésében mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a 

háziállatok nem szívesen mozognak, sokat fekszenek, fáradékonyak. 

Különösen fiatal, fejlődő állatoknál tűnik fel, hogy az állatok fejlődése hamar visszamarad, sőt, le is áll. Ez 

kézenfekvően az új sejtek építéséhez szükséges táplálóanyagok – elsősorban a teljes értékű aminosavkészlet – 

hiánya miatt alakul így. A fiatal kor táplálkozási zavarainak következményeit, a fejlődésben való lemaradását az 

állat később, még optimális takarmányozási körülmények között sem tudja teljesen kiheverni. 

Már csekély táplálóanyag-ellátási zavarban csökken a tejhozam, különösen akkor, ha a fehérjeellátás sem 

tökéletes. Súlyosabb takarmányozási hiányosság esetén, vagy különösen akkor, ha teljesen megszűnik a 

takarmányfelvétel, a tehenek tejhozama 2–3 nap alatt az eredeti érték 30–50%-ára is visszaeshet. 

A rosszul takarmányozott, hiánybetegségben szenvedő állatok könnyebben betegszenek meg kórokozókkal való 

fertőződés következtében, sőt, számos fertőző megbetegedés csak az ellenálló képességben gyengült 

szervezetben tud kialakulni. 

Éhezéskor fokozottabb mértékben jelentkeznek a szaporodási zavarok. Csökken a hím állatok 

spermiumképzése, nőstényekben ún. csendes ivarzás figyelhető meg, súlyosabb takarmányozási zavar esetén 

pedig kimarad a nemi ciklus. 

Az éhség és a jóllakottság érzetét keltő változásokat a hypothalamusban levő központok koordinálják. Ismert, 

hogy a hypothalamusban a táplálékfelvétel szabályozása szempontjából két központ, a táplálékfelvételi és a 

jóllakottsági központ van. Műtéti kísérletek bebizonyították, hogy az előző roncsolása a táplálékfelvétel 

korlátozását vagy teljes beszüntetését (aphagia), az utóbbi pedig túlzott felvételét (hiperfágia) eredményezi. Az 

éhség- és a jóllakottságérzet kiváltásában szerepet játszó általános tényezők a vérplazma egyes komponenseinek 

(glükóz, szabad aminosav, lipidfrakciók) koncentrációváltozásán keresztül gyakorolnak hatást az említett 

központokra. A takarmányfelvételt szabályozó központok ugyanakkor szoros kapcsolatban állnak más, 

elsősorban az ízlelési, a nyálelválasztási és a hőközponttal is. Ennek eredményeként az olyan külső tényezők, 

mint a takarmány íze, vagy a környezeti hőmérséklet, jelentős hatást gyakorolnak a felvett takarmány 

mennyiségére. Ezeket a tényezőket a gyakorlati szakembernek feltétlenül számításba kell vennie az egyes 

állatfajok és hasznosítási típusok takarmányadagjának összeállításakor 

Az éhezés hatása az anyagcserére 
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Éhezéskor a szervezet szénhidráttartalékai 2–3 nap alatt kis értékre csökkennek, amelyek azután hosszabb ideig, 

az éhezés végső stádiumáig lényegében egy szinten maradnak. A 2–3. nap után a zsírtartalékok felhasználása lép 

előtérbe, és kevés fehérjével együtt a zsír fedezi az éhhalál küszöbéig az energiaigényt. Minimumra csökken 

ugyanakkor a N-ürítés és alacsony szinten marad egészen a halál előtti 1–2 napig. 

Az éhezés kezdetén az ACTH és a glükokortikoidok fokozott termelődése emeli a glükoneogenezist 

(glükozszintézist), ami a szénhidráttartalékok gyors felhasználódásával jár. Mivel ezután a sejtanyagcsere 

energiát igénylő reakcióinak fenntartása elsősorban a zsírok oxidációjával lehetséges, erőteljes a 

zsírmobilizáció. A fokozott zsírbontás következménye a ketonanyagok felszaporodása a vérben (éhezési 

ketózis). A vér pH-ja acidózisos irányba tolódik el, amit egyrészt a ketonanyagok felszaporodása, másrészt nagy 

mennyiségű foszfátvegyület képződése és emiatt sok foszfátkötés felszabadulása idéz elő. 

A szomjúságérzés 

A takarmányfelvételhez hasonlóan az állatok vízfelvételét is bonyolult élettani folyamatok szabályozzák. Ha a 

szervezet akár takarmány, akár ivóvíz formájában nem jut elegendő vízhez, vagy ha jelentősebb mennyiségű 

folyadékot veszít (hasmenés, hányás, vérvesztés), szomjúságérzet alakul ki, amely az állatot vízfelvételre 

ösztönzi. A szomjazó állat száj- és garatüregének nyálkahártyája a csökkent nyálelválasztás következtében 

kiszárad, amelyet a szomjúságérzés helyi (lokális) tényezőjének tartunk. A folyadékhiányos szervezetben 

ugyanakkor olyan általános jellegű változások is létrejönnek, amelyek hozzájárulnak a szomjúságérzet 

kialakulásához. A folyadékdeficit következtében a szervezet vízterei „beszűkülnek”, növekszik a testfolyadékok 

ozmózisos koncentrációja, melynek következtében a szövetekben olyan kolloidkémiai változások jönnek létre, 

amelyek az egész anyagcserét befolyásolják. 

Az ízlelés és a szaglás szerepe a háziállatok takarmányfelvételében, emésztésében 

A takarmányfelvétel során az ízlelés a legtöbb háziállat esetében szerepet játszik. Az egyes háziállatfajok 

takarmányválogatásában betöltött szerepét tekintve ugyanakkor az ízérzékelés jelentős különbségeket mutat. A 

legtöbb állatfaj az ízlelés segítségével ismeri el az egyes anyagokat a táplálkozásra felhasználható 

szubsztanciaként. Az ízlelésen alapuló válogatás fontos szerepet játszik az egyes állatfajok élettani igényeinek 

kielégítésében, emellett az egész emésztőkészülék működésére jelentős hatással van. Az ízingerek szabályozó 

szerepet töltenek be az emésztőapparátus motorikájában: míg a gyomor összehúzódásait fokozzák, a belekét 

csökkentik. A nyálelválasztás, a gyomornedv- és a pancreasnedv-elválasztás intenzitása ugyancsak szoros 

kapcsolatot mutat az ízérzékeléssel. 

Kísérletesen igazolták, hogy az állatok ugyanazokat az alapízeket – édes, savanyú, keserű és sós – érzékelik, 

mint az ember. Az állatok ízérzékelését nagyon nehéz egzakt módon vizsgálni, és mert minden egyes állatfaj 

ízérzékelése sajátos és a fajra jellemző. Helyesebb, ha az állatok esetében a négy alapíz helyett kedvelt és 

kevésbé kedvelt ízeket különítünk el. 

Legtöbb állatfaj előnyben részesíti az édes és savanykás ízeket. A borjak és a sertések például kedvelik a 

cukoroldatokat, noha a különböző kémiai szerkezetű cukrok ebből a szempontból nem azonos hatásfokúak. Az 

állatfajok zöme ugyanakkor visszautasítja a keserű ízt, a kecske viszont ezt is jól elviseli. 

A takarmányfelvétel kritikus időszakaiban (választás, átcsoportosítás stb.) bizonyos kedvelt ízanyagok előnyös 

hatást gyakorolhatnak a takarmányfogyasztásra. A malacok szilárd takarmányra való szoktatása, vagy a 

takarmányváltás könnyebben megoldható bizonyos természetes vagy mesterséges ízesítőanyagok (soványtej, 

pörköltárpa, tejcukor stb.) alkalmazásával. 

A háziállatok szaglásának szerepe a takarmány felkeresésében és válogatásában kisebb jelentőségű, mint a 

vádon élő állatok esetében. A háziasítás során jelentősen csökkent a száglószervek érzékenysége a takarmányok, 

illetve a toxikus anyagok kiválogatásának készségére. Bizonyos kedvelt illatanyagok fokozhatják a gazdasági 

állatok takarmányfelvételét, az undort keltő illatanyagok ugyanakkor az állatok takarmányfelvételének 

beszüntetését okozhatják. A takarmányfelvétel fokozása érdekében javasolt kedvező illatanyagok (ánizs, 

görögszéna) alkalmazásának gyakorlati előnyeit még nem sikerült egyértelműen bizonyítani. 

Az emésztőkészülék működése 

Az enzimek szerepe az emésztésben 

A takarmány felvételét követően az emésztőszervekben megkezdődik a tápanyagok bontása, amelyek általában 

olyan komplex molekulák formájában vannak a természetes táplálékokban, hogy a bél nyálkahártyáján át való 
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felszívódásra képtelenek. Az emésztés során tehát olyan kisebb molekulák keletkeznek a takarmányból felvett 

tápanyagokból, amelyek a bélcsatornából felszívódva bekerülhetnek az állat szervezetébe. 

Az emésztőkészülék kezdeti szakaszán (szájüreg, egyes fajokban a gyomor) elsősorban mechanikai feltárás 

folyik, amely előkészíti a lenyelt takarmányt a további enzimes vagy mikrobiológiai feltáráshoz. Az 

emésztőcsőhöz csatlakozó vagy annak falában levő mirigyek váladékai, mindamellett, hogy a nyálkahártya 

védelmét és sikamlósságát biztosítják, olyan enzimeket tartalmaznak, amelyek bontják a különböző 

tápanyagokat. Bennük találhatók meg azok a savas, illetve lúgos kémhatású anyagok is, amelyek optimális pH-

feltételeket biztosítanak az enzimek számára. 

Az emésztésben részt vevő enzimek funkciója a lebontásra váró tápanyagok kémiai szerkezetéhez igazodik. A 

három fő tápanyagfélének megfelelően megkülönböztetünk fehérjebontó (proteáz), szénhidrátbontó 

(karbohidráz) és zsírbontó (lipáz) enzimeket. A fehérjebontó enzimek között, annak alapján teszünk 

különbséget, hogy teljes fehérjemolekulákra hatnak-e (pepszin, ketapszin, tripszin), vagy a fehérjék különböző 

molekulatömegű bomlástermékeit bontják-e tovább (poli-, tri-, dipeptidázok, karboxi- és aminopeptidázak stb.). 

A fehérjeemésztés végtermékei az aminosavak. A szénhidrátemésztő enzimek között megkülönböztetünk 

poliszaharidázokat (amiláz, celluláz, hemicelluláz) és oligoszaharidázokat (szacharáz, maltáz, laktáz). A 

szénhidrátemésztés végtermékei az egyszerű cukrok. Cellulázt és hemicellulázt eddig csak az emésztőcsatorna 

különböző szakaszaiban élő szimbionta baktériumokban mutattak ki. A zsíremésztő enzimek a lipázok, 

amelyek a zsírokat zsírsavakra és alkoholra bontják. A nukleázok a nukleinsavat, a nukleotidázok és 

nukleozidázok a nukleotidokat, illetve nukleozidokat hasítják. Az emésztés végtermékei itt nukleozidák, purin- 

és pirimidinbázisok, foszforsav és pentózok. 

Az emésztőenzimek kémiai specifitásuk határain belül minden fajban jellegzetes tulajdonságúak, amelyek 

tükrözik az őket termelő szervezet fiziológiai sajátosságait. 

A gyomor és a bél mikroszervezetei 

A táplálkozás során az állatok szervezete különböző mikroszervezetekkel kerül kapcsolatba. Az emésztőcsőben 

megtelepedő mikroorganizmusokat két csoportba oszthatjuk. A szimbionták a változó körülmények ellenére is 

meglehetősen állandó számban vannak jelen az emésztőcsatornában. A másik csoportba számos, egyéb olyan 

baktériumfaj tartozik, amelyek száma és eloszlása meglehetősen változó. 

A háziállatok emésztőcsöve közvetlenül a születés után gyakorlatilag mentes a mikroorganizmusoktól, később, a 

szopási időszakban azonban jelentős számú mikroszervezet telepszik meg benne, mikor is domináns szerepe a 

legtöbb háziállatfajban a Lactobacillusoknak van. A szilárd takarmányok fogyasztásának megkezdését követően 

jelentős változások jönnek létre a mikroflórában. A változások irányát az etetett takarmány összetétele és a 

tartási, takarmányozási körülmények jelentősen befolyásolják. A mikroflóra mennyiségi és minőségi viszonyai 

az emésztőcső egyes részletei szerint is változnak. A gyomortól haladva a vastagbél felé, monogastricus 

állatokban, az egységnyi emésztőcső-tartalomban kimutatható mikrobaszám általában növekedő tendenciát 

mutat. 

A különböző emésztőcsőszakaszok mikroflórája állatfajonként jelentős eltéréseket mutat. Míg a húsevők 

emésztőcsöve egészséges körülmények között csak kisszámú mikroszervezetet tartalmaz, a sertésben 

jelentősebb mikrobapopuláció csak az ileumtól mutatható ki (5. táblázat), a lóban és a borjúban az egész 

vékonybélszakasz mikrobával népesített. 

A választást követően, amikor a gyomornedv-szekréció legtöbb állatfajban már megközelíti a felnőttre jellemző 

sajátosságokat, éhező állapotban a monogastricus gyomor csak 101–102/gramm mennyiségben tartalmaz 

baktériumokat. A mikroflóra elsősorban a savtürő szervezetekre, így a Clostridium-, a Streptococcus-, a 

Lactobacillus fajokra, az E. coli-ra, néhány gombára és fakultatív anaerob baktériumra korlátozódik. Ettől 

eltérően a kérödzők előgyomraiban kedvező feltételek alakultak ki a mikroszervezetek számára. 

5. táblázat. Az emésztőcső különböző szakaszainak és a bélsár mikroflórájának mennyiségi viszonyai 90 

kg-os sertésben (az átlagszám logaritmusa/g szárazanyag) Pond és Maner ( 1984) 
 

A minta Coli- Entero- Lacto- Élesztők Penészek 

helye formok coccosuk bacillusok 
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Gyomor 7,7 6,8 7,9 4,6 3,5 

Vékonybél 9,3 6,7 7,8 4,6 3,5 

Vastagbél 9,2 8,0 3,2 4,4 4,0 

Bélsár 9,9 7,6 8,5 4,1 4,0 

Ennek megfelelően az előgyomrok tartalmában 10⁹ –10^10/gramm mikroba található. A kérődzők előgyomrait 

benépesítő mikroorganizmusoknak döntő jelentőségük van a gazdaszervezet által felvett takarmány 

szerveranyag-tartalmának emésztésében (lásd a későbbiekben). 

A vékonybél kezdeti szakasza üres állapotban grammonként kb. 10^1–10^2, főként Gram-pozitív baktériumfajt 

(Streptococcus, Clostridium, Lactobacillus, Staphylococcus stb.), distalis szakasza ugyanakkor 10^3–10⁴ , 

főként Gram-negatív baktériumfajokat (coliformok, enterococcusok) tartalmaz. A vékonybélben élő baktérium 

nagy része tranzitórius, csak átmeneti jelleggel tartózkodik a vékonybélben, jelentőségük a tápanyagok 

emésztésében kicsi. A gazdaállat számára kedvezőtlen körülmények között a patogén fajok szaporodhatnak el, 

amelyek a gazdaszervezetben betegséget okozhatnak (gyomor és bélgyulladás stb.). 

A növényevők vastagbelének mikroflórája egy meglehetősen komplex ökoszisztémát alkot, és a kérődzők 

bendőjéhez több vonatkozásban hasonló „cellulózbontó rendszert” képez. A vakbél és a remese 

mikrobapopulációját 10^10–10^11/g mennyiségben, több mint 400 faj alkotja. Közöttük a Bacteroides- és a 

Bifidobacterium-fajok dominálnak, amelyeket az Eubacterium- és az Enterobacter-fajok, valamint a Gram-

pozitív coccusok és a Lactobacillus fajok követnek. A vastagbélben folyó mikrobás cellulózbontás különösen 

azoknál a fajoknál jelentős, amelyekben az emésztőcső gyomorrészletében jelentősebb mikrobapopuláció nem 

tud kialakulni a gyomornedv alacsony pH-értéke miatt (ló, nyúl, sertés stb.), így a cellulózbontás a vastagbélre 

korlátozódik. 

A gyomor-bélmikroorganizmusok tevékenysége széles körű. A normális bélflóra hozzátartozik a szervezet 

védekezőrendszeréhez. A bélcső mikroszervezetei egy védőgátat alkotnak a bél nyálkahártyájának felületén, 

ezáltal kizárják a patogén baktériumok bejutását a bélsejtekbe. Másrészt olyan körülményeket teremtenek, 

amelyek megakadályozzák a kórokozók elszaporodását (kompetitív gátlás). Az elpusztult vagy az élő 

mikroszervezetek antigénként viselkedve stimulálják a nyálkahártya plazmasejtjeiben és az enterocitákban 

történő ellenanyag (IgA)-szintézist. Az egészséges bélflórával rendelkező malacok bélfelülete, a sterilen 

neveltekkel szemben nagyobb. Ezt a felületnövekedést a baktériumok által termelt anyagcseretermékek 

nyálkahártyára gyakorolt hatása eredményezi. 

Takarmányozás-élettani szempontból kiemelkedő fontosságú az, hogy a növényevő gazdasági állatok 

emésztőcsövében élő szimbionták enzimrendszereik segítségével olyan tápanyagokat is képesek bontani, 

amelyek emésztésére a gazdaszervezet nem termel enzimeket (növényi rostanyagok). Ilyen körülmények között 

az emésztőcső egyes részeiben megtelepedett mikroorganizmusok az egyes, kisebb nutritív értékű, növényi 

eredetű összetevőket a gazdaállat számára hasznosítható anyagokká konvertálják. Élettevékenységük során 

számos olyan kismolekulájú, biológiailag aktív anyagot (vitaminok, növekedési faktorok) is termelnek, amelyek 

a gazdaállat normális anyagcsere-folyamataihoz elengedhetetlenek. 

Emésztést előkészítő folyamatok a szájüregben 

A szájüreg az emésztőcső kezdete, a takarmányfelvétel helye. A szájüregben foglalnak helyet a fogak, amelyek 

a táplálék harapását és aprítását szolgálják. A nyelv a takarmány nyállal való összekeverését, a falat kialakítását 

és továbbítását segíti, felszínén ízlelőreceptorok vannak. A szájüregbe nyílnak a nyálmirigyek kivezetőcsövei, 

amelyeken keresztül a szájüreg egyetlen emésztőnedve, a nyál, a szájüregbe ürül. A szájüreg belső felszínét 

borító nyálkahártyában sok hő-, mechanikai és kemoreceptor van, ezek az emésztőcső működésével kapcsolatos 

reflexek működésében jelentős szereppel bírnak. 

A nyálelválasztás 

A nyál egyik legfontosabb funkciója valamennyi emlős háziállat esetében a rágás és a nyelés segítése, 

kérődzőkben az előgyomor-emésztéshez nélkülözhetetlen. Növényevő állatokban, különösen kérődzőkben sok 
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nyál termelődik, így egy szarvasmarha átlagos körülmények között naponta 100–200 liter, míg egy kifejlett 

sertés 15 liter nyálat termel naponta. 

A nyál a megrágott táplálékot nedvesíti, részecskéinek összetapadása révén lehetővé teszi a nyelv és a 

pofaizomzat számára a falat formálását, megkönnyíti a nyelőcsőben való haladást. Feloldja a táplálékot, ami 

megkönnyíti az ízlelőbimbók ingerlését, fokozza az étvágyat, miközben izotóniássá teszi a táplálékot a 

vérplazmával, megvédi a száj nyálkahártyáját a kiszáradástól. A sertés és a baromfi nyála amiláz enzimet 

tartalmaz, amely megkezdi a takarmány keményítőtartalmának bontását. Ez a folyamat azonban nem annyira a 

szájban történik, mivel itt csak rövid ideig tartózkodik a felvett takarmány, hanem inkább a gyomorban, ahol az 

enzim jó ideig folytathatja a működését a gyomortartalom kevésbé savas rétegeiben. 

Kérődzőkben a nyálnak az előzőek mellett egy más, nagyon fontos funkciója is van. Az előgyomrokban folyó 

mikrobás fermentáció szempontjából a nyál két okból meghatározó. Egyrészt, a nyál biztosítja az előgyomrok 

folyadéktartalmának jelentős részét, mivel ott szekretoros mirigyek nincsenek. A mikrobás fermentációhoz a 

nagy nedvességtartalom teremt kedvező körülményeket, az a félfolyékony bendőtartalomban megy végbe (lásd 

később). Másrészt, a mikrobás fermentáció eredményeként nagy mennyiségű szerves sav keletkezik, így a 

normális bendő-pH megőrzése érdekében ezeket a savakat közömbösíteni kell. A kérődzők nyála gazdag 

hidrokarbonát- és foszfátpufferekben, ennek következtében jelentős közömbösítő (puffer) kapacitással 

rendelkezik. 

A nyál színtelen, viszkózus, gyengén opalizáló folyadék. A szájban a különböző nyálmirigyek váladéka 

keveredik, ezt nevezzük kevert nyálnak. Sűrűsége 1002–1010 g/L, pH-értéke monogastricus emlősökben 7,3–

7,5, kérődzőkben 8,2–8,4 körül ingadozik. A naponta szekretált nyál mennyisége és minősége jelentős faji 

különbségeket mutat, de azt a takarmány fizikai tulajdonságai, valamint víztartalma is jelentősen befolyásolja. 

A nyál víztartalma 990–995 g/L között változik. Szárazanyagának nagy részét szerves anyagok, főleg fehérjék 

alkotják. A fehérjealkotók közül ki kell emelni a mucint. Ez utóbbi összetett vegyület, főként glikoproteidekből, 

alfa-globulinból és albuminból áll. Fő funkciója a falatképzés és a nyelőutak sikamlóssá tétele. Különösen az áll 

alatti és a nyelv alatti nyálmirigyek tartalmaznak sok mucint. Az egyéb N-tartalmú anyagok közül a kérődzők 

nyálában jelentős mennyiségű karbamid is kiválasztódik. 

A nyál kationjai közül a Na, a K és a Ca található meg legnagyobb mennyiségben, amelyek főként klorid, 

hidrogénkarbonát és foszfátsók formájában fordulnak elő. A nyál ionösszetétele nagymértékben függ a fajtól, de 

a legnagyobb különbség a kérődző és nem kérődző állatok között adódik. A monogasztrikus állatok áll alatti és 

fültőmirigyei az alapszekréció során a vérplazmához viszonyítva hipotóniás nyálat termelnek. Ahogy a 

szekréció fokozódik, növekszik a nyál Na-, Cl- és HCO3-koncentrációja olyannyira, hogy a maximális 

szekréció esetében megközelíti az izotóniás értékeket. A nyálmirigyek sejtjei a nyál alkotórészének 

szintéziséhez szükséges anyagokat a vérplazmából veszik fel. A szekretoros tevékenység folytán jelentős 

mennyiségű folyadék, benne elektrolit lép ki az erekből a nyálmirigyek interstitiális terébe, amelyet a sejtek 

felvesznek és kiválasztanak. Ezt a folyadékot elsődleges nyálnak nevezzük. A nyál szekréciója energiaigényes, 

aktív folyamat. A kivezető csőrendszeren keresztül haladva a nyál összetétele megváltozhat. A Na és a Cl 

jelentős mértékben reszorbeálódik (visszaszívódik), a K és a HCO₃ ; ugyanakkor kiválasztódik a nyál felé. Az 

intenzív nyálelválasztási szakaszban ez a végleges nyál, amelynek összetétele megközelíti az elsődleges nyálét, 

mivel a gyors ürülés következtében csak kevés idő áll rendelkezésre, a kivezető csatornákban végbemenő 

reszorpciós és szekréciós folyamatokhoz. A nyál elektrolitkoncentrációjának szabályozásában az aldoszteron 

jelentős szerepet játszik. 

A nyálelválasztás idegi szabályozása 

Valamennyi nyálmirigy a paraszimpatikus és a szimpatikus idegrendszer felől egyaránt kap beidegzést. A 

paraszimpatikus rostok szabályozó tevékenységét az acetilkolin mediálja. Stimulációs hatásukra bőséges 

mennyiségű, mucinban szegény nyál (higítónyál) keletkezik. A szimpatikus rendszerből származó adrenerg 

(adrenalint szekretáló) idegek, amelyek érszűkítő (vasoconstrictoros) rostokat is szállítanak a nyálmirigyek felé, 

csekély mennyiségű, mucinban gazdag nyál (bevonó nyál) termelését eredményezik. 

A nyálmirigyek kiválasztó tevékenységét az idegrendszer reflexes úton szabályozza. A reflexív receptorai a 

száj és a garat nyálkahártyájában, valamint az olfactorius területeken találhatók, amelyek a rágás során 

keletkező mechanikai és kémiai (ízanyagok) ingereit veszik fel. Az afferens impulzusokat a háromosztatú, 

illetve a nyelv–garat ideg viszi a nyúltvelői központba, ahol minőségüknek megfelelően paraszimpatikus vagy 

szimpatikus efferens idegekre tevődnek át. 
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A nyálelválasztás létrejöhet feltételes ingerek hatására is. A takarmány meglátása, illata, a gondozó megjelenése, 

az etetőedények csörgése stb. a nyálelválasztás megindulását idézheti elő. 

A nyelőcső, kérődzőkben az előgyomrok mechanikai és kémiai ingerlése, a hányás, ugyancsak erős 

nyálelválasztással járnak. 

A takarmány rágása és a nyelés 

A takarmány leharapását az állkapocs ritmikus harapó- és őrlőmozgásaiból összetevődő rágás követi. Ennek 

során a táplálék felaprózódik és a nyállal összekeveredve falattá formálódik. A rágás izommechanizmusa 

reflexes jellegű, a rágóizmok koordinált működése a rágómozgások nagy változatosságát eredményezi. A 

rágásra fordított idő nagymértékben függ a takarmány fizikai formájától. Míg a sertés a lisztfinomságú 

takarmányt csak néhány rágómozgással inkább csak elkeveri a nyállal, addig a szemestakarmányból álló falatot 

alaposabban megrágja. Ez utóbbihoz mintegy 30 rágómozgásra van szüksége. Rágás közben a takarmány egy 

kisebb hányada a részben nyitott szájon át kihullik és gyakorta veszendőbe megy. 

Növényevőkben a rágás intenzívebb, fő célja a takarmány mechanikai aprítása, amely a felső és alsó zápfogak 

nyitásával és zárásával történik. Lóban aprításkor az állkapocs laterális irányú mozgása dominál, az állkapcsi 

ízület mozgékonysága ugyanakkor az előre és a hátrafelé irányuló mozgást is lehetővé teszi. A táplálék 

megragadásában és leharapásában a metszőfogak játszanak kiemelkedő szerepet, mely folyamatban, különösen 

a növényevőkben a nyelvnek is jelentős szerepe van. 

Legtöbb emlős esetében a rágás egy időpontban csak az egyik oldalon történik úgy, hogy a bal és a jobb oldali 

fogsorok használatát az állat időnként változtatja. Ez alól a rágcsálók kivételt képeznek, mivel fogaikat 

elsősorban előre és hátrafelé mozgatják. 

Egy felnőtt ló természetes tartási körülmények között, ha a takarmányát szálas alkotja, 10–12 órát fordít a 

takarmány felvételére és megrágására. Ha a napi takarmányadagot őrölt abrakkeverék alkotja, az előző folyamat 

1 óránál hosszabb időt sem vesz igénybe. A sertés takarmányfogyasztási sajátossága jelentősen eltér az 

előzőekben vázolt és a növényevőkre jellemző sajátosságoktól. Istállózott körülmények között egy-egy 

takarmányadag elfogyasztására 10–15 percet fordít, amelyet naponta 2–3 alkalommal ismétel meg. 

A falat kialakítását követően monogastricus állatokban az a nyelőcsövön keresztül a gyomorba, kérődzőkben a 

bendőbe, madarakban a begybe jut. Ez a folyamat a nyelés, amely első, akaratlagos szakaszában az ajkak 

zárulnak, a pofaizmok és a dugattyúszerűen hátrahúzódó nyelv a falatot a garatüregbe juttatja. A garat falának 

mechanikai ingerlése megindítja a nyelés reflexes fázisát, amely során egyrészt lezárul a gége bejárata, 

másrészt a falat a nyelőcső perisztaltikus mozgása, következtében a gyomorba jut. A gége elzárását a gégefedő 

záródása mellett az teszi tökéletessé, hogy a gégeizmok összehúzódása következtében az egész gége 

felemelkedik a nyelv gyökere alá. Ez még olyan állatfajokban is megakadályozza a falat részeinek bejutását a 

gégébe, amelyekben a gégefedő kisebb átmérőjű, mint a gége nyílása. A felemelkedő gége a falatot a garat 

hátulsó falán felül nyíló és ebben a fázisban tölcsérszerűen kitágult nyelőcsőbe löki. 

A garat ingerlése által kiváltott, a nyelőcsövön végigfutó első perisztaltikus hullám megnyitja a gyomor 

cardiájának záróizmát, ami nyitva marad mindaddig, míg az utolsó falat által kiváltott hullámok azt elhagyják. 

A nyelőcsövön a nyelés reflexes fázisának kialakulása nélkül is létrejöhet perisztaltikus hullám (másodlagos 

hullám), ha a nyelőcső bármilyen szakaszon kitágul. Ha például a nyelőcsőben megreked a falat, a tágulás 

ismétlődő perisztaltikus hullámokat indít el, amely a megrekedt falatot megkísérli a gyomorba juttatni. A tágulás 

hatására keletkezett ingerület és ezzel a kiváltott perisztaltikus hullámok erőssége és időtartama a kitágulás 

mértékével arányos. 

A vizet, a folyékony és félfolyékony tápanyagokat lényegében ugyanúgy nyeli le az állat, mint a szilárdakat. A 

garat falát megérintve a folyadékok is kiváltják a nyelési reflexet. 

A szilárd és folyékony takarmányok nyelését a gravitáció, a fej tartásinak megfelelően elősegítheti vagy 

gátolhatja. 

A nyelés reflexközpontja a nyúltvelőben van. A reflexív afferens ágát a garat nyálkahártyájában levő, 

nyomásérzékeny receptorokból kiinduló idegek (IX. és X. agyidegpárok érzőágai) alkotják. Az efferens ágat 

ugyan ezen idegek mozgatórostjai adják, melyek a garat saját és törzzsel közös izmait idegzik be. 

A monogastricus állatok gyomrának szerepe az emésztésben 
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A gyomor sokoldalú feladatot teljesít: (1) tárolja az elfogyasztott takarmányt, és szakaszossá teszi annak 

mozgását a vékonybél felé; (2) saját vagy más forrásból származó enzimei segítségével megkezdi a tápanyagok 

emésztését; (3) csökkenti a veszélyét annak, hogy mérgező vagy károsító anyagok jussanak a vékonybélbe; (4) a 

gyomorfal termeli a gasztrin nevű hormont és a vörösvérsejtek termeléséhez szükséges ún. intrinsic faktort; (5) a 

víz és egyes kismolekulájú anyagok (alkohol, gyógyszerek stb.) már a gyomor nyálkahártyájáról felszívódnak. 

Előzőek alól bizonyos kivételt képez a ló gyomra, amelynek a pylorusa fiziológiás körülmények között nyitott, a 

gyomortartalom folyamatosan távozik a duodenumba, a gyomorban folyó enzimatikus emésztés pedig 

alárendelt. 

Az együregű gyomor működése 

A gyomor mozgásai. A gyomor-bélcső (gastrointestinalis tractus) falában lévő simaizmok spontán (miogén) 

aktivitással rendelkeznek. Az összehúzódásukhoz szükséges ingereket saját maguk gerjesztik, az elektromos 

impulzusokat vezetik, így az egyik rostról a másikra adva szállítják az ingerületet. Ezt a miogen aktivitást 

módosíthatja, de soha nem kezdeményezi az autonom idegrendszer. Ez alól kivételt képez a kérődzők 

előgyomra és a madarak zúzógyomra, amelyeket elsősorban külső beidegzés aktivál. A gyomor simaizmainak 

összehúzódását azok a ganglionok is szabályozzák, amelyek a gyomorfalban találhatóak (Auerbach-plexusok). 

Az egyes gyomorszakaszoknak saját szabályozó centrumuk van, melyek egymástól független összehúzódásokat 

tesznek lehetővé. 

A relatív nyugalmi szakaszban levő üres gyomor egészen gyenge összehúzódásokat végez, rajta percenként 4–5 

lassú hullám halad végig. Ezt időnként szuperponált (az előző összehúzódások maximumán jelentkező) 

csúcshullámok szakítják meg (tónusvariációk). Ez utóbbiak egynémelyike külső idegi hatásokra felerősödhet, 

ezek az éhségkontrakciók. 

A telt gyomor működésére az élénk perisztaltika jellemző. A perisztaltikus hullámok a gyomor testén 

kezdődnek. Percenként 3–4 hullám indul el és egyre fokozódó erővel és sebességgel a pylorusig haladnak. 

Némelykor rendkívül erős befűződések jelentkezhetnek, kivált a pylorus üregében, ahol szinte elkülönítik a 

gyomor egyes részeit egymástól. A perisztaltikus hullámok elsősorban a gyomortartalom gyomorfalhoz 

közelebb eső részeit továbbítják. Így lehetővé teszik, hogy újabb és újabb anyag érintkezzen a gyomorfenék 

emésztőnedvet termelő régiójával, ami fokozza az emésztés hatékonyságát. Erőteljesebb keverés csak a pylorus 

üregében van. 

A gyomor ürülését – kivéve a lóét – a pylorus ürege és az epésbél kezdeti szakasza között fennálló 

nyomáskülönbség szabályozza. Amint a perisztaltikus hullám a pylorus üregén keresztülhalad, a záróizom 

ellazul és a gyomortartalom (chymus) az epésbélbe ürül. A nyitott pylorus a középbél egyidejű antiperisztaltikus 

mozgásakor lehetővé teszi a duodenum tartalmának visszakerülését is a gyomorba. A gyomor kiürülését 

húsevőkben és sertésben idegi és kémiai tényezők szabályozzák, amelyek általában a duodenumból indulnak ki, 

illetve annak tartalmához kötődnek. A gyomorból érkező chymus a duodenum falára nyomást gyakorol, amely 

reflexesen gátolja a gyomormozgásokat és ezen keresztül a gyomor ürülését (enterogasztrikus reflex). Ha a 

tágulás igen erős, a gátlás olyan mértékű is lehet, amely hosszabb időn keresztül szünetelteti a gyomor-

összehúzódásokat, megakadályozva ezzel a gyomor kiürülését. Az idegi tényezők mellett, a gyomor ürülésének 

szabályozásában, a hormonális hatásoknak is jelentős szerepe van. Elsősorban savas és nagy zsírtartalmú, 

koncentrált chymusürülés hatására a duodenum nyálkahártyájában fokozódik a kolecisztokinin-pankreozimin 

(CCK–PZ), illetve a szekretin nevű hormonok szekréciója, amelyek a gyomorperisztaltika csökkentésén 

keresztül gátolják a gyomortartalom ürülését az epésbél felé. 

A hányás. A hányás a szervezet rendkívül fontos védekező mechanizmusa, melynek következtében a gyomor 

tartalma a szájon keresztül visszakerül a külvilágra. Káros körülmények között a gyomortartalomhoz 

vékonybélnedv is keveredhet. A hányást emberben izzadással, nyálzással, szapora szívveréssel járó rosszullét, 

hányinger (nause) előzi meg. Esetenként hasonló kutyában is megfigyelhető. Néhány felületes légzőmozgás 

után, hirtelen, zárt gégefedő mellett, mély belégzést végez az állat. Ennek hatására jelentősen csökken a mellkasi 

nyomás, és a cardia záróizmának megnyílását követően a gyomortartalom a nyelőcsőbe kerül. A 

gyomortartalom kiürülését gyors kilégzés kapcsán a hasizmok és a rekesz rángásszerű összehúzódása fokozza. 

A hányás reflexes folyamat, melynek központja a nyúltvelőben van. A hányás központja úgyszólván a 

szervezet minden részéből kaphat információkat. A garat, a gyomornyálkahártya mechanikai vagy kémiai 

ingerlésén kívül, hányást válthatnak ki az egyensúlyi zavarok, a vesék megbetegedései, a zsigerek izgalmai, 

traumák stb. Egyes gyógyszerek a központot közvetlenül ingerelve váltják ki a hányás reflexét. 
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Az egyes állatfajok hányási készsége különböző. A húsevők és a sertés könnyen hánynak, a ló nem tud hányni. 

Kérődzőkben hányásról nem beszélhetünk. Az oltógyomor-tartalomnak az előgyomorba való visszaáramlása 

okoz hasonló következményeket, mint a sertés és a kutya hányása. 

A gyomornedv összetétele és funkciója 

A gyomorban megkezdődik az elfogyasztott takarmány kémiai feltárása, ebben a folyamatban a 

gyomormirigyek által termelt gyomornedvnek van jelentősége. 

Tiszta gyomornedv ún. pavlovi kisgyomor készítésével nyerhető. Pavlov műtéti úton a kutya gyomrából, a 

vérkeringés és a beidegzés viszonylagos sértetlensége mellett egy kisebb üreget (kisgyomor) különített el és ezt 

a külvilággal sipollyal kötötte össze (9.28. ábra). A tiszta gyomornedv gyűjtése mellett a kisgyomorból az 

eredeti gyomorban végbemenő folyamatokra is következtethetünk. A tiszta gyomornedv színtelen, víztiszta, 

erősen savas folyadék. Fajsúlya 1,002 és 1,006 g/L, pH-értéke 0,9–1,5 között változik. Mennyisége az 

állatfajtól, a takarmány mennyiségétől és minőségétől függően változik, felnőtt lóban 10–30, sertésben 8–15, 

kutyában 0,5–3 liter között ingadozik naponta. 

A gyomornedvben legnagyobb mennyiségben víz van (95,0%), szárazanyag-tartalmát szerves és szervetlen 

anyagok alkotják. A szerves anyagok közül a takarmányfehérjék bontását végző enzimek bírnak kiemelkedő 

jelentőséggel. Közülük felnőtt állatokban a pepszin a legfontosabb, amely inaktív előalak, a pepszinogén 

formájában a fundusmirigyek fősejtjeiben termelődik. Ez utóbbi a szekréciót követően a fundusmirigyek 

fősejtjeiben granulumok formájában tárolódik, majd a kiválasztást követően a gyomor lumenében kb. 5 pH-

értékben aktiválódik sósav jelenlétében. A pepszin hatásoptimuma 1,8 és 3,5 pH-értékek között van. A fehérjék 

polipeptidláncát a tirozin vagy fenilalanin aminocsoportjánál hasítja. Hatására rövidebb láncú peptidek 

keletkeznek, mivel mindig belső peptidkötéseket hasít (endopeptidáz). Aktivitásuk eredményeként aminosavak 

nem szabadulnak fel. 

Az együregű gyomrú állatok gyomornedvének másik fehérjebontó enzime a ketapszin. A pepszintől elsősorban 

az a sajátossága különbözteti meg, hogy pH-optimuma magasabb (3–5). Ennek megfelelően hatása elsősorban a 

takarmányfelvétel vagy az azt követő rövid időszakban érvényesül, amikor a gyomortartalom még nem eléggé 

savanyú. 

A gyomornedv szerves anyagai közé sorolható a B₁ ₂ -vitamin felszívódása szempontjából lényeges ún. 

intrinsic factor is. Ez a vegyület egy mucoproteid. A gyomornyálkahártya ugyanazon sejtjei szekretálják, mint 

amelyek a sósavat, vele szoros összefüggésben. 

A szervetlen alkotók közül a sósav rendelkezik legnagyobb jelentőséggel, amely a gyomornedvnek rendkívül 

alacsony pH-értéket biztosít. A fundusmirigyek fedősejtjei hozzávetőlegesen 150 mM koncentrációban 

szekretálják, amely kb. 3–4 milliószor nagyobb H+, és Cl--koncentrációt jelent a gyomornedvben, mint a 

vérplazmában. A sósavszekréció aktív sejtmunka eredménye, és jelentős mennyiségű energiát igényel. Egy liter 

gyomornedv sósavtartalmának elválasztása kb. 6,5 kJ energiát követel. 

Kutyában és sertésben a gyomornedv sósavja antiszeptikus hatása következtében elpusztítja a takarmánnyal 

bekerülő mikroszervezetek, így a patogén mikroorganizmusok vegetatív alakjainak jelentős részét, illetőleg 

fiziológiás körülmények között szinte sterilizálja a gyomortartalmat. Mint ilyen, a gyomor sósavtartalma fontos 

szerepet játszik a szervezet általános védekezési rendszerében. A spórák zöme ugyanakkor ellenáll ennek a 

hatásnak. 

A gyomor cardia- és pylorusmirigyei elsősorban olyan mucinban gazdag nyálkát termelnek, amelyek beborítva 

a nyálkahártya felületét, fontos védelmi rendszert alkotnak a gyomorfal számára a sósav és a fehérjebontó 

enzimekkel szemben (gastricus mucosa barrier). 

A gyomornedv-elválasztás szabályozása 

A gyomornedv-elválasztás idegi és hormonális szabályozás útján igen finoman illeszkedik a 

takarmányfelvétel és -feldolgozás egymást követő szakaszaihoz. Aszerint, hogy a szabályozást megindító 

stimulusok az emésztőcső mely szakaszából indulnak ki, a gyomornedv-elválasztás három fázisát, cephalicus, 

gastricus és intestinalis lehet megkülönböztetni. A cephalicus fázist legcélszerűbben a Pavlov által kidolgozott 

„látszólagos etetési” kísérlettel tanulmányozhatjuk (9.29. ábra). Ha a kutya nyelőcsövét a nyaki szakaszon 

műtétileg átvágjuk, a táplálék nem kerül a gyomorba. Mivel ilyen körülmények között a táplálék nem éri el a 

gyomor nyálkahártyáját, a nedvelválasztást kizárólag a szájüreg felől érkező feltétlen reflexingerek határozzák 

meg. Már a szájban lévő falat hatására tehát megindul a gyomor mirigyeiben a legfontosabb gyomornedv-
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összetevők, a pepszin és a sósav szekréciója. A gyomornedv-elválasztás ezen szakaszát cephalicus, (feji) vagy 

reflexes (idegi) szakasznak nevezzük. Pavlov kísérletei azt is bizonyítják, hogy az említett feltétlennek minősülő 

reflexre a táplálkozás során kialakult képzetek alapján feltételes reflexek is kialakulhatnak. Ennek megfelelően 

már a takarmány meglátása, annak illata, a gondozó közeledése, az etetőedények zaja stb. egyaránt 

gyomornedv-elválasztást indíthat meg. A gyomornedv-elválasztás ezen első szakaszában olyan reflexek vesznek 

részt, amelyek efferens pályáit a n. vagus alkotja. Az említett kolinergiás ideg stimulusai egyrészt közvetlenül 

fokozzák a fundusmirigyek szekrécióját, másrészt serkentik a nyálkahártya gasztrintermelését és a 

fundusmirigyek érzékenységét a gasztrinnal szemben. 

A gyomornedv-elválasztás gasztrikus fázisát a gyomorba jutó takarmány gyomornyálkahártyára gyakorolt 

mechanikai és kémiai ingerei tartják fenn. Ezen ingerek hatására a n. vagus egyrészt közvetlenül serkenti a 

fundusmirigyek szekrécióját, másrészt a pylorusmirigyek egy 17 aminosavból álló peptidhormon, a gasztrin 

szekrécióját serkentik. Ez a hormon a vagus által termelt acetilkolinnal szinergens hatású, így azzal együttesen 

fokozzák a nyálkahártyában a vérkeringést és a fundusmirigyek szekrécióját. 

 

5. ábra: A gyomornedv elválasztás intestinalis szabályozása 

A gyomornedv-elválasztás intestinalis (enteralis) fázisa akkor kezdődik, amikor takarmány kerül az epésbélbe. 

Annak hatására az epésbél nyálkahártyájában egy vagy több hormon termelődik, amelyek stimulálják a 

gasztrikus szekréciót. Ezek közül egyik feltételezhetően az intestinalis gasztrin. 

A gyomor szekretoros tevékenységére, az előző folyamatokkal ellentétben, számos tényező gátló hatást fejt ki. 

Ezek közül legfontosabb maga a gyomortartalom savassága. Amikor a gyomortartalom pH-értéke 2 alá csökken, 

a gasztrintermelés serkentését elősegítő valamennyi folyamat gátlás alá kerül. Mindezen kívül minden olyan 

tényező, amely gátolja a gyomor ürülését (zsírok, hipertóniás oldatok stb.) akadályozzák a gyomor szekréciós 

tevékenységét is. Ez a gátlás egyrészt idegi úton, másrészt hormonálisan (szekretin, CCK–PZ) érvényesül. 

A sertés gyomoremésztésének sajátosságai 

A sertés együregű összetett gyomrában levő nyálkahártya (6, ábra) 30–40%-át a cardiamirigyek tájéka alkotja. 

Az itt levő mirigyek viszonylag kis mennyiségű, 7,7–7,9 pH-jú, mucinban gazdag nedvet választanak, amely 

enzimeket nem tartalmaz. A fundusmirigyek váladéka igen erős aciditású (pH 1,2–2,0) nedv, a pepszinen kívül 

ketapszint és kitinázt is tartalmaz. A pepszin pepszinogén-A és pepszinogén-D formájában termelődik. Ezen 

előenzimek sósav hatására pepszin-A, illetve pepszin-D aktív enzimformává alakulnak. A képződött 

pepszinmolekulák autokatalikus úton segítik elő a pepszinogén további aktiválódását. A kétféle pepszinforma 

emésztőtevékenysége között elsősorban a pH-optimum tekintetében van különbség. Míg az A forma 2,0–2,2, 

addig a D 3,5–3,9 közötti pH optimummal rendelkezik. A pylorusmirigyek váladéka nyálkás jellegű, ugyancsak 

tartalmaz pepszint. 
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6. ábra: A sertés gyomrának nyálkahártya régiói 

A sertés gyomornedv-elválasztása eddigi ismereteink szerint nem tér el lényegesen a kutyáétól. A nyugalmi 

szakaszra jellemző, kismértékű alapszekréció a takarmányfelvétel hatására ugrásszerűen megnő. Ebben a 

folyamatban ugyanaz a három tényező (cephalicus, gastrikus, intestinalis) vesz részt, amelyeket az előzőekben 

már ismertettünk. 

Élettani viszonyok között a sertés gyomra sohasem ürül ki teljesen. A nagygörbület mentén mindig marad vissza 

bizonyos mennyiségű gyomortartalom. A lenyelt első falatok erre rétegeződnek, majd a következők 

hagymahéjszerűen illeszkednek az előzőkhöz. Az utolsó falatok a nyelőcső beszájadzásának közelében 

helyezkednek el. A felvett és az előzőek szerint rétegződött takarmány a fokozódó gyomormozgások 

következtében mindjobban érintkezésbe kerül azokkal a tájékokkal, amelyek a gyomornedvet termelik, így 

egyre jobban elkeveredik a gyomornedvvel. A keveredés a sertés gyomrában azonban csak lassú és részleges. 

Ennek következtében, különösen ha a gyomor teltebb, a takarmány rétegezettsége a takarmányfelvétel 

befejezését követően még hosszabb ideig megmaradhat. Az eltérő rétegek pH-értéke jelentősen különbözhet 

egymástól. Mivel az eltérő tápanyagok bontását katalizáló enzimek különböző pH-optimummal rendelkeznek, a 

különböző értékű régiókban más és más jellegű emésztés folyik. A gyomornedv az elválasztás ütemének 

megfelelően a gyomor fundusa felől csak lassan terjed felfelé, a gyomortartalom felső részei felé. Így a 

nagygörbület szomszédságában levő tartalom, amely az előző takarmányozásból visszamaradt, félfolyékony 

konzisztenciájú anyagot is tartalmaz, és hogy a gyomornedv ezzel az anyaggal találkozik legelőször, erősen 

savas, 2,0–4,0 pH-értékű. Ebben a részben kizárólag fehérjeemésztés folyik (proteolitikus zóna). E fölött egy 

kevésbé savas (pH 5–6) értékű réteg húzódik, ahol a fehérjeemésztés mellett szénhidrátbontás is folyik 

(amiloproteolitikus szakasz). A legfelső semleges, illetve lúgos kémhatású (7,0–7,5) részek már csak a 

szénhidrátemésztésre adnak lehetőséget (amilolitikus szakasz). Mivel a sertés gyomornedvében 

szénhidrátemésztő enzimek nincsenek, felmerül a kérdés, hogy honnan származnak azok az enzimek, amelyek a 

szénhidrátbontást katalizálják? Ezt a funkciót egyfelől a sertés nyálában levő amiláz, mely a nyelés során a 

gyomorba kerül, másfelől a takarmány növényi sejtjeiből kiszabadult, illetve a különböző mikroorganizmusok 

által termelt szénhidrátbontó enzimek végzik. A takarmányfelvételtől eltelt idő előrehaladásával, amikor a 

gyomornedv már teljesen áthatja a tartalmat, a gyomorban mindenütt savi pH uralkodik. Ebben az állapotban 

már az egész gyomortartalom proteolitikus bontás alatt van, minthogy a savi közeg az amilolitikus folyamatokat 

leállítja. 

Az egy hónaposnál fiatalabb sertések gyomrában a sósavszekréció hiányos, amely következtében a 

gyomornedv sósavtartalma csekély (achlorydria). Emiatt a gyomornedv kémhatásának kialakításában más 

tényezők játszanak szerepet. A fiatal malac gyomornedv pH-jának kialakításában fontos szerepet játszik a 

szopás által felvett tej. A születés utáni első órákban a gyomortartalom pH-értéke nem sokkal marad el a 

kolosztrumétól: pH 7,2–7,3 körül van. Ezt követően a gyomorban megtelepedő baktériumok (Laktobacillusok) 

tejsavtermelésének hatására 3,5–5,0 közötti pH-értékre áll be, s nagyjából ezen is marad az élet első heteiben. 

Ebben az időben a tejcukorból fermentált tejsav vesz részt a gyomornedv aciditásának kialakításában. 

Tekintettel arra, hogy a tejsav jóval gyengébb sav, mint a sósav, az utóbbi védőgát szerepét csak részben tudja 

betölteni a környezetből felvett coliform baktériumokkal szemben. 
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A sósavhiány ugyanakkor nem okoz gondot a szopósmalac fehérjeemésztésében. Mivel a pepszintermelés ebben 

a korban még igen fogyatékos, így az enzim aktiválására nincs szükség. A gyomor nyálkahártyájának 

pepszinaktivitása 3–4 hetes korig nem ér el jelentős szintet. A laktáció időszakában a gyomorba kerülő kazein 

alvasztása és emésztésének megkezdése a malacok gyomrában is bőségesen termelődő rennin hatására megy 

végbe, az enzim pH optimuma 4,0 körül van, és ezt az aciditást a baktériumok által termelt tejsav biztosítani 

tudja. 

Emésztési folyamatok a vékonybélben 

A vékonybélben az emésztést azok a mirigyek segítik elő, amelyek egyrészt az emésztőcsövön kívül 

helyezkednek el (máj, hasnyálmirigy) és a kivezetőcsatornán keresztül a bélcsőbe ürítik váladékukat, másrészt a 

bél nyálkahártyájában találhatóak. A mirigyek által termelt váladékok (emésztőnedvek) alapvetően három fő 

funkciót töltenek be az emésztésben: 

1. Az emésztőenzimeik segítségével bontják a tápanyag-molekulákat. 

2. Optimális kémiai (pH) és fizikai feltételeket biztosítanak az emésztőenzimek tevékenységéhez. Az egyes 

háziállatfajok emésztőcső-szakaszainak pH-értékeit a 6. táblázat mutatja. 

3. Olyan anyagokat tartalmaznak (nyálkaanyagok), amelyek biztosítják a bél belső felületének védelmét. 

A vékonybélben folyó emésztés tehát elsősorban olyan folyamat, mikor is a takarmányból származó 

tápanyagokat a szervezet mirigyei által termelt enzimek hasítják és alakítják olyan egyszerűbb molekulákká, 

amelyek a bélből felszívódhatnak. A bélben folyó emésztés a takarmány kémiai „feltárásának” legfontosabb 

helye. A bél emésztő tevékenységét, a béltartalom továbbítását a belek mozgásai segítik elő. 

6. táblázat. A gyomor és béltraktus pH-értékei Kemény (1974) 
 

Állatfaj Gyomor Epésbél Éhbél Csípőbél Vakbél* Remesbél 

Ló 4,45 7,13 7,47 7,54 6,50 7,09 

Szarvasmarha 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 

* Forte, 1989 

** oltógyomor 

A bél motorikája 

A bélmozgások egyik jellemző típusa az ún. szegmentáló mozgás. Ennek során a vékonybélben 5–10 cm 

távolságban a körkörös izomzat összehúzódása következik be, ami a belet szakaszokra (szegmentumokra) 

osztja. Rövid idő után az összehúzódott részek elernyednek, s most az előbb elernyedt állapotban levő 

szegmentumok izomzata húzódik össze. Ily módon egy újabb szegmentális tagoltság keletkezik. A szegmentáló 

mozgások nem továbbítják a béltartalmat, csupán annak összekeveredését segítik elő, így keverő mozgásoknak 

nevezzük azokat. A szegmentáló mozgás miogén eredetű, vagyis a simaizomzat spontán ingerképző 

tulajdonságának következménye. Ez a mozgás akkor is létrejön, ha a bélfal idegfonatait (Auerbach-féle 

plexusok) valamilyen módon (nikotin, kokain) előzetesen bénítjuk. A szegmentáló mozgások ütemének 

kialakításában jelentős szerepe van annak az izomcsoportnak, amely az epevezeték beszájadzásához közel, a 

doudenum kezdeti szakaszán található (pacemaker, ütemvezérlő központ). Ha kiirtjuk ezt az izomcsoportot, a 

kontrakciók ritmusa csökken. A szegmentáló mozgások száma az éhezés alatt csökken, az állat táplálkozása 

során viszont nő. 

A bél mozgásának másik típusa a perisztaltikus mozgás, amelyet a bél helyi (intrinsic) reflexei irányítanak. Ha 

a bél egy pontján tartózkodó chymus a bél falát megfeszíti, a tőle cranialis irányban levő bélrészlet körkörös 

izomzata összehúzódik, a caudalisan levő pedig elernyed. Ennek következtében a béltartalom az ellazult részek 



 A MONOGASZTRIKUSOK 

EMÉSZTÉSI SAJÁTOSSÁGAI 
 

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

felé, caudalis irányban továbbítódik. A perisztaltikus mozgás továbbítja a béltartalmat a duodenumtól az utóbél 

felé, így ezt a mozgást továbbító mozgásnak is szokás nevezni. Ebben a folyamatban mind a bélfal körkörös, 

mind hosszanti izomzata részt vesz. Terjedési sebessége 2–25 cm/perc. Keletkezési gyakorisága a bél teltségétől 

függően meglehetősen változó, átlagosan 14–20 percenként. Ha egy adott bélszakaszt kimetszenek, majd 

fordítva varrják vissza, perisztaltikája cranialisan, tehát ellenkező irányban halad. A duodenumon azonban 

esetenként fiziológiai körülmények között is kialakulhat ilyen cranialis irányú, ún. antiperisztaltikus mozgás. 

A perisztaltikus hullámok frekvenciáját a bél teltsége jelentősen befolyásolja. A béltartalomtól feszülő bélen a 

mozgás ritmusa élénk, míg üres bélen perisztaltika alig van. Ennek megfelelően az elfogyasztott takarmány 

mennyisége és minősége (főleg ballaszttartalma) jelentős hatást gyakorol a bélmozgásokra. Bár a perisztaltikus 

mozgásokat alapvetően a bél helyi reflexei szabályozzák, moduláló (módosító) jelleggel a külső idegek is részt 

vesznek a szabályozásban. 

Az n. vagus rostjainak ingerlése vagy acetilkolin adagolása a perisztaltikus mozgást erőteljesen serkenti, a bél 

tónusát fokozza. A szimpatikus idegek ingerlése vagy adrenalin injekciója ugyanakkor a perisztaltikus 

mozgások csillapítása mellett a bélfalat ernyeszti. 

A hasnyálmirigy szerepe az emésztésben 

A hasnyálmirigy külső elválasztású funkciója az egyik legfontosabb emésztőnedv, a hasnyál (pancreasnedv) 

termelése, amely a Wirsung-, illetve a Santorini-féle vezetéken keresztül (7. ábra) az epésbél kezdeti szakaszába 

ömlik. Pancreas-nedvet kísérleti állatokban a duodenum felvágásával és a Wirsung-féle vezeték kanülőzésével 

nyerhetünk. Krónikus kísérletekben a pancreas kivezetőcsövét kivarrják a has bőrére és a kifolyó nedvet 

felfogják. 

 
7. ábra: A hasnyálmirigy és az epevezeték csatlakozása a vékonybélbe különböző állatfajokban 

A tisztán nyert hasnyál színtelen, szagtalan, kissé nyúlós, lúgos kémhatású (pH 7,1–8,4) folyadék. Jellemzője a 

magas „titrálható alkalinitás” (10 mL pancreasnedv 5,5–12 mL n/10 sósavat fogyaszt), amely elsősorban nagy 

NaHCO3-tartalmának köszönhető. Ez utóbbi segítségével a pancreasnedv döntő szerepet játszik a gyomorból 

ürülő savas kémhatású chymus, lóban pedig a vakbélben és a remesében keletkező illó zsírsavak 

semlegesítésében. A hasnyál mennyisége és összetétele állatfajonként és a mirigyet szabályozó ingerek 

természete szerint meglehetősen változó. Átlagos takarmányozási körülmények között, 100 kg élőtömegre 

számítva lóban 11L, sertésben 2-3L termelődik naponta (Rockebush, 1991). Ozmotikus koncentrációja a 

vérplazmáéval azonos. Körülbelül 1% anorganikus anyagot és 1–2% fehérjét tartalmaz, amelynek nagy része 

enzim. 

A szervetlen anyagok közül a kation összetétele csaknem azonos a vérplazmáéval. Az anion összetétele a 

szekréció intenzitásával sajátosan változik. A növekvő elválasztás esetén HCO3-tartalma csaknem 

háromszorosára nő, Cl-koncentrációja viszont ugyanilyen arányban csökken. Az előzőek következtében a két 

anion összege viszonylag állandó, kb. 150 mmol/L. 
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A hasnyál enzimei között szénhidrát-, fehérje- és zsírbontó enzimek egyaránt találhatók. Szénhidrátbontó 

enzime az α-amiláz, amely az α–1,4 glikozidkötéssel kapcsolódó poliszacharidokat (keményítő, glikogén) 

dextrinen keresztül maltózig bontja. Az enzim pH-optimuma 6,8–6,9. 

A fehérjebontó enzimek között endo- és exopeptidázok egyaránt találhatók. Az endopeptidázokon belül a 

tripszin (pH-optimum 7,8–8,8), a kimotripszin (pH-optimum 7,0–9,0), és az elasztáz (pH-optimum 8,8) fordul 

elő a különböző háziállatfajokban. A tripszin a gyomorban megkezdett fehérjeemésztés termékeit 

(polipeptideket) vagy azt kikerülő intakt fehérjéket bontja, miközben peptidek keletkeznek. A kimotripszin az 

előző enzimtől csak csekély mértékben különbözik, fehérjeemésztő hatása mellett a tejet is megalvasztja. Az 

endopeptidázok által katalizált fehérjeemésztés termékeinek további bontását az exopeptidázok csoportjába 

tartozó karboxipeptidáz végzi. Ez az enzim a peptidekről a C-terminális aminosavakat hasítja le. A hasnyál 

fehérjebontó enzimei inaktív formában (tripszinogén, kimotripszinogén, prokarboxi-peptidáz) termelődnek. A 

tripszin aktiválódása csak a duodenumba irányuló szekréciója után történik meg. Ebben részt vesz a bél 

nyálkahártyájában szekretált enzim, az enterokináz, másrészt autokatalitikusan maga a tripszin is. A 

kimotripszinogén és a prokarboxi-peptidáz a tripszin hatására válik aktív fermentummá. Bár a tripszinogén 

spontán átalakulása tripszinné gyorsan bekövetkezik normális körülmények között, tripszininhibitor jelenlétében 

ez a folyamat erősen gátolt. 

A zsírbontó enzimek között a hasnyállipáz a bél legfontosabb enzime, amelynek pH-optimuma 7,6–8,2 között 

van. Jellemző sajátossága, hogy a trigliceridek 1. és 3. helyzetben levő észterkötéseit bontja, aminek 

következtében monogliceridek és zsírsavak keletkeznek. A tripszinnel ellentétben a lipáz és az amiláz a 

hasnyálmirigyben aktív enzimek formájban szekretálódnak. 

Lóban a hasnyálmirigyben folyó enzimszekréció jóval alacsonyabb intenzitású, mint a többi gazdasági 

állatfajban, sőt a bőséges szekréciós térfogata jelentős mértékben hígítja az enzimkoncentrációt 

(szarvasmarhához viszonyítva egységes testtömegre vonatkoztatva 2,5-3 szoros mennyiségű). A bikarbonát 

tartalma ugyanakkor viszonylagosan magas, amely a hasnyálnak jelentős puffer kapacitást kölcsönöz. Ennek 

eredményeként a hasnyálnak legfőbb funkciója lóban az, hogy tovahaladva a vakbélbe közömbösíti a mikróbás 

tevékenység eredményeként keletkező rövid szénláncú zsírsavak savanyító hatását, megfelelő pH környezetet 

biztosítva a fermentációhoz. 

A hasnyálmirigy kiválasztótevékenységét idegi, valamint hormonális tényezők szabályozzák. Már a szájba jutó 

takarmány ingere a hasnyálmirigy fokozott szekrécióját váltja ki. A nyaki vagus átmetszését követően ez a hatás 

nem érzékelhető, sőt az elválasztás csökkenése figyelhető meg. Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a 

hasnyálmirigy reflexes szabályozásában a n. vagus jelentős szerepet játszik. Egyes szerzők szerint a n. 

splanchnicus is rendelkezik a hasnyálmirigyet beidegző szekretoros rostokkal. Kizárólagosan idegi hatásokra a 

hasnyálmirigy általában nagyobb enzim- és hidrogénkarbonát-koncentrációjú hasnyálat választ el. 

Lényegesen nagyobb jelentőségű a pancreasnedv elválasztásának szabályozásában a hormonális mechanizmus. 

Bayliss és Starling mutatták ki, hogy ha a duodenumba savas gyomortartalom kerül, annak falában egy 27 

aminosavból álló peptidhormon, a szekretin szabadul fel, amely rövid időn belül élénk hasnyálkiválasztást indít 

meg. A szekretin elsősorban a víz és anorganikus sók elválasztását serkenti, az előzőek szerint szekretált nedv 

emésztőaktivitása ugyanakkor csekély. Jóval később fedezték fel, hogy a duodenum nyálkahártyájából a savas 

gyomortartalom hatására egy másik hormon, a pankreozimin is a vérbe kerül. Ez a hormon 33 aminosavból 

álló peptidegység, mely C-terminálisának 5 aminosava azonosnak bizonyult a gasztrinéval. A pankreozimin 

elsősorban a hasnyálmirigy enzimelválasztását fokozza, de serkenti az epehólyag összehúzódásait is 

(kolecisztokinetikus hatás), ezért pankreozimin-kolecisztokinin (CCK-PZ) komplexnek nevezik. 

A hasnyál összetétele messzemenően alkalmazkodik az elfogyasztott takarmány jellegéhez. Magas 

fehérjetartalmú diéta esetén a tripszin aktivitása, sok szénhidrátot tartalmazó takarmány etetése esetén az amiláz 

aktivitása növekszik. Sok zsír fogyasztása ugyanakkor a lipáz mennyiségét nem növeli. 

Az epe és szerepe az emésztésben 

Az epe a vékonybél másik legfontosabb emésztőnedve, a májban termelődik, ahonnan vagy közvetlenül, vagy 

ha epehólyag is van, bizonyos tárolást követően, az epevezetőn keresztül jut a duodenumba. Az epe részben 

szekrétumnak fogható fel, mivel több olyan anyagot tartalmaz, amelyek az emésztésben lényeges szerepet 

játszanak, másrészt exkrétumnak is tekinthető, amelyen keresztül a szervezet bizonyos bomlástermékei 

(epefestékek) a külvilágra jutnak. 
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Az epe összetétele jelentősen függ származási helyétől. A májvezetéken keresztül nyert epe, májepe, 

szárazanyag-tartalma csupán 2,5–4,0%, az epehólyagból gyűjtött ún. hólyagepe ugyanakkor 16–17% 

szárazanyagot tartalmaz. A tetemes különbség oka az, hogy az epehólyagban jelentős mennyiségű víz szívódik 

vissza, ugyanakkor szerózus folyadék választódik ki, amely a szárazanyag-tartalmat növeli. Mivel a vízzel 

együtt különböző ionok (Cl-, HCO₃ -) is visszaszívódhatnak, a kétféle ion pH-értéke is különbözik egymástól 

(májepe: pH 7,5–8,5; hólyagepe: pH 7,0–8,0). 

Az epe szárazanyaga szervetlen és szerves vegyületeket egyaránt tartalmaz. A szervetlen összetevők nagy 

részét Na, K, Ca, Mg- és Fe-kloridok, hidrogénkarbonátok, foszfátok és szulfátok alkotják. Szerves összetevőik 

közül legjelentősebbek az epesavas sók, az epefestékek, a koleszterin és a foszfolipidek. 

Az epesavak közül a kolsav és a keno-dezoxikolsav a legnagyobb mennyiségben jelenlevők, amelyek az epében 

glikokollal és taurinnal képzett konjugátumaik formájában vannak jelen, és alkálisókkal epesavas sókat 

képeznek. Az epesavaknak az emésztésben többirányú fontos szerepük van. A felületi feszültséget csökkentő 

hatásuk révén a vízoldhatatlan zsírokat a vékonybélben emulgeálják, hatásukra azokból apró zsírgolyócskák 

keletkeznek, felületük így megnagyobbodik és ez kedvezőbb feltételeket teremt a lipáz zsírbontó 

tevékenységéhez. A hasnyálmirigyben inaktív formában szekretált lipáz, a bél lumenében ugyancsak az 

epesavas sók hatására válik aktív enzimmé. A zsíremésztés termékeinek felszívódása szempontjából fontos 

micella kialakításában ugyancsak jelentős szerepet töltenek be az epesavas sók. A vízben oldhatatlan 

zsírsavakkal, monogliceridekkel, de a koleszterinnel és a zsírban oldódó vitaminokkal is 3000–4000 

molekulatömegű, úgynevezett kolinsavakat képeznek, amelyek már vízben oldhatók. A felszívódás kolinsavak 

formájában történik. A bélbe került epesavas sók a vékonybél distalis szakaszán 90–95%-ban felszívódnak és a 

portalis vénán keresztül visszakerülnek a májba. Az epesavak ezen forgalmát a máj és a bélcsatorna között 

enterohepaticus körfolyamatnak nevezzük. A májba visszakerült epesavak erős epeszekréciót serkentő 

hatással rendelkeznek és hozzájárulnak az epetermelés normális szintjéhez. Ha az entero-hepaticus körforgalom 

gátolt, a máj epetermelése jelentősen csökken. 

Az epe színét az epefestékek, a sárga bilirubin és a zöld biliverdin adják. A kettő mennyisége, illetve aránya az 

egyes háziállatfajokban eltérő, ennek megfelelően epéjük színe is különbözik. A húsevők epéje sárgásbarna, a 

sertésé barnássárga, a lóé barnászöld, a kérődzőké zöld színű. Az epefestékek a hemoglobin porfirin vázának 

bomlástermékei, jelentőségük az emésztésben nincs, egyéb biológiai hatásukról sem tudunk. Epefestékek a 

szervezetben mindenhol termelődnek, ahol hemoglobinbomlás folyik (a máj, a lép és a csontvelő RES 

sejtjeiben). Keletkezési helyükről a vérplazmába kerülnek, ahonnan a májsejtek felveszik és glükuronsavval 

konjugálva az epébe kiválasztják. Az előzőek szerint a vérplazma normális körülmények között is tartalmaz 

bizonyos mennyiségű epefestéket. A vérplazma epefesték szintje egészséges viszonyok között állandó és 

jellemző az adott fajra (sertés 2,5; kutya 4,3 µmol/L; Karsai, 1982). A májsejtek károsodása vagy az epeutak 

elzáródása folytán azonban nagyobb mennyiségben kerülnek a vérkeringésbe, a bőr alatti kötőszövetben 

kiválasztódnak és annak sárga színt kölcsönöznek (sárgaság). 

Az epével a bélbe kerülő epefestékek a mikroorganizmusok hatására urobilinogénné, majd szterkobilinogénné 

alakulnak, mely utóbbi a levegő jelenlétében, oxidatív hatásra olyan vegyületeket képez, amelyek a bélsár 

jellegzetes színét adják. A bélben képződött urobilinogén és szterkobilinogén egy része a bélből visszaszívódik 

és ismételten kiválasztódik a májban, így egy része ugyancsak enterohepaticus körfolyamatban vesz részt. 

Az epeelválasztás szabályozásában a már említett epesavas sókon kívül elsősorban hormonális tényezők 

vesznek részt. A gasztrin, a szekretin és az inzulin fokozzák a máj epeelválasztását. Az epeelválasztás 

fokozódása esetén megváltozik annak összetétele is: nő a bikarbonát- és csökken kloridtartalma. 

Az epehólyag időnkénti összehúzódásával üríti tartalmát az epésbélbe. Az összehúzódások kiváltása reflexes, 

illetve hormonális hatásokra történik. Az idegi hatásokra történő összehúzódás feltétlen és feltételes reflexek 

eredményeként is bekövetkezhet. Az entero-hormonok közül a CCK-PZ rendelkezik kolagog (epeürítést 

serkentő) hatással. Ha az epésbélbe erősen savas vagy sok zsírt tartalmazó chymus ömlik, a bél 

nyálkahártyájában fokozódik e hormon szekréciója. A véráramon keresztül eljutva az epehólyagig, a CCK-PZ 

serkenti a hólyag falát alkotó simaizmok motorikáját, melynek eredményeként fokozódik az epeürülés a 

duodenum felé. 

A bélnedv és szerepe az emésztésben 

A vékonybél nyálkahártyájában levő mirigyek termelik a bélnedvet. Noha benne számos enzimet sikerült 

kimutatni, legtöbben úgy vélik, hogy ezek többségét a bélhámsejtek termelik, az egyes tápanyagok felszívódása 

közben. A bél lumenébe többnyire a leváló hámsejtek útján jutnak, nem pedig szekrécióval. A bélnedv jelentős 
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része azonban a bélcsatorna nyálkahártyájában található kétféle mirigy, a Brunner- és a Lieberkühn-féle 

mirigyek terméke. A Brunner-féle mirigyek kizárólag az epésbélben találhatók, enzimmentes, mucinban 

gazdag, erősen viszkózus váladékuk elsősorban a középbél elülső szakaszának nyálkahártyáját védi az 

odakerülő savas kémhatású gyomortartalomtól. A bélbolyhok között szórtan elhelyezkedő, egyszerű csöves 

mirigyek, a Lieberkühn-crypták bizonyos sejtjei (Paneth-sejtek) ugyanakkor proteo- és amilotikus enzimeket is 

termelnek. Mivel a kétféle mirigy az emésztőcső különböző részein eltérő arányban található meg, a vékonybél 

különböző részeiből vett bélnedvminták is eltérő tulajdonságúak lehetnek. Tiszta bélnedvet az állatokból Thiry-

Vella-féle sipoly segítségével gyűjthetünk. Ezt oly módon készítik, hogy egy vékonybélszakaszt, a mesenteriális 

idegi és érösszeköttetések megőrzésével, kimetszenek, két végét a hasfalba kivarrják, a két szabad bélvéget 

.pedig egyesítik. A kevert bélnedv halványsárga, szálképző, lúgos (pH 7,5–8,5) folyadék. Szárazanyag-tartalma 

1,5–1,6%, amelyből 1% az anorganikus sók (elsősorban Na-, K- és Ca-kloridok és hidrogénkarbonátok), a többit 

a mucin és az enzimfehérjék teszik ki. A bélnedv enzimeit elsősorban a fehérje- és a szénhidrátemésztés végső 

lépéseit katalizáló enzimek alkotják. A proteázok közül az aminopeptidázok és a dipeptidázok a 

legjelentősebbek, amelyek a kisebb peptidekből felszívódásra alkalmas aminosavakat hasítanak le. A 

szénhidrátbontó enzimek döntően diszacharidázok, maltáz, szacharáz és laktáz, amelyek a diszacharidokból 

ugyancsak felszívódásra képes monoszacharidokat állítanak elő. A bélnedv zsírbontó lipázt is tartalmaz. Ennek 

aktivitása azonban a hasnyálmirigy eredetű lipázhoz viszonyítva csekély. 

A bélnedvtermelést ugyancsak idegi és hormonális tényezők szabályozzák. A szekréció serkentésének 

legfontosabb ingere a vékonybélbe jutó chymus mechanikai és kémiai hatása. Ezen tényezők helyi reflexeken 

vagy a n. vaguson keresztül fokozzák a bélnedv szekrécióját. A bél nyálkahártyájában ugyanakkor egy hormon, 

az enterokrinin termelődése figyelhető meg, amely serkenti a bélben levő mirigyek elválasztótevékenységét. 

A vastagbél szerepe az emésztésben 

Az emésztés és a felszívódás legutolsó szakasza a vastagbélben megy végbe. Ezen szakasz terjedelmessége és 

az emésztésben betöltött szerepe jelentős különbségeket mutat az eltérő táplálkozási típusú állatokban. A 

húsevőkben hossza és befogadóképessége viszonylag csekély, az emésztésben betöltött szerepe is kicsi. A 

növényevő monogastricus állatokban (ló, nyúl) és a mindenevő sertésben is, e bélszakasz ugyanakkor jelentős 

szerepet tölt be az emésztésben. Ezekben az állatfajokban a növényi rostok emésztésének mikróbás folyamatai a 

vastagbélben, főként a vakbélben folynak. 

A vastagbél nyálkahártyája is folytat szekretoros tevékenységet. Az itt termelődő vastagbélnedv lúgos 

kémhatású, vizet, szervetlen sókat és mucint tartalmaz. A szekréciót elsősorban a nyálkahártya hámjában lévő 

nagyszámú kehelysejt végzi. Fő funkciója a nyálkahártya védelme, valamint a béltartalom, illetve a bélsár 

sikamlóssá tétele. 

A vékonybél víztartalma (85–93%) jóval nagyobb, mint a bélsáré (60–75%). A tartalom besűrűsödése a 

vastagbélben végbemenő jelentős vízfelszívódásra utal. Emellett elektrolitok, elsősorban Na+, K+, illetve Cl- 

ionok is felszívódnak ebben a bélszakaszban. 

A vastagbélben kitűnő körülmények mutatkoznak a mikroszervezetek élettevékenységéhez, így dús 

baktériumflóra alakul ki e bélszakaszban. A takarmány azon szerves anyagai, amelyek nem emésztődnek, illetve 

nem szívódnak fel a vastagbél előtti emésztőcsatorna-szakaszon, itt hasonló mikrobás fermentációval 

bomlanak, mint a kérődzők előgyomraiban. Ennek a folyamatnak elsősorban azoknál a növényevő vagy 

mindenevő állatoknál van jelentősége, ahol a tápanyagok nagy része növényi eredetű takarmányokból származik 

és a gyomorban nincs lehetőség a mikrobás fermentációra (ló, nyúl, sertés). Ezekben a fajokban a növényi 

rostok (cellulóz, hemicellulóz) emésztésére csak a vastagbélben van lehetőség. Az összetett szénhidrátok 

(rostok) mikróbás fermentációjának főbb folyamatait a kérődzők emésztése során tárgyaljuk. 

A vastagbél N-forgalma ugyancsak jelentősen kötődik a mikrobás fermentációhoz. A vakbélben és a remesében 

jelentős mennyiségű NH3 szabadul fel a fermentáció során, amelynek forrása vagy a karbamid, amely a 

vastagbél falán keresztül a vérkeringésből választódik ki a bél lumenébe, vagy a fehérjék és aminosavak 

baktériumos bontása. Az NH₃  egy része a vastagbélben is felhasználódhat a mikrobák által végzett 

fehérjeszintézisre. Az így szintetizált fehérje azonban nem hasznosul, mint ahogy azt kérődzőkben láttuk, 

hiszen a vastagbelet enzimes emésztés nem követi. A vastagbél mikrobás fermentációja során vitaminok, 

elsősorban a B-vitamincsoport tagjai és a K-vitamin szintetizálódnak. A vastagbél falán ezek a vitaminok 

azonban nem szívódnak fel, hasznosulásuk csak koprofágiával történhet. 
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A baktériumos fehérjebontás során az aminosavakról karboxilgyök és azzal a gyűrűs aminosavak esetén 

oldalláncok hasadhatnak le, amely eredményeként aminok (putrescin, kadaverin, indol és szkatol) képződnek. 

Ezek egy része felszívódik és a májban detoxikálódik, másik részük a bélsárban ürül. 

A bélsár képződése és ürülése 

A bélmozgások hatására a béltartalom a végbél felé mozog. Aborális irányba haladva a vastagbél tartalma egyre 

sűrűbb lesz és kialakul a bélsár (faeces). 

A takarmány áthaladási sebessége az emésztőcsövön elsősorban az állatfajtól (a bél hosszától) és a takarmány 

minőségétől függ. Átlagos takarmányozási körülmények között a sertésben pl. a takarmányfelvételt követően az 

első takarmánymaradékok 10–24 óra múlva ürülnek a bélsárban, a teljes kiürülésük 48–90 órát vesz igénybe 

(Szabó, 1984). 

A bélsár a takarmány meg nem emésztett és fel nem szívódott anyagain kívül emésztőnedveket, 

sejttörmelékeket, baktériumokat és azok anyagcseretermékeit, valamint a vérből a bél lumenébe kiválasztott 

anyagcseretermékeket tartalmaz. Mennyisége és összetétele egy-egy állatfajon belül a takarmányozás módjától 

függ. Sok növényi rostot tartalmazó takarmány etetését követően a bélsár tömegesebb, koplaló állatok bélsara 

ugyanakkor csak levált hámsejtekből, bélnedvből és baktériumokból áll. A bélsár konzisztenciája adott fajon 

belül függ a perisztaltika sebességétől, minél gyorsabb a takarmány áthaladása a bélcsatornán, annál hígabb a 

bélsár. 

A ló 2–3 óránként ürített bélsarának napi mennyisége 15–23 kg között változik, amelynek nedvességtartalma 

70–80% körül ingadozik. A sertés napi 4-5 alkalommal 0,5–3,0 kg, 55–75% víztartalmú bélsarat ürít. 

A végbélben összegyűlt bélsár reflexes úton ürül a külvilágra (defaecatio). A bélsárürítés megindulásához az 

adaequát inger a bélfalban levő receptorokra ható nyomás. A nyomásfokozódás kritikus értékét, amely a 

folyamat megindulását kiváltja, egy-egy erőteljes vastagbél-perisztaltika hozza létre. A reflexközpont a 

gerincvelő ágyéki és kereszttájéki szelvényében található. Bélsárürítéskor a végbél hosszanti és körkörös 

izomzatának összehúzódása a tartalmat az ellazult záróizomzaton keresztül a külvilágra juttatja. A folyamatban 

a hasprés is szerepet játszik. Egyes állatfajokban (kutya, macska) a külső harántcsíkolt izomzatból álló 

sphincter segítségével agykérgi befolyások a bélsárürítés akaratlagos kontrollját teszik lehetővé. 

Ellenörző kérdések 

-folyamatok befolyásolják az állatok takarmány (táplálék) felvételét? 

ztrikusok gyomrában a táplálóanyagok bontása hogyan történik? 

 

-folyamatoknak? 
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Chapter 4. A KÉRŐDZŐK 
EMÉSZTÉSE 

Valamennyi növényevő állatfaj az emésztőkészülékben egy olyan tágasabb szakasz található, ahol az 

elfogyasztott takarmány hosszabb időt tölthet. Ez lehetőséget ad a mikrobás fermentációra, amely során a 

takarmányok azon részei is emésztődnek, amelyek bontására a gazdaszervezet nem képes enzimet termelni 

(növényi rostok). Az együregű gyomrú állatokban (pl. ló) ez a fermentáció az utóbélben megy végbe. 

Kérődzőkben viszont olyan előgyomrok fejlődtek ki, ahol a mikrobás fermentáció számára nagyon kedvezőek a 

feltételek. 

A kérődzők előgyomraiban (bendő, recés, százrétű) nem termelődik emésztőnedv, e gyomorrészletek 

nyálkahártyáját többrétegű, elszarusodó laphám borítja. Az itt élő baktériumok és protozoonok ugyanakkor 

intenzív, fermentatív jellegű emésztést végeznek, amely megelőzi a negyedik gyomorrészletben, az 

oltógyomorban, illetve a vékonybélben folyó enzimes emésztést. 

A kérődzők az előzetesen megrágott és lenyelt takarmányt ismételten fel tudják juttatni a szájüregbe 

(felkérődzik) az alaposabb aprítás (rágás) érdekében. Az emlősök között két olyan alrend van, amely 

rendelkezik ezzel a sajátossággal: 1. Ruminantia, amely magába foglalja többek között hazánk néhány jelentős 

gazdasági állatfaját is (szarvasmarha, juh, kecske). 2. Tylopoda, amely főként sivatagi, illetve félsivatagi 

körülmények között tartott fajokat (teve, láma stb.) gyűjt magába. Ezen utóbbi fajok gyomra hasonlít a 

kérődzőkéhez, azzal a különbséggel, hogy hiányzik a levelesgyomor (omasum), a cardia tájékán ugyanakkor 

olyan mirigyek találhatók, amelyek vizet képesek kiválasztani a gyomor lumenébe. 

A kérődzők előgyomrában folyó mikrobás fermentáció fő termékei a rövid szénláncú zsírsavak, vagy illósavak, 

amelyek, a felnőtt kérődző energiaforrásának döntő hányadát képviselik. Az emésztőcső egyes szakaszainak 

(bendő, recés, levelesgyomor, vakbél, remesebél) illózsírsav-koncentrációja szoros összefüggésben van ezen 

szakaszok fermentációs aktivitásával. 

A kérődzőgyomor fejlődése 

Az újszülött kérődzőkben az oltógyomor képezi a gyomor legnagyobb egységét. A tejtáplálás időszakában a 

kérődzők gyomra együregű gyomorként viselkedik. A tej emésztése kizárólag az oltógyomorban folyik. Ahogy 

a fiatal kérődző fejlődik, szilárd takarmányokat kezd fogyasztani, annak felvett mennyisége fokozatosan 

növekszik. Ezzel párhuzamosan megindul az előgyomrok fejlődése, amelyek aránya marhában kb. 6–12 

hónapos korban éri el a felnőtt állatra jellemző értéket. A bárány és a borjú egyaránt életének hozzávetőlegesen 

2. hetében kezd érdeklődést mutatni a szilárd takarmányok iránt. Ahogy a szilárd takarmányok fogyasztása 

növekszik, úgy nő a bendő és a recés befogadóképessége is (7. táblázat). 

Az előgyomrok fejlődését egyrészt az elfogyasztott takarmányok mechanikai hatása, másrészt a fermentáció 

során keletkezett illózsírsavak stimulálják. Ha a fiatal kérődzőt csak tejjel vagy tejpótló tápszerrel 

takarmányozzák, az előgyomrok kapacitása, azok mozgása, a bendő nyálkahártyájának papillái nem fejlődnek 

ki. 

7. táblázat. A gyomor különböző részeinek aránya, a teljes gyomorkapacitás százalékában kifejezve, 

legelőn tartott, eltérő korú bárányokban Swenson (1984) 
 

Kor, napokban Bendő és recés Leveles gyomor Oltó-gyomor Az egész gyomor a 

teljes emésztőcső 

százalékában 

1 31 8 61 22 

14 36 5 59 25 

30 63 5 32 27 
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49 71 5 24 35 

112 73 6 21 39 

Felnőtt 69 8 23 49 

A nyelőcső élettani szerepe 

A felnőtt kérődzőkben a megivott folyadék csaknem teljes egészében a bendőbe, illetve a recésbe kerül, s a 

bendő víztartalmától függően gyorsabban vagy lassabban, de innen halad tovább az oltó felé. A szopós 

állatokban ugyanakkor a folyadékfelvétel alkalmával a nyelőcsővályú (gyomorvájú) többé-kevésbé zárt csővé 

alakul, s a folyadékot (tej, víz) közvetlenül az oltógyomorba juttatja. A nyelőcső záródása reflexes folyamat, 

amelyet a száj-, illetve a garatüregben levő receptorok a szopás, illetve a tejivás, mintsem a vízfelvétel 

alkalmával indítanak meg. A reflex afferens ágát a nyelv-garat ideg, efferens ágát a vagus ideg hasi rostjai 

adják, központja a gerincvelőben van. A folyadék szájba kerülésétől a nyelőcsővályú záródásáig idő telik el 

(kb. 2–5 sec reflexkésés). Ezért a reflex csak úgy működik tökéletesen, ha az állat a folyadékot kortyokban 

issza, illetve szopik. Ha az ivás túl mohó, a reflex nem vagy csak kevésbé zárja a nyelőcsővályút, s a tej egy 

része a bendőbe jut. Ez káros az állat számára, mert a tej a bendőben mikrobás bomlásnak indul, amely káros 

hatást gyakorol az emésztőszervekre. 

 

8. ábra: Gyomorvájú 6 hetes borjúban 

A kifejlett állatok nyelőcsővályú reflexe élettani viszonyok között nem működik és mesterségesen 

megbízhatóan csak vazopresszin előzetes befecskendezésével váltható ki. Ezért kérődzőknek csak a 

bendőműködésre közvetlenül ható gyógyszerek adhatók a szájon át. 

A mikrobás fermentáció feltételei az előgyomrokban 

A kérődzők többüregű gyomrát alkotó bendő-recés egység legfontosabb feladata az, hogy optimális feltételeket 

teremtsen a mikrobás fermentációhoz. A táplálkozás során a gazdaállat időközönként takarmányt vesz fel, amely 

a fermentációhoz szerves anyagot biztosít. A bendő és a recés olyan „fermentátort” képez, amelybe a legelő 

állatban a nap 24 órájából kb. 8 órán át folyamatosan kerül takarmány. Ezen a takarmányon a bendőben élő 

mikroorganizmusok fermentatív tevékenysége mélyreható változást idéz elő. A mikroorganizmusok 

tevékenysége során keletkezett végtermékek ugyanakkor részben felszívódnak, részben továbbhaladnak az oltó 

felé és így hagyják el az előgyomrokat. A két ellentétesen ható folyamat viszonylagos egyensúlya a kérődzők 

előgyomraiban egy jóval állandóbb szervesanyagtömeget jelent, mint ahogy az a monogastricus állatok 

gyomrában van. Erre utal az a tény is, hogy sokkal hosszabb (5–6 nap) takarmánymegvonásra van szükség 

ahhoz, hogy a kérődzők gyomra kiürüljön, noha kutya esetében a két takarmányfelvétel között a gyomor teljesen 

kiürül. A teljesen jóllakott felnőtt juh bendőtartalma átlagosan 4–6 kg, a kifejlett szarvasmarháé 30–60 kg, 80–

85% víztartalmú, félfolyékony konzisztenciájú anyag. Hőmérséklete változó, jelentősen eltérhet a test 

hőmérsékletétől. Hideg tömegtakarmány, hideg ivóvíz fogyasztása után időlegesen csökken, majd mivel a 
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mikrobás folyamatok döntően hőtermelő folyamatok, 1–2 °C-kal magasabb is lehet a gazdaállat 

maghőmérsékleténél, amely a mikrobák szaporodásához ugyancsak kitűnő körülmény. 

A mikrobás fermentációt jelentősen befolyásolja a bendőtartalom pH-ja, amely felnőtt szarvasmarhában, 

átlagos körülmények között 6,0–7,0 körül ingadozik. A pH jelentősebb csökkenése vagy emelkedése gátolja a 

fermentációt, károsan hat a mikrobapopuláció életfeltételeire és rontja az előgyomormotorika működését. 

A bendőben folyó fermentáció eredményeként legnagyobb mennyiségben a savas karakterű anyagok (rövid 

szénláncú zsírsavak, tejsav) keletkeznek. Hatásukra a mikrobás fermentáció a bendőtartalom savasodásával 

járna. Hogy ez mégsem következik be, főként három tényezőnek köszönhető: 1. A keletkezett rövid szénláncú 

zsírsavak már a bendőből nagyon gyorsan felszívódnak. Minél savasabb a pH, ez a felszívódás annál 

intenzívebb (lásd később). 2. A kérődzők lúgos kémhatású (8,2–8,4 pH) és viszonylag nagy mennyiségben 

termelődő nyála a lenyelés után jelentős bikarbonátokból és foszfátokból álló pufferrendszert kölcsönöz a 

bendőfolyadéknak, amely kapacitása a savakkal szemben sokkal nagyobb, mint a bázikus anyagok ellenében. 3. 

A fehérjék és nem fehérjetermészetű nitrogén, valamint egyéb (NPN) anyagok fermentációjának következtében 

ammónia keletkezik, amely bázikus természetű, így lúgos irányban tolja el a bendő kémhatását. 

A bendőfolyadék pH-értéke nagymértékben függ az elfogyasztott takarmányok minőségétől. Ha a takarmány 

sok, könnyen emészthető szénhidrátot tartalmaz, a kémhatás savas irányba tolódik el. N-tartalmú anyagokban 

gazdag takarmány felvétele után a nagyobb mennyiségben termelődő ammónia a rövid szénláncú zsírsavak 

savanyító hatását ellensúlyozza. Káros körülmények között az NPN-anyagok és a rothadási folyamatok lúgossá 

változtathatják a bendőtartalmat. 

Az előgyomrok flórája és faunája 

Az előgyomrok mikroorganizmus-populációja baktériumok és protozoonok számos fajából tevődik össze. A 

bendőben élő baktériumok legnagyobb mennyisége coccus vagy rövid pálcika alakú, anaerob vagy fakultatív 

anaerob szervezetek. Átmérőjük 0,4–1,0 µ, hosszuk pedig 1–3 µ között változik. A környezetük változására 

érzékenyek, oxigén hatására, pH és hőmérséklet eltolódására elpusztulnak. Számuk átlagosan 10^9-10^10/mL 

bendőtartalom. Ez a mennyiség nagymértékben függ a takarmány összetételétől. Számuk emelkedik, ha az 

állatot gabonamagvakkal takarmányozzuk, csökken, főként szénával való takarmányozáskor, és még kevesebb, 

ha csak szalmát adunk vagy ha az állat legel. Összefüggés mutatkozik a baktériumok mennyisége és a bendőben 

folyó fermentáció intenzitása között. Több órával a takarmány felvétele előtt számuk több, mint közvetlenül a 

takarmány felvétele után. Ilyenkor a felvett takarmány és az elválasztott nyál az előgyomrok tartalmát felhígítja. 

Ezt követően azonban a fermentáció erősödésével számuk nagymértékben növekszik. 

Az előgyomrokban levő baktériumokat aszerint osztályozzuk, hogy főként milyen szubsztrátot bontanak el. 

Ezek alapján megkülönböztetünk cellulóz-, keményítő-, hemicellulóz-bontó, cukrokat fermentáló 

mikroorganizmusokat stb. (8. táblázat). 

A bendőben élő baktériumfajok rendkívül szoros szimbiózisban élnek egymással. Egyes baktériumok pl. nem 

képesek energiaforrásként felhasználni komplexebb, nagyobb molekulákat csak akkor, ha azt más fajok 

szétdarabolták. Az egyik faj által termelt fermentációs metabolit a másik faj számára energiaforrást jelent. Ez az 

együttműködés, ha a takarmányellátásban durva változások nincsenek, viszonylag állandó összetételű 

fermentációs végtermékeket jelent a gazdaszervezet számára. 

8. táblázat. Az előgyomrokban élő néhány fontosabb baktérium és azok fermentációs jellemzői Swenson 

(1984) 
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Bacteroidessuccinogenes Celluló
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5,9 

  
–2,4 9,8 

 
7,4 

 

Bacteroidesruminicola Glükóz 26,8 
  

+ 42,0 
 

12,5 
 

Megasphaeraelsdenii Laktát 20,4 24,3 20,4 74,5 
   

4,7 

Lactobacillusvitellinus Glükóz 
     

101,6 
  

Methanobacteriumruminan

tium 
CO2+H

2 

   
–10,0 

   
–40,0 

Veillonellaalcolescens Laktát 43,8 52,7 
 

31,7 
   

13,3 

Selenomonasruminantium Glükóz 8,9 13,8 
 

14,4 
 

20,5 3,0 
 

* Moláris arányok, mmol/L fermentációs közegben 

Ha azonban valamilyen drasztikus takarmányváltás következtében a mikroszervezetek közötti megszokott 

szimbionta kapcsolat megszűnik, valamelyik faj uralkodóvá válik, a mikrobás fermentáció köztes metabolitjai 

felszaporodhatnak. Ennek következtében a gazdaszervezetet súlyos metabolikus zavarok érhetik. Az előző 

folyamat tipikus példája a hirtelen nagyadagú gabonamagvak fogyasztását követően jelentkező tejsav-acidózis. 

Az előgyomrokban élő protozoonok (9. ábra) a ciliáták rendjéhez tartoznak, de köztük kevés flagellátát is 

találunk. Számuk 10^3–5×10^5/mL között mozog. Jól takarmányozott kérődzők előgyomraiban mennyiségűk 

nagyobb, mint a rosszul takarmányozottakéban. 

 

9. ábra: Diplodinium anisacanthum protozoafaj a felületére tapadó baktériumokkal, bendőből 

(elektronmikroszkópos felvétel; Swenson, 1984) 
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takarmányellátásban durva változások nincsenek, viszonylag állandó összetételű fermentációs végtermékeket 

jelent a gazdaszervezet számára. Ha azonban valamilyen drasztikus takarmányváltás következtében a 

mikroszervezetek közötti megszokott szimbionta kapcsolat megszűnik, valamelyik faj uralkodóvá válik, a 

mikrobás fermentáció köztes metabolitjai felszaporodhatnak. Ennek következtében a gazdaszervezetet súlyos 

metabolikus zavarok érhetik. Az előző folyamat tipikus példája a hirtelen nagyadagú gabonamagvak 

fogyasztását követően jelentkező tejsav-acidózis. 

Az előgyomrokban élő protozoonok a ciliáták rendjéhez tartoznak, de köztük kevés flagellátát is találunk. 

Számuk 10^3–5×10^5/mL között mozog. Jól takarmányozott kérődzők előgyomraiban mennyiségűk nagyobb, 

mint a rosszul takarmányozottakéban. 

A fehérjedús takarmány általában növeli számukat, finomra őrölt vagy granulált abraktakarmányokból 

különböző szénhidrátokat és fehérjéket tudnak hasznosítani, illetve elbontani. Alkalmasak a vízben oldódó 

szénhidrátok mellett a cellulóz és a hemicellulóz erjesztésére is. Nitrogénforrásul a baktériumok fehérjéit 

használják fel. 

A protozoonok teljesen kipusztulnak, ha a bendő pH-ja savas irányban jelentősen eltér. Ha a bendőtartalom 

protozoonmentessé válik (defaunálás), a gazdaállat életfolyamataiban jelentősebb változás nem jön létre. Így 

azok nem annyira életfontosak, mint a bendőbaktériumok. A normális mikrobapopulációjú állatok ugyanakkor 

gyorsabban fejlődnek. A baktériumok és a protozoonok között ugyanis szimbionta kapcsolat figyelhető meg. A 

baktériumok és a protozoonok tevékenysége sok vonatkozásban kedvezően egészíti ki egymást. 

Az újszülött kérődzők emésztőszerveiben mikroorganizmusok nincsenek. A mikroszervezetek megtelepedése 

„fertőzés” útján történik. Mivel a felnőtt kérődzőkben élő mikroorganizmusok a gyomor, illetve a bélcső 

emésztőnedvei hatására elpusztulnak (nincs spórás túlélő alakjuk), ezért a bélsárral életképes mikroorganizmus 

nem ürül. A terjedésre egyetlen lehetőség a kérődzés, amelynek során a bőséges nyálelválasztás kíséretében 

mikroorganizmusok kerülnek a külvilágra. A felnőttekből származó baktériumokat, protozoonokat a fiatal 

kérődzők a levegő, az ivóvíz, a takarmány vagy egyéb eszközök közvetítésével veszik fel. 

A szerves anyagok fermentációja az előgyomrokban 

A kérődzők által felvett takarmányok szervesanyag-tartalmát a mikroorganizmusok által termelt fajlagos 

enzimek bontják. Ezt a folyamatot, megkülönböztetve a gazdaszervezet saját enzimei által végzett bontástól, az 

emésztéstől, fermentációnak hívjuk. A takarmány szerves anyagai a mikrobák élettevékenységéhez energiát és 

egyéb anyagokat nyújtanak, miközben azok rövid szénláncú zsírsavakat (SCFA = short chain fatty acids), 

vagy másként nevezve illó zsírsavakat (VFA = volatile faty acids) termelnek, másrészt saját 

protoplazmatömegüket gyarapítják. Az illó zsírsavak a bendőből felszívódnak és a kérődzők 

energiaszükségletének 60–80%-át szolgáltatják. A mikrobás protoplazmatömeg, amely fehérjéket, 

szénhidrátokat, zsírokat stb. tartalmaz, az oltó- és a vékonybél felé haladva, ott a gazdaszervezet enzimjei 

segítségével emésztődnek, az emésztés kis molekulájú termékei a középbélben szívódnak fel. A fermentáció 

során hasznosuló energiahányadnak kb. 60–80%-a értékesül illó zsírsavak, 20–40%-a pedig a mikrobás 

protoplazmatömegen keresztül. Minél gyorsabb a mikrobák szaporodása, a fermentált szerves anyagok 

energiakészletének annál nagyobb hányada kerül a mikrobák testébe. Minél lassabb a szaporodásuk, annál 

kisebb mérvű a beépülés és viszonylag sok illó zsírsav szívódik fel. 

A takarmányok szerveranyag-tartalmának bizonyos hányada (20–35%) kikerüli az előgyomrokban folyó 

mikrobás emésztést és bontatlanul kerül az oltógyomorba, illetve a vékonybélbe. Ez utóbbit „bypass”-nak 

nevezzük. 

A szénhidrátok fermentációja 

Az egyes szénhidrátok oldódása és fermentációs sebessége között szoros összefüggés van. A könnyen oldódó, 

egyszerű szénhidrátok viszonylag gyorsan, ugyanakkor a nehezen oldódó, összetettebb szénhidrátok lassabban 

fermentálódnak. 

A könnyen fermentálódó összetevők közé tartoznak az egyszerű cukrok és a keményítő. Ezek az anyagok a 

kérődzők előgyomraiban szinte teljes egészében fermentálódnak. A mikrobák számára gyors energiaforrást 

jelentenek. Takarmányozásuk után gyorsan és nagymértékben növekszik a bendő illó zsírsav-tartalma. Az így 

keletkezett illó zsírsavak nagy része felszívódik a bendő nyálkahártyáján keresztül és bekapcsolódik a 

gazdaszervezet anyagcseréjébe. Más részük a mikroorganizmusokba épül; ammóniával kombinálódva 

aminosavakat, fehérjéket alkot, illetve baktériumpoliszacharidokká szintetizálódnak. 
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A könnyen lebomló szénhidrátok egyoldalú és nagy mennyiségben való takarmányozása kedvezőtlen 

következményekkel is járhat. A szerves savak oly mértékben halmozódhatnak fel a bendőben, hogy annak 

jelentősen csökken a pH-ja. Ennek mind az előgyomrok motorikájára, mind pedig a fermentációs folyamatokra 

káros hatása van (bendőacidózis). 

A lassabban fermentálódó szénhidrátok közé a cellulóz és a hemicellulóz tartozik. Ezek az anyagok a növényi 

eredetű takarmányok rostkomponenseinek legfontosabb vegyületeit képezik. Hosszabb ideig tartózkodnak a 

bendőben, ott kizárólag a szimbionta mikroorganizmusok hatására bomlanak le. Ezekben a poliszacharidokban 

ugyanis az alkotóegységek ß–1,4 glikozidkötéssel kapcsolódnak egymáshoz, melyeket a gazdaszervezet α-

poliszacharidázai (α-amiláz) nem képesek hasítani. A bendőben élő mikroszervezetek közül azonban több is 

termel olyan enzimet, a cellulázt, amely képes bontani a ß–1,4 glikozidkötéseket, ennek során a jelzett 

poliszacharidmolekulákból monoszacharidegységek hasadnak le. A cellulózfermentáció során a 

mikroorganizmusok rátapadnak a takarmányrész felületére, az általuk termelt celluláz ugyanakkor a 

mikroszervezeten kívül, extracellulárisan fejti ki hatását. A lehasadó monoszacharid ezt követően vagy a 

cellulózfermentációt végző, vagy más szimbionta szervezetek testébe kerül és a további fermentáció 

intracellulárisan történik. 

A lignin gyakorlatilag emészthetetlen rostalkotó elem, bontására képes mikroszervezetek a kérődzők 

előgyomraiban nincsenek. Mint sejtfalalkotó, a növényi sejteket körülvéve ugyanakkor a lignin nem teszi 

lehetővé a sejt belsejében levő tápanyagok bontását sem (cage effect), így rontja a fermentáció hatékonyságát. 

Általában a szubsztrát jellege (a takarmány összetétele) határozza meg azt, hogy a fermentáció milyen biokémiai 

úton halad. Ha a kiinduló szubsztrát rost jellegű poliszacharida (cellulóz, hemicellulóz), az egyszerű cukrok 

további fermentációja elsősorban piruváton keresztül acetátig folyik. Keményítő esetében ugyanakkor laktáton 

vagy szukcináton keresztül propionátig folyik a fermentáció. Ilyen körülmények között tehát a takarmány 

összetétele nagymértékben befolyásolja a mikrobás fermentáció során keletkezett illó zsírsavak arányát. 

9. táblázat. Eltérő módon takarmányozott növendékjuhok bendőfolyadékának illó zsírsav koncentrációi 

(mmol/L) a takarmányfelvételt követő 1 óra múlva Husvéth (1992) 
 

Illó zsírsav ad libitum abrak ad libitum abrak 

+0,5 kg széna/nap 

ad libitum széna 

Ecetsav (C₂ ) 61,3 72,6 68,4 

Propionsav(C₃ ) 52,5 37,5 20,1 

Izo-vajsav (iC₄ ) 2,7 1,7 1,5 

Vajsav (C₄ ) 10,2 6,5 4,6 

Izo-valeriánsav(iC₅ ) 2,4 2,1 2,0 

Valeriánsav (C₅ ) 2,3 2,4 2,1 

Összes illó zsírsav 131,4 122,9 98,7 

C₂ :C₃ :C₄  arány 49,5:42,3:8,2 62,3:32,2:5,5 73,0:21,4:3,9 

Rostban dús takarmányok etetését követően elsősorban acetát, keményítőben dús (abrakban gazdag) 

takarmányok etetését követően ugyanakkor a propionát és a butirát szintézis kerül előtérbe (9. táblázat). 

A mikrobás fermentáció alatt olyan, elsősorban gáz halmazállapotú végtermékek (H₂ , CH₄ ) is keletkeznek, 

amelyeket a gazdaszervezet energiaforrásként nem képes hasznosítani. Ennek következtében a mikrobás 

fermentáció hatékonysága kisebb, mint a bélcsatornában folyó enzimes emésztés. A kérődzők előgyomraiban 

folyó fermentáció azonban olyan anyagokból is képes energiát termelni a gazdaszervezet számára, amelyekből 

saját enzimrendszerén keresztül nem részesülhetne. 
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Az N-tartalmú anyagok lebomlása és felépülése a kérődzők előgyomraiban 

A takarmány fehérjetartalmának jelentős része az előgyomrokban elbomlik. Ezt a bontást a mikroszervezetek 

proteáz enzimei kezdik meg, amelyek a fehérjemolekulákat a peptidkötések mentén hasítják és kisebb 

peptidegységek, majd aminosavak keletkeznek. A fermentáció azonban itt nem áll meg. A mikroszervezetek az 

aminosavakat dezaminálják, aminek hatására a bendőben ammónia szabadul fel. Az N-mentes szénlánc 

jelentős része tovább fermentálódik és ennek következtében ugyanolyan illó zsírsavak keletkeznek, mint a 

szénhidrátok fermentációja során. Ezen termékek mellett a fehérjekatabolizmus során izovajsav, izovaleriánsav 

és metil-vajsav, egyes aromás aminosavakból hidroxi-fenilecetsav, fenilecetsav, fenilpropionsav, benzoesav és 

indolecetsav is keletkezhet. 

A takarmány fehérjéit illetően különbséget teszünk könnyen és nehezen hidrolizálódó komponensek között. 

Az előbbiek nagyobb mennyiségben való felvételét gyors és jelentős ammóniafelszabadulós követi. Különösen 

sok ammónia keletkezik akkor, ha a takarmányból hiányoznak a könnyen fermentálódó szénhidrátok. A nehezen 

hidrolizálódó takarmányfehérjék nem váltanak ki jelentős ammóniakoncentráció-növekedést a 

bendőfolyadékban. Ezek lebontása egyrészt lassan megy végbe, másrészt főleg ezekből kerülnek ki az 

előgyomor-fermentáción túljutó (bypass) és csak az oltóban, illetve a középbélben emésztődő fehérjék. 

A bendőben ammóniára bomlanak a nem fehérjetermészetű nitrogénvegyületek (NPN), mint a szabad 

aminosavak, a purin- és a piridiminvegyületek, valamint a karbamid és egyéb más, egyszerű nitrogénvegyületek. 

Ezek közül különleges jelentősége van a karbamidnak, amely a szervezetből állandóan áramlik a bendőbe és 

exogén úton, a takarmányból is hozzájuthat az állat. Az ureáz aktivitás a bendőben szorosan baktériumsejtekhez 

kötött. A bendőtartalomból centrifugálással elkülönített bendőfolyadéknak, a takarmánymaradványoknak, vagy 

a protozoonoknak csak minimális ureázaktivitásuk van. 

A bendőben az aminosavak dekarboxilezéssel is bomolhatnak. Ez utóbbi folyamat kizárólag erősen savas pH-

értéken (pH 3,0–5,5), megy végbe, mikor is szén-dioxid fejlődése közben primer aminok keletkeznek. Ezeket a 

vegyületeket biogén aminoknak nevezzük. A katabolikus folyamatok mellett a bendőben jelentős 

fehérjeszintézis folyik. Ez a folyamat a mikrobák élettevékenységéhez fűződik. Számos bendőbaktérium 

rendelkezik olyan enzimekkel, amelyek a legkülönbözőbb aminosavak szintézisére teszik képessé azokat. N-

forrásként ezek a mikroszervezetek csaknem kizárólag az ammóniát használják fel az aminosav-szintézishez. 

Néhány baktérium ugyanakkor aminosavakat, vagy az aminosavak bontásából származó, elágazó szénláncú, 

illetve más zsírsavakat igényel a fehérjeszintézishez. A protozoonok viszont a baktériumsejteket használják fel 

fehérjeszintézisük fő nitrogénforrásaként. 

A glutamát dehidrogenáz és a glutamin szintetáz két olyan enzim, amely kulcsszerepet tölt be a baktériumok 

ammóniumfixálásában. Mivel a két enzim közül a glutamin szintetáz nagyobb affinitással rendelkezik az 

ammónia iránt, így alacsonyabb ammóniakoncentráció esetében ennek az enzimnek feltehetően jelentősebb 

szerepe van. 

Az ammóniabeépülés hatékonysága nagymértékben függ a rendelkezésre álló fermentálható szénhidrátok 

mennyiségétől. Ezek az aminosavak bioszintézise során egyrészt a szénláncot szolgáltatják, másrészt 

energiaforrást jelentenek; a fehérjeszintézis közismerten nagy energiaigénnyel bír. 

A fehérjeszintézis feltétele továbbá a szervetlen anyagokkal való megfelelő ellátás. Ezek közül kiemelkedő 

jelentősége van a kénnek. A kén a szulfátokból felszabadulva gyorsan a baktériumfehérje kéntartalmú 

aminosavaiba épül. 

A mikrobák fehérjeszintéziséhez szükséges ammónia nem feltétlenül kell, hogy a takarmányfehérjék bontásából 

származzon. Ha olyan NPN anyagokat etetünk a kérődzőkkel, mint a karbamid, amelyek a bendőben 

ammóniává bomlanak, a fehérjeszintézis éppolyan hatékonysággal végbemehet, mintha az ammónia fehérjéből 

származott volna. Kiemelkedő figyelmet kell fordítani ilyen esetben arra, hogy a bendőben az 

ammóniafelszabadulós ne legyen túlságosan intenzív. A bendőfolyadék túlzott ammóniakoncentrációja esetén 

az ammónia felszívódása olyan jelentős lehet a bendőből, amely meghaladja a máj karbamidszintetizáló 

képességét. Ennek eredményeként az ammónia kijut a szisztémás keringésbe és mérgezi az állatot. 

Az előgyomrokban keletkező mikrobák az oltógyomor alacsony pH-értékén elpusztulnak. A baktériumok és a 

protozoonok folyamatos, nagy tömegben való pusztulását követően a mikroorganizmusok protoplazmáját, 

amely nagyobbrészt fehérjékből áll, a vékonybél enzimrendszere emészti. A mikrobafehérje biológiailag értékes 

(10. táblázat), a vékonybélben jól emésztődik és hasznosul. Ennek eredményeként a kérődző állatok a 
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takarmányok aminosavkészletének kiegyenlítettségére korántsem olyan érzékenyek, mint a monogastricus 

állatok. 

10. táblázat. A juh epésbéltartalmának aminosav-összetétele eltérő minőségű fehérjék etetését követően 
Hogan és mtsai (1968) 
 

Aminosav mol/100 mol 

búzaszéna 

analizált aminosav 

kazein 

Valin 6,9 7,1 

Cisztin 1,9 0,4 

Metionin 2,2-4,1 4,1-4,5 

Izoleucin 5,4 5,2 

Leucin 7,6 8,7 

Fenilalanin 4,0 4,1 

Lizin 6,2 6,8 

Hisztidin 1,6 2,5 

Arginin 3,5 2,7 

Threonin 6,0 4,2 

Összes esszenciális 45,3 45,8 

Összes nem esszenciális 54,7 54,2 

A lipidek hidrolízise az előgyomrokban 

A takarmány trigliceridjeit a bendő-mikroorganizmusok glicerinre és zsírsavakra hidrolizálják. Mivel a 

glicerin a bendőfolyadékban jól oldódik, azt a mikroszervezetek tovább fermentálják, amely eredményeként 

elsősorban propionsav képződik. A hidrolízisből származó zsírsavak ugyanakkor a mikrobák számára nem 

képeznek jelentős energiaforrást, így azok a továbbiakban csak kisebb változáson mennek keresztül. A telített 

zsírsavak hidrogenálódnak, amely során transz- és pozicionitlis izomerek is keletkezhetnek. E folyamat során a 

takarmányból származó fontosabb 18 C-atomos, többszörösen telítetlen zsírsavak (linol, linolénsav) elsősorban 

olaj-, illetve sztearinsavvá alakulnak. 

A baktériumok azonban nemcsak bontják, hanem szintetizálják is a lipideket. Protoplazmájukban jelentős 

mennyiségű hosszú, egyenes szénláncú, páros és páratlan C-atomszámú, továbbá elágazó szénláncú zsírsavakat 

képeznek, s ezeket saját foszfolipidjeikbe építik be. 

Az előző folyamatoknak megfelelően a kérődzők testében elsősorban telített zsírsavak és az olajsav dominálnak. 

Ugyanakkor megtalálhatók a páratlan szénatomszámú és az elágazó szénláncú zsírsavak, de a telítetlen 

zsírsavak transz izomerjei is. Ezen utóbbi zsírsavak között különös jelentőséggel bírnak a konjugált linolsav 

(CLA) eltérő izomérjei, amelyek kedvező táplálkozás-élettani hatásait az utóbbi időszakban számos kísérlet 

bizonyította. 

A bendő gázfázisa 
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A kérődzők előgyomraiban végbemenő, fermentáció során keletkező különböző gázok kisebb sűrűségüknél 

fogva a bendőfolyadék felszínére törnek és a dorsalis bendőzsákban gyűlnek össze. Innen eructatioval 

(böfögés) kerülnek a külvilágra. A termelődő gázok mennyiségét és összetételét a mikrobás fermentáció 

intenzitása és jellege határozza meg. Ennek megfelelően a takarmányfelvételtől eltelt idő és a takarmány 

összetétele döntő tényezők. Közvetlenül a takarmányozást követően, egy felnőtt szarvasmarha bendőjében 30 

perc alatt kb. 20 L, négy óra múlva csak 5–10 L gáz termelődik. Az átlagosan takarmányozott szarvasmarha 

gázfázisának 30–40%-át metán, 40–60%-át CO₂  és néhány százalékban H₂ , illetve egyéb gázok alkotják. 

Az előgyomormozgások 

Az előgyomrok összerendezett mozgása az ott folyó emésztés alapvető feltétele. A mozgások hatására az 

előgyomrokban a takarmány keveredik a mikroorganizmusok által erjesztett tartalommal és a lenyelt nyállal. A 

mozgások elősegítik a bendőfolyadék kémiai és fizikai tulajdonságainak viszonylagos állandóságát, Ezzel, a 

változó takarmányozási körülmények ellenére is, meglehetősen egyenletes körülményeket teremt a fermentációt 

végző baktériumok és protozoonok számára. 

A különböző előgyomrok mozgása jól összehangolt. A recés két fázisban húzódik össze. Az első fázisban 

felére kisebbedik, azt átmeneti ellazulás követi, majd másodszor az előbbinél sokkal erősebb összehúzódás 

következik be. A kétfázisos recés összehúzódást a kérődzést folytató állatokban egy harmadik is követi, amely 

mozgás már a kérődzéssel függ össze. A két-, illetve háromfázisos recés kontrakciók száma szarvasmarhában a 

takarmányfelvétel időszakában óránként 79–100, a pihenőfázisban 47–80, kérődzés alatt 55–76 (Freer és mtsai, 

1982). 

A bendő-összehúzódások a dorsalis bendőzsák összehúzódásával kezdődnek, a recés összehúzódásának 

második fázisával egy időben. Az elülső bendőoszlopok megrövidülnek, szinte lefűzik a bendőtornácot, majd 

caudalis irányban perisztaltikus hullám fut végig a dorsalis bendőzsákokon. Ezt követően az elülső 

bendőoszlopok ismételt összehúzódása után a ventralis bendőzsákon fut végig a perisztaltikus hullám. A bendő 

ezen előbbi mozgássorozatát elsődleges vagy hátrafelé haladó, illetve A hullámnak nevezik. E fázist kővetően 

előbb a felső, majd az alsó bendőzsákon is ún. másodlagos, B hullámokat figyelhetünk meg, amelyek a bendő 

caudalis vakzsákjaiból indulnak ki és haladnak előre. Ezek a másodlagos hullámok azonban nem a recés 

összehúzódásaihoz csatlakoznak, hanem a kérődzés folyamatával függnek össze. Egy pihenőfázisban levő 

felnőtt szarvasmarhában 5 perc alatt 6–8 elsődleges és másodlagos összehúzódásból álló mozgássorozatot 

figyeltek meg (Swenson 1984). 

A százrétű mozgásai során az egész szerv összehúzódik, majd elernyed, ezáltal a százrétű levelei dörzsölik a 

közöttük lévő gyomortartalmat. 

Az oltógyomor ugyancsak erőteljes összehúzódásokra képes. Motilitása megegyezik az együregű gyomoréval. 

Az előgyomormozgások idegi szabályozás alatt állnak. A mozgásokat koordináló reflexközpontok a 

nyúltvelőben helyeződnek el, a szabályozás a n. vaguson, illetve szimpatikus rostokon keresztül történik, az 

előbbiek serkentő, az utóbbiak gátló hatásúak. 

A kérődzés 

A kérődző állatok élettani sajátossága, hogy a takarmányfelvétel közben felületesen megrágott és lenyelt 

takarmányokat a bendőből visszajuttatják a szájüregbe (regurgitatio), majd alapos megrágást követően 

ismételten lenyelik. A kérődzésnek rendszerint három fázisát lehet elkülöníteni: a felkérődzés, az újranyálazás 

és a rágás, valamint a nyelés. 

A bendőtartalom nyelőcsőbe való visszajutását a mellüregben, illetve a bendőben megváltozott 

nyomásviszonyok teszik lehetővé. A felkérődzés előtt végzett mély belégzést követően a mellkasban csökken a 

nyomás, amely szívóhatást gyakorol a nyelőcsőre. Ezzel csaknem egy időben, feltételezhetően az előrefelé 

haladó másodlagos bendőmozgások hatására a cardiatájékon megnövekszik a nyomás. A nyelőcső záróizmának 

ellazulását követően a nyomáskülönbség eredményeként a cardia közelében levő bendőtartalom egy része a 

nyelőcsőbe kerül, amelyen végigfutó antiperisztaltika azt a szájüregbe juttatja. 

A kérődzés reflexes folyamat. A reflex receptorait, amelyek a bendő és a recés falában vannak, feltételezhetően 

mechanikai ingerek, valószínű, hogy a bendő-recés nyílás időnkénti tágulása hozza ingerületbe. A kérődzés 

nyúltvelői központjában áttevődő ingerület, mint reflexválasz az efferens ágakon keresztül jut a kérődzésben 

részt vevő effektor szervekhez, az egyes izmokhoz és a nyálmirigyekhez. A kérődzési reflexközpont más 
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szervek működésszabályzó mechanizmusaival, így a légzés, nyelés stb. idegi központjaival összhangban 

működik. 

A szarvasmarhában úgy is ki lehet váltani a kérődzést, hogy bendőfisztulán keresztül a recésgyomor, a bendő-

recés nyílás vagy a bendő cardia belső felületén fizikai ingereket alkalmazunk. Feltehetően ezzel magyarázható, 

hogy a kérődzésre fordított időt a takarmány fizikai állapota befolyásolja. A természetes körülmények között, 

legelőn tartott kérődző kb. 8 órát fordít kérődzésre. A kizárólag őrölt, koncentrált abrakkeverék takarmányozása 

során (kísérleti körülmények között) ez az idő 2–3 órára rövidül. 

Az oltógyomor működése 

Az oltógyomor funkciói szorosan kapcsolódnak az előgyomrokéhoz és az együregű gyomrú állatok 

gyomorműködésétől számos tekintetben eltér. Kérődzőkben az egyetlen olyan gyomorrészlet, amely 

emésztőnedvet termel. Az oltógyomor fundusmirigyei által termelt vízszerű folyadék összetételében hasonlít a 

monogastricus állatok gyomornedvéhez: két fő komponensét a sósav és a pepszinogén képezi. A szopósborjak 

oltógyomornedve rennint is tartalmaz. Ez az enzim koagulálja (kicsapja) a tej kazeinjét. A tejalvadékból 

keletkezett savó gyorsan az epésbélbe jut, az alvadék az oltóban tovább időzik és a pepszin hatására peptidekké 

hasad. 

Az oltógyomornedv pH-értéke ad libitum takarmányozott juhban 1,05–1,32 között változik (Rockebusch és 

mtsai, 1991). Egyéjszakányi takarmánymegvonást követően, a takarmány meglátása a gyomornedv sósav-

koncentrációját kb. ötszörösére növeli. Ez utóbbi arra enged következtetni, hogy az oltógyomor 

nedvelválasztásának szabályozásában a reflexes folyamatok ugyancsak szerepet játszanak. Az oltógyomor 

működésének jellegzetességei azonban elsősorban abból adódnak, hogy fiziológiás körülmények között a 

levelesből állandóan áramlik át a gyomortartalom az oltóba. Egyrészt a befolyó neutrális levelestartalom, 

másrészt a savanyú oltógyomor-tartalom bekerülése az epésbélbe serkenti a gyomornedv szekrécióját. 

Az oltóba bejutó mikroorganizmusok a sósav hatására elpusztulnak, majd megkezdődik emésztésük. A juh 

oltógyomrába naponta kb. 10 L folyadék kerül be az előgyomor felől. A levelesből minden bendő-

összehúzódáskor néhány mL folyadék préselődik az oltóba. Emellett szabálytalan időközökben finomra őrölt, 

növényi részekből álló és viszonylag szilárd takarmányrészeket tartalmazó anyag is átkerül. Szarvasmarhában 

kb. 30 L, juhban kb. 5–6 L gyomornedv termelődik naponta. Az oltógyomor pH-jának nagyobb eltérése a 

változó kémhatású előgyomortartalom beáramlásának következménye. Az oltógyomor-tartalom kémhatása 

általában pH 2–4 között van, ritkábban pH 1,5–5,5 határértékek is előfordulnak. 

Az előgyomrok és az oltó ürülése 

A bendő, illetve a recés tartalma csak akkor jut a százrétűbe, ha azt a rágás és az előgyomrok mechanikai 

tevékenysége kellőképpen felaprózta, másfelől ha nedvességtartalma eléri a kívánt értéket. A bendő 

telítettségének ingere ugyancsak hozzájárul a bendőtartalom továbbításához. A vázolt feltételekből következik, 

hogy a könnyen emészthető, rostban szegény takarmányok gyorsan, akár felkérődzés nélkül is átjuthatnak a 

százrétűbe, a durva, erősen rostos vagy száraz takarmányok viszont hosszabb ideig tartózkodnak a bendő-recés 

egységben. A százrétűből, ahol ugyancsak erőteljes mechanikai feltárás folyik, csak az egészen finom részekből 

álló pépes tartalom kerülhet át az oltóba. 

Az oltógyomor tartalma szakaszosan, 30–40 mL-es adagokban ürül a doudenum felé. A duodenumba óránként 

áthaladó oltótartalom mennyisége felnőtt birkában átlagosan kb. 400 mL, melynek pH-értéke 3,0 körül van. Az 

átáramlás ütemét a duodenumba kerülő gyomortartalom mennyisége és összetétele reflexes, illetve hormonális 

úton szabályozza. 

Ellenörző kérdések 

fermentáció főbb előfeltételei a kérődzők előgyomraiban? 

tartalmának jellege hogyan befolyásolja? 

-típusú takarmányalkotókat is emészteni? 

-metabolizmus különlegességei a kérődzők előgyomraiban? 
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Chapter 5. A MADÁRAK 
EMÉSZTÉSÉNEK 
JELLEGZETESSÉGEI 

Az emésztőkészülék anatómiai sajátosságai 

Az előbél 

A madár szájüregének anatómiai felépítése az emlősökéhez viszonyítva egyszerűbb és egyes szervek, mint 

például az ajkak, az íny, a pofák, valamint a fogak hiányoznak. 

A szájnyílást csőr (rostrum) határolja, amelyen alsó és felső kávát különböztetünk meg. A tyúkfélék és a galamb 

csőre kemény, kacsában és lúdban lágy szaruhüvely, viaszhártya (ceroma) borítja. A madarak nyelve izomban 

szegény, felületét különösen tyúkfélékben erősen elszarusodott laphám borítja. A tyúkfélékben és a galamb 

nyelvén a nyelvtest és a nyelvgyökér határát a garat felé irányuló hegyes papillák, a nyelvpapillák (papillae 

linguales) haránt irányú sora jelzi. Lúdban és kacsában a nyelv szélén tüskeszerű, azok között pedig fonal alakú 

papillákat találhatunk, amelyek a csőr egymásba illő szarulemezeivel szűrőberendezést képeznek. A madár 

nyelvén ízlelőbimbók nincsenek. Ezzel szemben a szájgaratüregben egyenként vagy kisebb csoportokban 

számos ízlelőbimbó van, amelyek szerkezete az emlősökéhez hasonló. 

A madarak száj- és garatürege nem különül el egymástól, mint az emlősökben, hanem egységes 

szájgaratüreget alkot. A nyálmirigyek annak nyálkahártyájában szórtan elhelyezkedő, elágazó vagy összetett 

csöves mirigyek. Felépítésükre jellemző, hogy egyszerű csövekből állnak, amelyek közös üregbe nyílnak, 

ahonnan egy vagy két kivezetőjárat indul ki a szájüreg felé. A nyálmirigyek legtöbb madárfaj esetében 

mucinózus váladékot termelnek. 

A szájgaratüregből kiinduló nyelőcső a villacsont előtt a tyúkban és a pulykában egy (jobb oldali), galambban 

kettő, oldalra kiterjedő és alatta helyeződő hármas tágulatot alkotó begybe (ingluvies) megy át. Kacsában és 

lúdban a nyelőcső orsó alakú tágulatot („álbegyet”) képez csupán. A begy dorsalis fala a begy ürege felé tekintő 

árkot, ún. begyvályút alkot. A nyelőcső nyálkahártyáját többrétegű laphám borítja, amelynek kötőszövetes 

részében, egymás mellett hosszanti sorokba rendeződött, zsákszerű nyelőcsői mirigyek vannak. 

A begy falában kevés a mirigy. A kikelés utáni időben mindkét galambszülő begyében a vérbő nyálkahártya 

„begytejet” termel. Ez nem más, mint a zsírosan elfajult és ellökődött morzsalékony masszát képező hám. A 

begytartalommal együtt a fiókák táplálására szolgál. 

A házimadarak gyomra két, anatómiailag és funkcionálisan is jól elkülönülő részből, mirigyes és izmos 

gyomorból áll (10. ábra). 
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10. ábra: A tyúk gyomra és bélcsöve (1) nyelőcső; (2) mirigyes gyomor; (3) izmos (zúzó) gyomor; (4a, 4b) az 

epésbél le- és felhágó szakaszai; (5) éhbél; (6) csípőbél; (7) a vakbél bal és jobboldali szakasza); (8) remese; (9) 

kloaka; (a és a’) máj –és epevezeték) (b és b’) a hasnyálmirigy ventralis és dorsalis vezetékei); (c) a 

hasnyálmirigyet és az epésbelet összekötő szalag;(d) bélfodpr; a. coelica; (f) a. mesenterica cran.; (g) hüvely; (h) 

húgyvezető; (i) lép; (j) embrionális sziktömlő. 

A mirigyes gyomor (proventriculus s. ventriculus glandularis) orsó alakú, tyúkban kb. 4 cm hosszú szerv. A 

nyelőcsőből éles határ nélkül folytatódik, annak mintegy orsószerű tágulata. Az izmos gyomortól befűződés 

(isthmus ventriculi) választja el. A testüreg bal alsó negyedében, a máj két lebenye között helyeződik. Fala 

három rétegből: nyálkahártyából, izomrétegből és savós hártyából áll. A nyálkahártya felületét makroszkópos 

méretű, kúp alakú szemölcsök borítják, amelyek csúcsán a mirigyes gyomor mirigyeinek kivezetőnyílásai 

találhatók. A nyálkahártya felületét a mirigykivezető nyílások körül koncentrikusan rendeződő egyrétegű 

hengerhám borítja, amely beterjed a nyálkahártya kötőszövetes rétegébe és ott mucint szekretáló felületes 

propriamirigyeket képez. A nyálkahártya mély mirigyei csöves végkamrákat tartalmazó, számos kerek 

lebenykéből épülnek fel. Végkamráiból harmadlagos, másodlagos, majd elsődleges csatornák vezetnek a 

gyomor üregébe. A mirigyvégkamrák hámja pepszinogént és sósavat termel. 

Az izmos (zúzó-) gyomor (ventriculus muscularis) vastag, izmos falú szerv. A mirigyes gyomor mögött, a 

testüreg bal felében, elülső részével a máj lebenyei között helyeződik el, caudalis és jobb oldali felületét 

bélkacsok borítják. Az izmos gyomor két, jobb és bal oldali felületét ínlemezzel borított, oldalsó izmok alkotják. 

Az oldalsó felületek felső és alsó, gyűrűszerű szélekben találkoznak egymással, amelyek elülső, kis és hátulsó 

nagy görbületén, árokkal határolva, egy-egy vakzsák (saccus cranialis et caudalis) domborodik elő. A cranialis 

vakzsákba torkollik a mirigyes gyomor, ettől jobbra kacsában és lúdban gyomorszerű kiöblösödés (pars 

pylorica), tyúkfélékben tölcsérszerű pylorus található, amely az epésbélbe torkollik. A zúzógyomor fala 

háromrétegű, kívül savós hártya borítja, középső izomrétege nagyon vastag, belül nyálkahártya béleli. A 

nyálkahártyát mikrobolyhokkal fedett, egyrétegű hengerhám borítja. Rajta vastag, kemény, szaruszerű 

keratinoid réteg van, amely a nyálkahártya mirigyeinek besűrűsödött váladékából, levált hámsejtekből és a 

felvett táplálék beszáradt anyagából (fehérje-szénhidrát-komplex) képződik. A mechanikai hatásokkal és a savas 

gyomortartalommal szemben védelmet nyújt a mélyebb rétegeknek. Az izmos gyomor különböző nagyságú 

kavicsokat és egyéb szilárd törmelékanyagokat tartalmaz, ezek a takarmány feldolgozásában játszanak szerepet. 
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A bélcső 

A madarak vékonybelén ugyanolyan szakaszok különböztethetők meg, mint az emlősökén és az egyes 

szakaszok szöveti felépítése is hasonló. 

Az epésbél az izmos gyomor elülső vakzsákjából indul ki. Minden házimadárfajban jellegzetes U alakú kacsot 

képez. A kacs egymással párhuzamosan futó egyenes szárai, léhágó és felhágó szárai a hasnyálmirigy lebenyeit 

fogják körül. A két szárat egymáshoz és a pancreas lebenyekhez szalagok kapcsolják. Az epésbél felhágó 

szárán, a májhoz közeli szakaszon kis bélöböl (diverticulum duodeni) található. Ide szájaznak a fajra jellemző 

módon az epe- és pancreasvezetékek. 

Az éhbél madárban is a bélcső leghosszabb szakasza. Az éhbélkacsok zsírral dúsan átszőtt, hosszú bélfodron, 

mesojejunum, a testüreg jobb, caudalis felében foglalnak helyet. Tyúkban az éhbél 10–11 nagyobb és 10 kisebb, 

kacsában és lúdban 6–8 hosszanti párhuzamos bélkacsból áll, amelyek 3/4 körívben rendeződnek. A gyomor, a 

lép, a jobb májlebeny, valamint nőneműekben a tojásrakás időszakában a petefészek és a petevezető 

szomszédosak vele. Az éhbél falán, a csípőbélhez közel, gyakran kis vakzsák, a Meckel-féle diverticulum 

fedezhető fel, amely az embrionális szíkbéljárat maradványa. 

A csípőbél megközelítőleg egyenes bélszakasz. A kloáka alatt ered, tyúkban, lúdban és kacsában a vakbelet 

kétoldalról határolja, közöttük szalagok (ligg. ileocaecalia) találhatók, amelyek a csípőbelet a kétoldalt 

helyeződő páros vakbélhez fűzik. Hossza tyúkban, kacsában és lúdban kb. a vakbelek hosszának felel meg, 

galambban ennél jóval hosszabb. A házimadarak bélcsőszakaszainak hosszát a 11. táblázat mutatja. 

A vékonybél falát nyálkahártya, izomréteg és savós hártya alkotja. A nyálkahártya bolyhokat képez, amelyek 

alakja és nagysága madárfajonként kissé különbözik. A nyálkahártya hámját mikrobolyhokkal fedett hengerhám 

alkotja. A hámsejtek között kehelysejtek vannak. A nyálkahártya kötőszövete sejtdús, tömör szerkezetű, benne 

Lieberkühn-féle mirigyek találhatók, amelyek a bolyhok tövénél nyílnak. Duodenalis (Brunner-féle) mirigyek a 

házimadarakban nincsenek. 

11. táblázat. A házimadarak bélcsőszakaszainak hossza (cm) Fehér (1980) 
 

Szakasz Tyúk Galamb Kacsa Lúd 

Egész bélcső 165–230 70–115 115–230 250–365 

Epésbél 25–35 10–20 20–40 40–50 

Éhbél 85–120 45–70 90–140 150–180 

Csípőbél 13–18 8–13 10–20 20–30 

Vakbél 12–25 2–7 10–20 22–34 

Remesevégbél 8–11 3–4 7–13 16–20 

Az izomréteg belső, vastagabb körkörös és külső, vékonyabb hosszanti rétegből áll. A rétegek között vékony 

kötőszövet van, amelyben ganglionok találhatók. A csípőbél és a remesevégbél határán a körkörös izomréteg 

záróizmot képez. 

A madarak vastagbele a páros vakbélből és a remesevégbélből (colorectum) áll. Ez utóbbi egy rövid 

bélszakasz, amelyet kifejezett záróizom határol el az emésztőcső végső szakaszától, a kloákától. 

A páros vakbelek, a csípőbél és a remesebél határán nyílnak, nyílásukat gyűrű alakú, csípő-vakbéli 

nyálkahártyaredő szűkíti. A nyílást követő alapja és az orsószerűen tágult teste a csípőbelet közrefogva előre 

irányul, majd végső, vak vége az izmos gyomor jobb oldalán caudalis irányban visszahajlik. A csípőbélhez a 

már említett szalagok rögzítik. 
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A remesevégbél, a csípő-vakbéli nyílástól eredő, rövid, egyenes bélszakasz. Átmérője a középbéllel majdnem 

azonos, rövid bélfodor rögzíti a dorsalis hasfalhoz, amelyben a verőceér (v. portae) ágai, valamint a hátulsó 

bélfodri artéria és ágai futnak. 

A kloáka (cloaca) a bélcső végső, rövid és tágas szakasza. Üregét két redő három részre, coprodeum, urodeum 

és proctodeum tagolja. A coprodeumba nyílik a remesevégbél; nyílásába körkörös záróizom, emelkedik. A 

bélcsatornából ide továbbított bélsár felvételére és átmeneti tárolására szolgál. Az urodeum a kloáka középső 

szakasza, amelybe a két húgyvezető, valamint hímekben kétoldalt a két ondóvezető torkollik. A tojókban a 

petevezető a húgyvezetőtől balra ugyancsak a kloákába nyílik. 

A proctodeum a kloáka végső szakasza, amely hímnemű vízimadarakban az emlősök péniszéhez hasonló 

szervet foglal magába. Záróizommal rendelkező nyílása a külvilággal áll összeköttetésben. 

A kloáka dorsalis felületén helyeződik a Fabricius-féle tömlő. Ez lymphoepitheloid szövetből felépülő, körte 

alakú képlet. A thymussal párhuzamosan kezdetben növekedik, majd 3–4 hónapos kortól elsorvad. 

A vékonybél járulékos mirigyei 

A máj 

A madarak testtömegéhez viszonyított, szembetűnően nagy (fajtól függően az élőtömeg 1,5–4,1%-a), 

barnásvörös (a hízottaké sárga) mája közvetlenül a szív mögött, a zúzógyomor, a nemi mirigyek és a vékonybél 

előtt helyeződik. Nagyobb része a testüreg bordák által körülzárt részében van, kisebb része ráfekszik a 

mellcsontra. Fali felülete domború és a testüreg falának alakját veszi fel, zsigeri felületével a mirigyes 

gyomorral, az epésbél cranialis végével, a léppel és az epehólyaggal érintkezik. 

A madarak mája a nagyobb jobb oldali és a valamivel kisebb bal oldali lebenyre oszlik. A két lebenyt a medián 

síkban, egy sekélyebb elülső, és egy mélyebb, hátulsó bemetszés, különíti el, amelyek között a parenchyma 

ugyanakkor hídszerűen összeköttetést. Ezen a hídon, mindkét lebeny felé folytatódva árok húzódik, amely az 

emlősök májkapujának felel meg. Itt lépnek be a májba a májartériák és a verőceér (v. portae) ágai, és itt lépnek 

ki az epevezetékek. A májkaputól caudalis irányban, mindkét főlebenyből egy-egy kisebb nyúlvány indul ki. 

Tyúkban a bal oldali lebenyen egy bemetszés, egy bal külső és egy bal belső lebenyt különít el. A hátulsó 

üresvéna átfúrja a jobb oldali májlebeny cranialis részét. 

Az epehólyag (vesica fellea) ampullaszerű, a máj jobb lebenyének zsigeri felületén levő árokban fekszik. A 

galambnak nincs epehólyagja. Az epe elvezetőrendszere eltér a házi emlősökétől. Tyúkban, kacsában és lúdban 

a jobb lebeny nagyobb részéből két vezeték viszi az epét az epehólyagba. Az epehólyagból kiinduló vezeték a 

pancreas-vezetékektől distalisan az epésbél felhágó szakaszába nyílik. A jobb lebeny kisebb részéből, valamint a 

bal lebenyből az epét közös vezeték közvetlenül szállítja a duodenumba. 

A májat kívülről a savós hártya zsigeri lemeze borítja, amely szorosan összefügg az alatta helyeződő, nagyon 

vékony, kötőszövetes tokkal. Ez utóbbi csak a májkapu tájékán vastag. Belőle radiális kötegek, rostok térnek a 

máj állományába, a vérerek és az epeutak mentén. A máj finom vázát rácshálózat alkotja. A máj működési 

egysége az emlősökéhez hasonló sugárszerű, de kettős sorokban rendeződő májsejtoszlopokból, gerendákból 

álló lebenyke. A lebenykék sokszögletűek, szabálytalanul helyeződnek el egymás mellett, köztük nincs éles 

határ. A májsejtekben sok glikogén és zsírcsepp van. A sejtek nagyságát és szerkezetét a táplálkozási viszonyok 

befolyásolják. 

A májba térő verőceér végágai körülveszik a sejtsorokat. Ezekből indulnak ki sugárszerűen a sejtsorok közötti 

sinusoidok, amelyek a v. centralisban egyesülnek. Ez utóbbiak vérét összegyűjtő lebenyke alatti vénák a 

hátulsó üres vénába nyíló májvénákban egyesülnek. A sinusoidok falában Kuppler-féle csillagsejtek is vannak. 

Az epekapillárisok a májsejtek sarkán találhatók, falukat 3–6 májsejt együttesen képezi; szerkezetük az 

emlőséhez hasonló. 

A hasnyálmirigy 

A hasnyálmirigy az epésbél fodrában, a bél két szára mentén elhelyeződő, vékony, hosszú, lebenyes mirigy. A 

duodenum két szárához tyúkfélékben szalagok fűzik. Tömege tyúkban 2–3,5 g, pulykában 7–10 g, kacsában 5–6 

g, lúdban 10–25 g. Szürkés rózsaszínű, világossárga vagy barnásvörös színű szerv. Három, bal oldali dorsalis, 

jobb oldali ventralis és szabad szemmel alig látható, zsírszövetbe ágyazott léplebenye van. A hasnyálmirigynek 
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tyúkban és galambban általában három, kacsában, lúdban és pulykában legtöbb esetben két kivezető csöve van, 

amelyek az epésbél felhágó szakaszába a májvezeték és az epevezető mellett nyílnak. 

A mirigyet kívül savós hártya borítja, alatta vékony kötőszöveti tok van, amely sublobularis sövényeket képez. 

A mirigy parenchymája exokrin mirigyekből és nagyszámú endokrin ún. Langerhans-szigetekből áll. Az exokrin 

mirigyszövet egységes, kompakt lebenykékre tagolt, faágszerű elágazó, tubuloalveolaris mirigy. A 

mirigyvégkamrákat egyrétegű köbhám béleli. 

Emésztési folyamatok 

A takarmány és a víz felvétele 

Mivel a madarak ízérzékelése kezdetleges, a takarmány felismerésében és válogatásában a házimadarak 

esetében elsősorban annak fizikai tulajdonságai és színe játszik döntő szerepet. A tyúkfélék szívesen 

fogyasztják a zúzalékos takarmányt és előnyben részesítik a világos, fénylő színeket. A nedvszívó, lisztes 

konzisztenciájú fogyasztásától ugyanakkor tartózkodnak. A takarmány felvételében jelentős szerepet játszik a 

„megszokás”. Ha a háziszárnyasokat például korábban dercés takarmányokkal etették, majd szemes, illetve 

granulált formára térnek át, egy-két nap átmeneti időre van szükség ahhoz, hogy azokat takarmányként ismerje 

el. 

A száraz magvakkal táplálkozó madarak szájában mucinban dús nyál képződik, amely a takarmány lenyelését 

megkönnyíti. A különböző madárfajok nyálában az amilázaktivitás, ha egyáltalán van, csekély. Az is inkább a 

begyben fejti ki hatását. Egy kifejlett tyúkban naponta kb. 20–30 mL nyál termelődik átlagos takarmányozási 

viszonyok között. Vízimadarakban a nyálszekréciós tevékenység gyenge. 

A szilárd takarmányok nyelése a madarakban is aktív, illetve passzív fázisra különíthető, amelyek jellege az 

illető madárfaj szájüregének felépítésétől függ. Tyúkfélék esetében az aktív fázisban, miután a csőr kávái 

segítségével a takarmány a szájba jut, a nyelv mozgása a falatot hátrafelé továbbítja. Ezt követően a fej előre és 

felfelé lendül, miáltal megváltozik a gégefő és a nyelőcső helyzete, a gége a nyelv gyökere alá húzódik, s így a 

takarmány nem juthat a légcsőbe. A garat izmainak összehúzódása az előző folyamatot követően a falatot a 

nyelőcső kezdeti szakaszába préseli. A passzív fázisban a falatot a nyelőcső-perisztaltika vagy közvetlenül a 

mirigyes gyomorba, vagy csupán a begyig juttatja. 

A madarak ivásában a gravitáció általában nagyobb szerepet játszik, mint emlősben. A tyúk például úgy iszik, 

hogy csőrét vízbe mártja, majd fejét felemelve, a vizet a szájgaratüregen keresztül a nyelőcsőbe, majd a 

gyomorba csorgatja. 

A begy szerepe az emésztésben 

Az elfogyasztott takarmány első része áthalad a begyen és telíti a gyomrokat. A további takarmány a begyben 

raktározódik és a gyomrok ürülését követően halad tovább. A begyben tárolt takarmány a lenyelt nyállal és az 

ivóvízzel keveredve felpuhul és a további emésztés számára hozzáférhetőbbé válik. 

A begy nyálkahártyájában olyan mirigyek nincsenek, amelyek emésztőenzimeket termelnek. Ezért a begyben 

csak olyan kémiai feltárás folyik, amelyet az esetleges nyálamiláz, a takarmány növényi eredetű sejtjeiben levő 

enzimek vagy a mikroorganizmusok enzimrendszere katalizál. Így a takarmányban lévő keményítő egy része 

egyszerű cukrokká, majd a mikrobás fermentáció során illó zsírsavakra, illetve alkoholra bomolhat. Ezek a 

termékek a begyből felszívódhatnak és hozzájárulnak a szervezet energiaellátásához, azonban szerepük közel 

sem olyan fontos, mint a kérődzőkben. 

Emésztés a mirigyes és a zúzógyomorban 

A madarak gyomra kettős funkciót teljesít. Ezek közül az egyik hasonló az emlősgyomoréhoz, miszerint olyan 

emésztőnedvet termel, amely enzimaktivitása révén jelentős szerepet játszik a takarmányok kémiai 

feltárásában. A gyomor másik szerepe, a takarmány fizikai feltárása (aprítás) azért kiemelkedő jelentőségű a 

madarakban, mert a fogak hiányában a szájüregben rágás nincs. 

A mirigyes gyomor nyálkahártyájában levő mirigyek felnőtt tyúkban 5–30 mL emésztőnedvet választanak el 

óránként. Az egyes fajok táplálkozási szokásából (állandó kapirgálás) adódóan, és hogy a begyből a takarmány 

folyamatosan ürül, a mirigyes gyomorba gyakorlatilag állandó szekréció folyik, amely a kevésbé aktív 

időszakokban (sötét periódus) kisebb, a táplálkozást követően ugyanakkor intenzívebb. A madarak mirigyes 

gyomrában termelődő emésztőnedv összetételét tekintve hasonlít az emlős gyomornedvéhez, 
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sósavkoncentrációja és proteolitikus aktivitása ugyanakkor annál nagyobb. Az intenzív szekréciós időszakokban 

a madárban a gyomornedv sósav-koncentrációja eléri a 145 mmol/L értéket, ezért a gyomornedv erősen savas 

karakterű (pH 0,5–2,5). A gyomornedv proteolitikus aktivitása pepszintartalmának köszönhető, amely enzim 

inaktív formában termelődik a mirigyes gyomor nyálkahártyájában levő mélyebb mirigyek sejtjeiben; ezek a 

sejtek egyúttal a sósavat is elválasztják. Az emlőstől eltérően a madarakban a sósav és a pepszin szekrécióját 

ugyanazok a sejtek végzik. A gyomornedv szekrécióját madárban a hisztamin jelentősen fokozza; egyben 

annak sósav-koncentrációját és pepszinaktivitását is növeli. A begy fiziológiás méretű kitágulása ugyancsak 

növeli, a duodenum kitágulása ugyanakkor csökkenti a mirigyes gyomor nedvelválasztását. 

A mirigyes gyomor csak kis befogadóképességű, így benne a takarmány csak rövid ideig tartózkodik. Az 

emésztőcső ezen részének fő funkciója csak az, hogy pepszin és sósav keveredjen a gyomortartalomhoz. Maga a 

feltárás a zúzógyomorban történik, ahol hosszabb időt tölt a gyomortartalom. Ezen szakasz erőteljes 

összehúzódásai következtében aprítja a durvább takarmányrészeket, keveri a gyomortartalmat és a pepszin 

proteolitikus aktivitása is itt érvényesül. A zúzógyomorban történő aprítást kisebb kavics- vagy gritdarabok is 

elősegítik. A gyomortartalom tartózkodása a zúzógyomorban jelentősen függ az elfogyasztott takarmány fizikai 

állapotától. A finomra őrölt takarmány szinte percek alatt áthalad a zúzógyomron és a duodenumba kerül, a 

kemény magvak ugyanakkor több órát is eltölthetnek ebben a részben. 

A mirigyes és zúzógyomor összehúzódásai a két gyomor funkcionális egységét követve meglehetősen jól 

összehangolt. A gyomor mozgásai a begy és a vékonybél mozgásaival ugyancsak szoros összefüggést mutat. Az 

említett emésztőcsatorna-szakasz mozgásait az előzőekből kiindulva gastrointestinalis ciklusnak nevezzük. A 

mirigyes gyomor kb. percenként, ritmikus összehúzódásokat végez. Az, hogy milyen ütemben érkezik a 

takarmány ebbe a gyomorrészletbe, elsősorban a begy motoros aktivitásának függvénye. Ez utóbbit viszont az 

izmos gyomor működése szabályozza. Az izmos gyomor (zúzó) összehúzódása két szakaszban történik. Előbb 

caudo-ventralis vakzsákja húzódik össze, amely tartalmának egy részét az epésbél felé továbbítja. Ezt követi a 

zúzó erősebb, lateralis izmainak összehúzódása, amely őrli a takarmányt és tartalmának egy részét visszajuttatja 

a mirigyes gyomorba. Ezt az utóbbi összehúzódása követi, amelynek hatására tartalma ismét a zúzóba kerül. 

Azzal, hogy a gyomormozgások következtében az izmos gyomor tartalmának egy része visszaáramlik a 

mirigyes gyomorba, lehetőség nyílik arra, hogy a gyomortartalomhoz újabb gyomornedv keveredjen. Ez a 

folyamat a gyomor proteolitikus aktivitását jelentősen fokozza. 

Emésztés a madár vékonybelében 

A savas kémhatású chymus a zúzógyomorból az epésbélbe kerül. Minthogy a hasnyálmirigy kivezető csatornái 

és az epevezetékek az epésbél distalis végénél torkollnak a vékonybélbe, a mirigyek váladékainak pufferoló 

hatása a gyomorhoz viszonyítva távolabb érvényesül, mint emlősökben. Emiatt a duodenum kémhatása gyakran 

3,0–4,0 pH-érték körül ingadozik, amely azt eredményezi, hogy a gyomorban megindult pepszines proteolízis 

ebben a szakaszban tovább folyik. Ez a savas kémhatás ugyancsak kedvez a szekretin és a CCK-PZ 

felszabadulásának a duodenum nyálkahártyájából, amiért fokozódik a hasnyálmirigy szekréciója. A 

pancreasnedv és a bélnedv pufferoló hatására a béltartalom pH-értéke az éhbél kezdeti szakaszán éri el azt a 

tartományt (pH 6–8), amely a hasnyál enzimei számára optimális. 

A vékonybél kémiai emésztését madarakban is a hasnyál, az epe és a bélnedv segítik elő. A naponta elválasztott 

hasnyál mennyisége tyúkfélékben átlagosan 8–10 mL/testtömeg kg között változik. A szekréciót az 

emlősökéhez hasonlóan hormonális és reflexes tényezők szabályozzák. A madár epésbelének nyálkahártyájából 

ugyancsak sikerült izolálni a szekretint, és bizonyítékok vannak arra is, hogy a CCK-PZ a takarmányfelvételt 

követően madarakban is fokozza a hasnyál enzimaktivitását (Ivanov és Gotev, 1962). A hasnyálmirigy 

szekretoros tevékenységének reflexes szabályozásában ugyancsak a n. vagus játssza a döntő szerepet. 

A baromfiból gyűjtött pancreasnedv világos, enyhén viszkózus, lúgos kémhatású folyadék. A puffervegyületek 

(elsősorban a HCO₃ ) viszonylag nagy koncentrációja következtében fontos szerepet tölt be a gyomorból ürülő, 

savas kémhatású chymus közömbösítésében. Az enzimek között, ugyanúgy mint az emlősökében, fehérje, 

szénhidrát és zsírbontók fordulnak elő. A fehérjebontók között a tripszin, a kimotripszin, a 

karboxipeptidázok, az A és a B elasztáz, valamint a ribonukleáz és a dezoxiribonukleáz fordulnak elő. Az 

előző enzimek működése 5,7 és 8,5 pH között folyik, maximális aktivitásukhoz 7,0 pH szükséges. 

Szénhidrátbontó enzime az α-amiláz, zsírbontó a lipáz; mindkettő neutrális körüli pH-értéken a legaktívabb. 

A madarak májában az epetermelés folyamatos, tyúkfélék felnőtt egyedeiben 1,0–1,5 mL/óra körül van. A 

szekréció mértékét madárban is elsősorban az epesavak mennyisége határozza meg. A szekretin, a gasztrin és a 

CCK-PZ ugyancsak szerepet játszanak az epetermelés és az epehólyag összehúzódásainak szabályozásában. 
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A madarak epéjében igen nagyszámú epesavas só fordul elő, amelyek főként tauro-kolsavval, allo-kolsavval 

vagy más savakkal konjugált formában találhatók. Jelentőségük az emlősökéhez hasonlóan elsősorban a zsírok 

emulgeálásában, a zsíremésztés termékeinek felszívódásában és a hasnyállipáz aktiválásában van. Az 

epefestékek közül a madárban mind a bilirubirin, mind a biliverdin előfordulnak. Ha a máj- és az epevezetéket 

lekötjük, csak a bilirubin halmozódik fel a vérplazmában. Ez arra enged következtetni, hogy a madarakban a 

biliverdin extrahepatikusan képződik. 

Az epésbélben Brunner-féle mirigyek nincsenek, az itt szekretálódott bélnedv a Lieberkühn-féle mirigyekből 

származik. A tiszta duodenumnedv halványsárga színű, enyhén mucinosus folyadék, benne amiláz, különféle 

proteázok és invertáz enzimek mutathatók ki. Hasonló enzimek fordulnak elő az epésbél nyálkahártya-

kivonatában. Úgy tűnik azonban, hogy a duodenum által szekretált bélnedvben eredetileg csak amiláz található, 

a másik két enzim feltételezhetően a gyomornedvből vagy a hasnyálból származik, illetve a nyálkahártya 

sejtjeinek szétesését követően szabadul fel. Az éhbél szövetkivonataiban ugyancsak jelentős számú proteáz, 

lipáz és diszacharidáz mutatható ki. Ezen enzimek intracellulárisan, elsősorban az éhbél és a csípőbél 

hámsejtjeiben vannak és a sejtek leválását és szétesését követően kerülnek a bél lumenébe. Az enzimek 

működése hasonló az emlősökéhez, azzal a különbséggel, hogy a madárban a diszacharidázok közül a laktóz 

hiányzik. 

A vastagbél szerepe az emésztésben 

A madarak páros vakbelében emésztő enzimek nem termelődnek, a közel neutrális kémhatás (pH 6,7–6,9) 

ugyanakkor mikrobás fermentációt tesz lehetővé. A fermentációhoz azok a tápanyagok szolgálnak 

szubsztrátként, amelyek a gyomor és a vékonybélemésztést, illetve a felszívódást elkerülik. A folyamat során 

lehetőség van a növényi rostok fermentálására is. A vakbélben folyó mikrobás feltárás eredményeként illó 

zsírsavak keletkeznek, amelyek a felszívódásukat követően bekapcsolódhatnak a gazdaszervezet 

energiafolyamataiba. A vakbélemésztésnek ugyanakkor a szervezet energiaellátása szempontjából csak kis 

jelentősége van, amelyet az is bizonyít, hogy a vakbélkiirtást madarakban különösebb zavarok nem kísérik. A 

vakbélben folyó mikrobás tevékenység bizonyos vitaminok szintézisét is lehetővé teszi, amelyeket a gazdaállat 

azonban csak koprofágia útján értékesíthet. 

A remese továbbíthatja a középbél tartalmát a kloákába, illetve a vakbélbe, perisztaltikus mozgásai segítségével. 

E szakasznak a víz és a különböző elektrolitok felszívódásában van jelentősége. 

A takarmány áthaladása az emésztőcsövön; a bélsár 

A madár emésztőcsöve viszonylag rövid az emlősökéhez viszonyítva, így a takarmány gyorsan áthalad rajta. 

Egyszeri etetéssel felvett dercés konzisztenciájú takarmány növendékbaromfiban kb. 4, felnőtt tojótyúkban kb. 8 

óra alatt kerül át az emésztőcsövön (Kaupp és Ivey, 1923). Az egészben elfogyasztott kemény magvak 

ugyanakkor az előzőeknél hosszabb időt töltenek az emésztőcsőben. 

Madárban a bélsár keveredik a vizelettel és együttesen alkotja az ürüléket. Ez utóbbi megjelenése jelentősen 

változhat, de azon belül a bélsár egy kör alakú, barna massza, amelyet felülről a fehér vizelet sapkaszerűen 

bevon. A vakbélből származó ürülék ugyanakkor sötétbarna, nyúlós, kenőcsszerű anyag. Átlagos körülmények 

között egy felnőtt tojótyúk ürülékének napi mennyisége 100–150 g körül változik. 

Ellenörző kérdések 

 

 

k egyszerű és rövid? 
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Chapter 6. A TÁPLÁLÓANYAGOK 
FELSZÍVÓDÁSA ÉS KÖZTI 
ANYAGCSERÉJE 

A felszívódás helye és a felszívódott molekulák elszállításának útjai 

A tápanyagok felszívódása az emésztőcső különböző szakaszaiban eltérő mértékű. Nem szívódnak fel 

takarmányból származó tápanyagok a szájüregből és a nyelőcsőből; csak néhány gyógyszer képes a száj 

nyálkahártyáján keresztül is felszívódni. Fiziológiás körülmények között az együregű gyomorból ugyancsak 

jelentéktelen a felszívódás. Bár a víz felszívódhat a gyomor különböző részeiből, kétséges, hogy szokványos 

körülmények között a víz olyan hosszú időt töltene a gyomorban, amely lehetőséget adna innen a szervezet 

vízszükségletének érdemleges biztosítására. A szervetlen sók nem szívódnak fel a gyomorból jelentősebb 

mennyiségben, csak az etilalkohol és bizonyos gyógyszerek átjutásáról van ismeretünk. Számos olyan pórus van 

ugyan a gyomor nyálkahártyájában, amely a víz vagy a vízben oldott anyagok átáramlását teszik lehetővé; ezen 

anyagok abszorpciójának nettó egyenlege azonban jelentéktelen. 

A kérődzők előgyomraiból viszont számottevő mennyiségű tápanyag szívódik fel és jut a szervezet közti 

anyagcseréjébe. A bendőből kerül a szervezetbe a mikrobás fermentáció termékeinek jelentős része is. 

A monogastricus háziállatokban és a madarakban a vékonybél képezi a felszívódás fő helyét. A vitaminok, az 

ásványi anyagok és az emésztés végtermékei nagyrészt a vékonybél elülső feléből, a B₁ ₂  vitamin, az epesavak 

és a víz ugyanakkor inkább a hátulsó szakaszából szívódnak fel. 

A húsevőkben és az emberben a remese kezdeti szakaszának kivételével – ahol jelentős mennyiségű víz és 

elektrolit szívódik fel – a vastagbél kisebb szerepet játszik az abszorpcióban. Ezzel ellentétben a növényevők 

vastagbele jól alkalmazkodott a felszívódáshoz, különösen a poliszacharidok fermentációjából származó rövid 

szénláncú zsírsavak (illó zsírsavak) hasznosulásához. A bakteriális fehérje ugyanakkor e szakaszban nem 

értékesül, mivel az felszívódásra alkalmas aminosavakra e szakaszban már nem bomlik le. A vastagbélben 

történő abszorpciónak, különösen a monogastricus növényevőkben, így pl. a lóban és a nyúlban van kiemelkedő 

jelentősége, mivel a mikrobás fermentáció fő helyét ez a szakasz alkotja. 

A vékonybélben folyó felszívódást a bélbolyhok (11. ábra) segítik elő. A bélbolyhokat borító epithelsejtek 

lumen felé néző csúcsát sejtenként kb. 1700–2000 mikroboholy szegélyezi, ami a felületet 35–40-szeresére 

növeli. Ezek a mikrobolyhok egy olyan barriert (határt, gátat) alkotnak, amelyen a felszívódó anyagoknak 

keresztül kell haladni ahhoz, hogy bekerüljenek az epithelsejtbe. 

 

11. ábra: A vékonybél nyálkahártyájának felépítése és a bélbolyhok vázlatos szerkezete 
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Az epithelsejt béllumen felé tekintő csúcsa egy bolyhos szerkezetű mukopoliszacharid (glycocalix) réteget 

képez, amely fehérjéket képes abszorbeálni. A hasnyálmirigy enzimei ugyancsak kötődhetnek ehhez a 

felülethez, ahol közvetlenül a felszívódást megelőzően kifejthetik tápanyagbontó tevékenységüket. Az 

epithelsejt lumen felé tekintő csúcsához egy viszonylag zavartalan (kevésbé keveredő), 100–400 pm vastagságú 

vízréteg is kapcsolódik. Az oldott anyagoknak ezen a vízrétegen diffúzióval kell keresztüljutni ahhoz, hogy 

felszívódjanak. A mikrobolyhokon belül diszacharidázok, alkalikus foszfatáz, adenozin trifoszfatáz és 

feltehetően más hidrolázok találhatók. A membránmatrix lipoid jellegű anyagokat és barrier fehérjéket is 

tartalmaz, amelyek jelentős szerepet játszanak a transzportfolyamatokban. 

A bélbolyhok a felszívódási folyamatok közben ritmikus (pumpáló) összehúzódásokat és ingamozgást 

végeznek, amelyek függetlenek a szomszédos bélboholy működésétől. A pumpáló mozgások alatt gyorsan 

megrövidülnek, majd sokkal lassabban meghosszabbodnak, amely elősegíti a centrális nyirokcsatorna 

tartalmának tovahaladását. 

Az emésztőcsőben felszívódó anyagok két úton, vagy a nyirok-, vagy a vérkeringésen keresztül kerülhetnek 

(transzportálódhatnak) a szervezet más egységeibe. A vékonybél vér- és nyirokkeringése igen fejlett, amely 

előfeltétele ezen szakasz felszívódásban betöltött fontos szerepének. A nyálkahártya nyirokkapillárisai, 

beleértve a bélboholy nyirokereit is, a submucosa nagyobb nyirokereibe torkollnak, amely erek a későbbiekben 

a bélfodri nyirokcsomók gazdag nyirokerein keresztül a főnyirokér kezdeti, tágult szakaszába ömlenek. Ez 

utóbbi ér a mellvezetéken keresztül, a bélcsőből felszívódott tápanyagokat a szív előtt, az elülső üresvénán 

keresztül a vénás keringésbe juttatja. A bélcsatornából történő felszívódást követően, a nyirokkeringésen 

keresztül transzportálódnak, főként a fehérjék (elsősorban az immunglobulinok az élet első 24 órájában), 

valamint a lipoproteinek, elsősorban a kilomikronok, amelyek a zsíremésztés termékeinek (monogliceridek, 

hosszú szénláncú zsírsavak, lizofoszfolipidek, koleszterin és más zsíroldható anyagok) felszívódását követően 

képződnek a bélepithelsejtekben. 

A bél nyálkahártyájában lévő kapillárisok, beleértve a bélbolyhokét is, nagyobb vénákat alkotva a bélfodri 

vénán keresztül a v. portaeba ömlenek. Ez utóbbi ér a felszívódott anyagokat a májba juttatja, ahol a portalis 

vér keveredik a májartérián keresztül ide szállított artériás vérrel. A májból a májvéna vezeti el az artériás és a 

portalis vért, amely a hátulsó üresvénába torkollik. A bélben történő felszívódást követően az előzőekben vázolt 

vénás úton főként a víz, a szervetlen sók, a rövid szénláncú (illó) zsírsavak és a glicerin transzportálódnak. A 

gyors vérkeringés (kb. 600-szor gyorsabb, mint a nyirokkeringés) ezen vízoldható, kis molekulájú vegyületek 

hatékony felszívódását teszi lehetővé. 

A felszívódás mechanizmusa 

Az emésztés termékei a bél lumenéből kétféle módon szívódhatnak fel: transcellularisan (a bélepithelsejten 

áthaladva) vagy intercellularisan (az előző sejtek közötti állomány résein keresztül). A mucosasejtek 

membránjai lipoid természetüknél fogva akadályozzák a víz és az abban oldott anyagok transcellularis 

áramlását. Az intercellularis transzport így elsősorban a víz és a vízoldható anyagok sejt közötti szűk 

hézagokban történő áramlását foglalja magába. A transzcelluláris transzport esetében a felszívódó molekula 

átjut az epithelsejten, miközben két alkalommal keresztüllép a sejthártyán. Bizonyos anyagok áthaladásának 

(transzferének) mechanizmusa a bélepithelsejt kefeszegélyét borító (a bél lumene felőli) sejthártyán, illetve a 

sejt alapján vagy lateralis felületén elhelyezkedő sejthártyán keresztül különbözhet egymástól. A transcellularis 

transzport mechanizmusa passzív diffúzió, konvekció (áramlás), karrierek által mediált vagy facilitált diffúzió, 

aktív transzport és cserediffúzió lehet. A felszívódó anyagok intercellularis transzportjának fő mechanizmusa 

ugyanakkor a passzív diffúzió és a konvekció. 

A sejthártyán keresztül történő passzív diffúzió energiaforrását az illető oldat elektrokémiai grádiense alkotja. 

Ha a grádiens zéró, az oldott anyagok felszívódása diffúzióval vagy konvekcióval nem mehet végbe. Az ionizált 

állapotban lévő anyagok a sejthártya nem lipoid jellegű részein és a sejt közötti réseken keresztül juthatnak a 

keringésbe. Előzőekből kifolyólag a diffúzió mértékét a következő tényezők befolyásolják: (1) az anyagok 

oldhatósága az extracellularis folyadékban és a sejthártyában, (2) a bél lumenében levő anyagok ionizált és nem 

ionizált formájának aránya, (3) a szóban forgó oldott anyag koncentrációgrádiense. 

A konvekció segítségével történő felszívódás alatt azt az anyagáramlást értjük, amely az ozmózisos 

különbségeken alapuló vízmozgás hatására jön létre. Ilyenkor a víz a benne oldott anyagokat átjuttatja a sejt 

közötti hézagokon vagy a sejthártyán. Általában a nagyobb ionok mozgása ilyen körülmények között lassúbb, 

mint a kisebb méretű nem ionos állapotú anyagoké. Azok az oldott anyagok, amelyeknek méretei meghaladják 

azt a méretet, hogy egyszerű diffúzióra alkalmasak legyenek, vagy nem eléggé lipidoldékonyak ahhoz, hogy 

nem ionos jellegű passzív diffúzióval kerüljenek át a sejthártyán, karrier mechanizmus segítségével szívódnak 
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fel. A transzfer ebben az esetben is csak úgy jöhet létre, ha elektrokémiai vagy koncentrációgrádiens létezik a 

sejthártya két oldala között. A karrier vagy transzport fehérjék csak nagy oldatkoncentráció esetében telítődnek 

(köthetik meg a felszívódásra kerülő anyagokat). Bármely olyan hasonló szerkezetű anyag jelenléte, amely 

kötődhet a karrierfehérjéhez, kompetitív gátló hatást fejt ki az illető anyag felszívódására. 

A koncentrációgrádiens ellenében történő felszívódást aktív transzportnak nevezzük. Ez teszi lehetővé azoknak 

az anyagoknak a hatékony felszívódását, amelyeknek koncentrációja a bél lumenében nagyon kicsi. Az aktív 

transzporthoz mindig párosul egy nagy energiatartalmú foszfátkötés lehasadása, amely elegendő energiát nyújt 

ahhoz, hogy az illető anyag a koncentrációgrádiens ellenében is bejusson a sejtbe. A legtöbb esetben az 

energiaszolgáltató vegyület az ATP. 

A legutolsó főbb felszívódási mechanizmus, amelyet e fejezetben tárgyalunk, a cserediffúzió. Ezen folyamat 

alkalmával egy elektrokémiai grádiens ellenében mozgó ion transzportjával, mint párosuló ion, egy 

elektrokémiai grádiens mentén haladó ion mozgása jár együtt. A gyomor-bélcső szakaszban jól ismert folyamat 

például a Na⁺  és a H⁺ , valamint a Cl⁻  és a HCO₃ ⁻  kicserélődése. 

A szénhidrátok felszívódása és anyagcseréje 

A szénhidrátok szént, hidrogént és oxigént tartalmazó vegyületek, melyeken belül az elemek relatív mennyisége 

azonos a szén (C) és a víz (H₂ O) 1:1 arányával. Ez a sokféle vegyületből álló csoport az állati szervezetben 

elsősorban a cukrokat és azok származékait foglalja magába. A közti anyagcserében ezek közül a glükóz 

kiemelkedő fontosságú, de fontos szerepe van a fruktóznak, a galaktóznak, a ribóznak és a dezoxiribóznak, a 

glicerinnek és a glicerinaldehidnek, a szedoheptulóznak, valamint az eritróznak is. 

Lipidekkel kombinálódva a szénhidrátok glikolipideket, fehérjékkel pedig glikoproteideket alkotnak. A 

polimerizált szénhidrátok ugyancsak jelentősek az állati szervezet szempontjából. Közülük az alfa 1,4-kötéssel 

polimerizálódó glükózszármazék, a glikogén a szénhidrát-raktározásban játszik szerepet. A heteropolimerek, 

mint a glükózaminoglikánok a kötőszövet alapvegyületeit képezik. 

A háziállatok takarmányai ugyancsak sok szénhidrátot tartalmaznak, amelyek kémiai szerkezete igen változatos. 

A polimerek közül a keményítő, a cellulóz, a hemicellulóz, a pektinek és a lignin, a diszacharidok közül pedig a 

maltóz, a szacharóz és a laktóz jelentősek. 

A szénhidrátok felszívódása 

A szénhidrátokat az erre alkalmas enzimek a bél üregében, továbbá a vékonybél mucosa sejtjeinek külső 

felületén végső fokon monoszacharidokká bontják. A bélcső mikroorganizmusai viszont a szénhidrátokat 

elsősorban rövid szénláncú zsírsavakká fermentálják. 

A maltóz, a szacharóz és a laktóz jól oldódnak ugyan, de ebben a formában, kivéve, ha nagy mennyiségben 

fogyasztják az állatok, nem kerülnek a szövetekhez. Ennek oka az, hogy ezeket a diszacharidokat a 

mikrobolyhok szegélyében levő diszacharidázok felszívódásuk közben monoszacharidokká bontják. Az intakt 

diszacharidok felszívódása a nyálkahártya károsodására utal. Ha bármely okból – így esetleges felszívódásukat 

vagy parenteralis adagolásukat követően – mégis diszacharidok jutnak a vérbe, többségüket a vese a vizelettel 

változatlan formában kiválasztja, így azok nem kerülnek az anyagcserébe. 

A vékonybélből a különböző monoszacharidok eltérő mértékben szívódnak fel. Legtöbb állatfajban a galaktóz 

gyorsabban szívódik fel, mint a glükóz, utóbbinál viszont a fruktóz felszívódása sokkal lassúbb. A mannóz, 

xilóz és arabinóz felszívódása igen csekély mértékű. A glükóz és az egyéb monoszacharidok felszívódásának 

mértéke meglehetősen állandó és viszonylag független a felvett mennyiségtől. A mennyiségi változások főleg a 

felszívódásra fordított időt, nem pedig mértékét befolyásolják. Ezen általános jellegzetesség mellett azonban az 

is megállapítható, hogy a szorbóz, mannóz és xilóz esetében a bélbeli koncentráció – talán azért, mert 

koncentrációjuk növekedésével egyszerű diffúziójuk fokozódik – is hatással van a felszívódás mértékére. 

A glükóz felszívódása a csirke vékonybeléből, egységnyi testtömegre számolva, mintegy kétszerese a 

patkányénak és a sertésének, négyszerese viszont a kutyáénak. A glükózfelszívódás aktív transzport segítségével 

energiafelhasználással történik. Korábban az volt a vélemény, hogy a glükóz a vékonybél falában 

foszforilálódik, majd mielőtt a vérbe jut defoszforilálódik, és ehhez szükséges az energia. A mai ismereteink 

szerint a monoszacharidok a koncentrációgrádiens ellenében olyan karrieranyagok segítségével kerülnek a 

sejthártyán át, amelyek a cukrokkal együtt a Na⁺ -t egyidejűleg szállítják. Az energia tulajdonképpen a Na⁺  

visszaszállításához szükséges. Maga a foszforiláció, valamint a cukrok átalakulási folyamatai már magában a 

vékonybél nyálkahártyájának sejtjeiben, lényegében a felszívódást követően zajlanak le. 
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A szénhidrát-anyagcsere 

A felszívódott monoszacharidok nagy része a felszívódásukat követően a bél nyálkahártyájában glükózzá 

konvertálódnak, majd az a portalis keringésen keresztül a májba jut, ahol annak jelentős részéből glikogén 

képződik. A többi, az általános keringés közvetítésével az egyéb szövetekbe, főleg az izomba jut, ahol egy 

részük ugyancsak glikogén formájában raktározódik, más részük a szövetműködéshez használódik fel. 

A vérglükóz 

A vér és más szöveti folyadékok karakterisztikus szénhidrátja a glükóz. Esetenként kis mennyiségű galaktóz és 

fruktóz is megjelenhet a szöveti folyadékokban, mielőtt azokat a bél nyálkahártyája vagy a máj glükózzá 

konvertálja. 

A szervezet sejtjei a vérből glükózt vesznek fel, azt energiaforrásul használják, illetve adenozin trifoszfátot 

(ATP) állítanak elő. A különböző szövetek függése a vérbe cirkuláló glükóztól azonban eltérő. A vörösvérsejtek 

és az agyvelő kritikus mértékben függenek a vérglükóztól. Az agy ugyanakkor bizonyos körülmények között, 

mint amilyenek az éhező állatokban megfigyelhetők, ketonanyagot is képes oxidálni ATP-nyerés céljából. Más 

szövetek, mint a vázizmok, jelentős mennyiségű energiát tudnak nyerni ketonanyagokból és zsírsavakból, ezért 

kevésbé függenek a vérglükóztól. 

A vérglükóz alakulása nagymértékben meghatározza az interstitialis folyadékok glükózszintjét, amely 

ugyanakkor döntően befolyásolja az intracellularis glükóztranszportot. Az egyes háziállatfajok vérének 

glükózkoncentrációja posztabszorptív körülmények között is jelentősen eltér egymástól (12. táblázat). A vér 

glükóztartalma adott állatfajon belül is bizonyos változatosságot mutat. A változás mértéke elsősorban a 

takarmányfelvétel óta eltelt időtől, annak szénhidráttartalmától és a glükózraktárok állapotától függ. 

12. táblázat. Néhány állatfaj vérének glükózkoncentrációja (mmo/L) Swenson (1984) 
 

Állatfaj Vérglükóz 

Ló 3,3–6,0 

Szarvasmarha 2,2–4,4 

borjú 4,4–6,6 

Birka 2,2–4,4 

bárány 4,4–6,6 

Kecske 2,2–4,1 

gida 4,4–6,6 

Sertés 4,4–6,6 

Kutya 3,8–6,6 

Tyúk 7,2–14,8 

A felnőtt kérődzők vérében a glükózkoncentráció lényegesen alacsonyabb, mint a nem kérődző fajokban. Az 

újszülött kérődző vérében ugyanakkor a glükóz hasonló szinten van, mint a monogastricus háziállatokban. Ezek 

az értékek azonban az élet első pár hetében gyorsan, majd, azt követően féléves korig lassan csökkennek, mikor 

is elérik a felnőtt kérődzőre jellemzőket. 

A vér glükózkoncentrációjának stabilitását jól szabályozott mechanizmus tartja fenn, amelyben fő szerepet 

játszik a máj és néhány hormon, mint az inzulin, a glükagon, az adrenalin és a glükokortikoidok. 
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A glükóz szerepe az anyagforgalomban 

A szervezetbe került glükóz, akár a bélcsőből szívódott fel, akár a glükoneogenezis útján keletkezett, a sejtekben 

katabolitikus folyamatokon megy keresztül, hogy energiát, illetve különböző metabolitokat állítson elő a 

vegyületek szintéziséhez. A glükózmetabolizmus első fázisa a glikolízis vagy Embden–Meyerhof-féle 

fermentáció. Ezen folyamatban anaerob viszonyok között a glükóz laktátra bomlik, miközben 1 mol glükózból 

nettó 2 mol ATP keletkezik. Aerob viszonyok között, a redukált NADPH⁺ H⁺  oxidatív foszforiláción keresztül 

oxidálódhat, miközben 3 mol ATP és piruvát keletkezhet. A piruvát ezt követően belép a trikarboxilsav (TCA) 

ciklusba (Krebs–Szentgyörgyi-ciklus) és szén-dioxidra, illetve vízre oxidálódik, mialatt 15 mol ATP jön létre. 

Erős fizikai munka esetén az izomsejtekben a laktát gyorsabban termelődik, mint ahogy az a 

mitokondriumokban piruváton keresztül hasznosul. A feleslegesen keletkező laktát bediffundál a 

vérérkapillárisokba és a májba jut, ahol a glükoneogenezis egyik alapvegyületeként szolgál. Ezen utóbbi 

folyamatok összességét Cori-körnek nevezzük. 

A glükózmetabolizmus másik útja a pentóz–foszfát-ciklus. Ez utóbbi a NADPH előállítása szempontjából 

fontos: a NADPH a zsírszövetben, a tejmirigyben és a májban folyó zsírszintézis lényeges kelléke. 

Az eltérő tápanyagok és metabolitok hatékonysága, mint energiaforrás, az ATP szintézisében jelentősen 

különbözik (13. táblázat). 

13. táblázat. Néhány metabolit, mint ATP-forrás relatív hatékonysága Ruckcbusch és mtsai (1991) 
 

Metabolitok mol ATP 

per molszubsztrát 

mol ATP 

per 100 g szubsztrát 

KJ hő 

per mol ATP 

Acetát 10 16,7 87,5 

Butirát 25 28,4 87,5 

Glükóz 38 21,2 74,1 

Glutamát 23 15,6 98,8 

Palmitát 408 50,6 77,9 

Propionát 17 22,9 90,4 

A szénhidrátok raktározása, glikogenezis 

A glükóz ismétlődő egység az „állati keményítő”, másképpen nevezve a glikogén szintézise során, amely a 

szénhidrátok fő raktározási formája a szervezetben. A glükózból történő glikogénképzést glikogenezisnek, míg 

az azzal ellentétes folyamatot glikogenolízisnek nevezzük. A galaktózzal együtt ugyanakkor a glükóz egy 

diszacharidot, a laktózt vagy tejcukrot alkotja, amely a laktáló tejmirigy terméke. 

A glikogén mennyisége növekedhet, ha a glükózfelvétel fokozódik, ugyanakkor csökkenhet, ha a 

glikogenolítikus folyamatok kerülnek előtérbe. A glikogénraktározás két legfontosabb szerve a máj és a 

vázizomzat. A glikogén koncentáricója a májban nagyobb, mint az izomban, ennek ellenére a vázizomban jóval 

több glikogén raktározódik, mivel össztömege is jelentősen nagyobb. 

A glikogén a sejtek citoszomáiban van jelen granulumok formájában, amelyek átmérője 100–400 A° közötti. 

A raktározott glikogén egyrészt a vér glükózszintjének szabályozásában játszik szerepet, másrészt glükózraktárt 

képez az izomműködéshez. A májban folyó glikogénraktározás szabályozásában elsősorban az inzulin, a 

glükagon és az adrenalin vesz részt. Míg az inzulin a glikogenezist serkenti, s ezen keresztül csökkenti a vér 

glükózkoncentrációját (hypoglykaemiás hatás), addig a glükagon és az adrenalin a glikogenolízist támogatja, s 

így növeli a vér glükózszintjét (hyperglykaemiás hatás). 
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Ellenörző kérdések 

felszívódása érdekében? 

rülhetnek a táplálóanyagok, felszívódásukat követően, a szervezet keringési rendszerébe? 

koncentrációját? 

állatokban? 



   

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chapter 7. A FEHÉRJEEMÉSZTÉS 
TERMÉKEINEK FELSZÍVÓDÁSA ÉS 
KÖZTI ANYAGCSERÉJE 

A fehérjék a szervezetben a legnagyobb mennyiségben előforduló szerves vegyületek, a test szárazanyag-

tartalmának közel 75%-át alkotják. A vázfehérjék, a kontraktilis fehérjék, a hemo- és a mioglobin, a 

nukleoproteinek, az enzimek, valamint a kémiai szabályozásban résztvevő peptidek és fehérjék csak 

egynéhányat jelentenek a szervezetben megtalálható fehérjék széles skáláján belül. A fehérje metabolizmusának 

fontosságát még az is kiemeli, hogy az élelmiszertermelő állatok esetében a termékelőállítás nagy része a 

fehérjedepozícióhoz kötődik. 

A fehérjéket kémiailag aminosavak (AA) peptidkötéssel kapcsolódó láncolata alkotja. A kapcsolódás során a 2–

3 AA-ból álló kisebb peptidektől, a több ezer AA-at magába foglaló, 18 000-től 10 milliós molekulatömegű, 

hatalmas fehérjékig terjedő molekulák jöhetnek létre. Az állati szervezetben megtalálható fehérjéket mindössze 

20 féle aminosav építi fel. Az AA-k szekvenciája a különböző állatfajok és törzsek valamennyi adott 

fehérjemolekulájában egyedi jellegű. Ezt a szekvenciát a nukleinsavban levő nukleotidok sorrendisége határozza 

meg, illetve a kromoszómák, amelyek felelősek azok szintéziséért. 

Az aminosavak anyagcseréje 

Az aminosavak felszívódása 

A vékonybélben történő fehérjeemésztéskor oligo-, tri és dipeptidek keletkeznek, amelyeket a bélhám felületén 

lévő kefeszegély glycocalixának enzimjei, az oligo-, a tri és a dipeptidázok aminosavakra bontanak le. 

Az aminosavak felszívódásának helye az éhbél distalis és a csípőbél proximalis szakasza. A felszívás a 

mucosasejt apicalis membránján át aktív transzporttal történik, azaz energiát és karrieranyagot igényel. A karrier 

ez esetben azonos a nátriuméval, ezért az aminosavak felszívódása Na-függő. Az egyes aminosavak kémiai 

természetük alapján nem egyforma sebességgel szívódnak fel, más-más aminosavtranszport-rendszert lehet 

elkülöníteni a neutrális (hisztidin), a bázikus (arginin, lizin) és a savas (glutaminsav, aszparaginsav) 

aminosavak, a prolin és hidroxi-prolin esetében. Az aszparaginsav és a glutaminsav a mucosasejtekben 

transzaminálódhatnak. Az L-állású aminosavak 2–6-szor gyorsabban szívódnak fel, mint a D-konfigurációjúak, 

mivel azok transzportja passzív diffúzió. A karrierekért folyó versengés miatt a hasonló szerkezetű aminosavak 

gátolhatják egymás transzportját. Kompetíció folyik pl. az arginin és a lizin, vagy a leucin és az izoleucin között. 

Ugyancsak az azonos karrier miatt a glükóz is akadálya lehet az aminosav felszívódásának, ezért intenzív 

glükózfelszívás alatt szünetel az aminosavak transzportja. 

A fehérjék lebomlási termékei közül di- és tripeptidek is fel tudnak szívódni. Ezek felszívódása gyorsabb mint 

az aminosavaké, majd IC peptidázok hatására aminosavakra bomlanak. 

Az aminosavak facilitált diffúzióval jutnak át a mucosasejt basalis membránján, majd bekerülnek a vérbe, ahol a 

vér szabadaminosav-tartalmának egy részét adják. 

Natív formában történő fehérjefelszívás (12. ábra) csak a születés utáni néhány órában (24–48 óra) lehetséges, 

amelynek jelentősége kérődzőkben, lóban és sertésben a kolosztrummal felvett immunglobulinok felszívása, a 

passzív immunitás megteremtésének módja. A bélhámsejtek ekkor még „nyitottak”, azaz pinocytosisra képesek. 

Az íly módon felvett és sejtmembránnal körülvett fehérje reverz pinocytosissal hagyja el a sejtet a basalis 

membránon keresztül és a nyirokkeringésbe kerül. A bélhámsejtek „záródásuk” (closure) után elveszítik 

fehérjefelszívó képességüket. 
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12. ábra: A makromolekulák felvételének és szállításának általános mechanizmusa a vékonybélben 

A felszívódott aminosavak többsége a portalis keringésen keresztül a májba jut, ahol sorsuk a következőképpen 

alakulhat: fehérje keletkezik belőlük vagy lebomlanak, azaz dezaminálódnak, transzaminálódnak vagy 

dekarboxileződnek. Az aminocsoportját vesztett N-mentes szénlánc bekapcsolódhat a szénhidrát- vagy a 

zsíranyagforgalomba, vagy energianyerésre fordítódhat. Számos, a szervezet számára nélkülözhetetlen N-

tartalmú anyag (hormonok, ingerületátvivő anyagok, kreatinin stb.) szintézise is aminosavakból indul ki. 

Az aminosavak anyagforgalmának végterméke emlősökben a karbamid, madarakban a húgysav. Mindkét 

vegyület a vizelettel ürül a szervezetből. A vizelettel ammóniumion és főleg kóros körülmények közt szabad 

aminosav is távozhat. 

Az aminosavak lebontása 

Az aminosavak transzaminálása 

A transzaminálás folyamatában az aminosavról leválik az aminocsoportja egy α-ketosavra átkerül és egy másik 

aminosavat, valamint ketosavat képez. A folyamat reverzibilis, transzaminázok katalizálják, amelyek koenzimje 

a B₆ -vitamin származéka. A legismertebb két transzamináz: az aszparaginsav-transzamináz (AST, GOT) és az 

alanintranszamináz (ALT, GPT). Mindkét enzim a glutaminsav transzaminálásában vesz részt, az egyik 

reakcióban az oxálecetsavra kerül át az aminocsoport és aszparaginsav keletkezik, a másikban a piroszőlősavra, 

és alanin lesz az új aminosav. A lizin, a treonin, a prolin és a hidroxiprolin nem transzaminálódnak. Legtöbbször 

az α-keto-glutársav vesz részt a folyamatban, amelyből glutaminsav keletkezik. 

A folyamat jelentősége kettős: a citoplazmában a glutaminsavban összegyűjtött aminocsoportok bármikor 

felhasználhatók, másrészt a szervezet ily módon ketosavakból aminosavakat tud előállítani. 

Különösen élénk transzaminálás folyik a májban, az agyszövetben, a vesében, a harántcsíkolt izomszövetben 

és a szívizomban. A transzaminázok egy része a citoplazmában, másik része a mitokondriumokban található. 

Az aminosavak oxidatív dezaminálása 

Az aminosavak oxidatív dezaminálását az L-aminosav-oxidázok katalizálják. Egyedül a glutaminsavnak, amely 

az aminosavak átalakulási folyamataiban kulcsvegyület, van saját lebontó enzimje, az L-glutaminsav-

dehidrogenáz. Mivel a magasabb rendű állatokban döntően L-aminosavakat találunk, a májsejtek 

peroxiszómájában kimutatható D-aminosav-oxidázok szerepe nem teljesen tisztázott. Feltehetően szerepük van 

abban, hogy lebontják a baktériumok vagy a növények sejtfalából felszabaduló D-aminosavakat. Az oxidatív 

dezaminálás egyszerűsített reakcióegyenlete: 

aminosav + 1/2 O₂  ➝ α-ketosav + NH₄ ⁺  A 
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N-mentes szénlánc sorsa. A dezaminálás vagy transzaminálás során keletkező α-ketosav több úton is 

bekapcsolódhat akár a szénhidrát-, akár a zsíranyagforgalomba. 

A citrátkörbe belépő aminosavak oxidálódhatnak, vagy pedig bekapcsolódva a glükoneogenezis folyamatába 

szénhidrátot képeznek. Az aminosavak többsége glükogenetikus, azaz részt tud venni a cukorújraképzésben. 

Ezzel szemben a leucinból keletkező acetil-KoA a ketonanyagképzés kiinduló vegyülete, ecetecetsav keletkezik 

belőle. Ezért a leucint ketogenetikus aminosavnak nevezzük. Az izoleucin, a fenilalanin, a lizin, a tirozin és a 

triptofán viszont keto- és glükogenetikus aminosavak. Azok, amelyek metabolizálása acetil-KoA képződéséhez 

vezet, azaz ketogenetikusak, a zsírsavszintézishez is alapul szolgálhatnak. 

Ha a szervezet energiaellátása megfelelő, tehát energiaszükségletét szénhidrátokból és zsírokból fedezni tudja, 

az aminosavak lebontása csökken. Energiadeficitben azonban az aminosavak felhasználódnak a 

glükoneogenezis folyamatában, a fiziológiás vércukorszint fenntartása érdekében. 

Az ammónia méregtelenítése. Az oxidatív dezaminálás során erősen toxikus ammónia szabadul fel. 

Méregtelenítése a májban végbemenő karbamidciklusnak (urea-, ornitin- Krebs-Henseleit-ciklus) köszönhető, 

amelynek során szén-dioxidból, ammóniából, valamint az aszparaginsav aminocsoportjából ATP 

felhasználásával karbamid keletkezik. A karbamidnak a szervezetben előforduló koncentrációjában biológiai 

hatása nincsen, feleslege ép veseműködés esetén a vizelettel eltávozik. A karbamid képződés folyamán lezajló 

reakciók összesített egyenlete: 

2 NH₃  + CO₂  + 3ATP + 2H₂ O ➝ karbamid + 2ADP + AMP + 4 Pan 

A madarak és a hüllők májából hiányzik a folyamat utolsó lépését katalizáló argináz, ezért nem tudnak 

karbamidot szintetizálni, a N-tartalmú anyagok bomlásának végterméke a húgysav. 

Említettük, hogy a transzaminálás során legtöbbször glutaminsav keletkezik, amely újabb ammóniát felvéve 

glutaminná alakul. Az ammónia tehát a glutaminhoz kötve transzportálódik a vesébe, ahol glutamináz hatására 

leadja az ammóniát, amely ammóniumionként ürül a vizelettel. A N-ürítésnek ez tehát egy másik lehetősége, 

amelynek során acidózisos állapotban H-ionok is közömbösíthetődnek. 

Az aminosavak dekarboxilezése 

A dekarboxiláz enzimek által katalizált folyamat során az aminosavakból szén-dioxid kilépése mellett primér 

amin keletkezik. A folyamat nem elsősorban az aminosavak lebontása szempontjából jelentős, hanem bizonyos 

élettanilag fontos vegyületek keletkezésének módja. Így keletkezik a hisztamin, a szerotonin, amelyek szöveti 

hormonok vagy a neurotranszmitter gammaaminovajsav. Toxikus hatásúak a vastagbélben keletkező kadaverin 

és a putreszcin. 

A dekarboxilezés leginkább a májban, az agyban és a vesében megy végbe. 

Az aminosavak szintézise 

Vannak aminosavak, amelyeket -ketosavakból elő tud állítani. 

Ezek a nélkülözhető vagy nem esszenciális aminosavak. Azokat azonban, amelyeket nem tud szintetizálni, pl. 

mert elágazó C-láncúak vagy aromásak, a takarmánnyal kell az állatnak felvennie; ezek a nélkülözhetetlen vagy 

esszenciális aminosavak. 

Az aminosavaknak az említett besorolása nem általánosítható, a faj, a fajta, a kor, a biológiai állapot stb. 

okozhatnak eltéréseket. A leggyakoribb esszenciális aminosavak: az arginin, a hisztidin, az izoleucin, a leucin, a 

lizin, a metionin, a fenilalanilin, az izoleucin, a leucin és a. valin. Baromfiban a húgysavszintézis megnöveli a 

glicin iránti igényt (lásd később), a szervezet nem tudja kellő mennyiségben előállítani, így számára ez is 

esszenciális. Kérődzők számára elvileg nincsen esszenciális aminosav, hiszen az előgyomruk mikroflórája 

valamennyi aminosavat szintetizálni képes és ezek aztán a vékonybélemésztés során értékesülnek. Mégis, 

megnövekedett igény – pl. magas tejtermelés – esetén bizonyos aminosavak, így a metionin bevitele 

takarmánnyal vagy premixekkel indokolttá válhat. 

A fehérjeszintézis 

A szervezet fehérjetartalmának egy része állandó lebontásban és újraépülésben van, és ezek a folyamatok 

egészséges állatban dinamikus egyensúlyt mutatnak. A szénhidrátokhoz vagy zsírokhoz hasonlítható fehérje- 

vagy aminosav-raktározás nem folyik a szervezetben. Az ún. labilis fehérjetartalékot, amely a testfehérje-
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készlet 3–4%-ának felel meg, a máj, a vese, az izom, valamint a plazmafehérjék képezik. Ennél lényegesen 

nagyobb, kb. 20% az a testfehérje-mennyiség, amely a szövetek, szervek életfolyamatainak fenntartásához 

felhasználható. A szöveti fehérjebontás a lizoszomális proteázok működésének eredménye. Az aminosavak 

anyagcseréje igen gyors, raktározásukról végképp nem beszélhetünk, a feleslegben lévő aminosavak átépülnek 

vagy energiatermelésre fordítódnak. Ezért a fehérjeszintézis zavartalan lefolyásához az összes szükséges 

aminosavnak kellő mennyiségben és egy időben jelen kell lennie. A szükséglethez képest legkisebb 

mennyiségben jelen levő aminosav a limitáló aminosav, amely megszabja az összes aminosav beépülésének 

mértékét. 

Az aminosavakat a vér szállítja a fehérjeszintézis helyére. A plazma szabadaminosav-tartalmának csak egy része 

takarmányeredetű, a többi a szöveti proteolízisből származik. 

A fehérjeszintézis több lépésből álló folyamat, amelyet a sejtmagban lévő DNS irányít. A szintézis első lépése a 

sejtmagban megy végbe, majd részben az endoplazmás hálózat lemezrendszerében, részben pedig a szabadon 

elhelyeződő riboszómákon folytatódik. 

1. A fehérjeszintézis az aminosavak aktiválásával indul meg. Ennek során az egyes aminosavak az aminoacil-

tRNS-szintetáz, mint aktiváló enzim hatására aktivált formában a tRNS-hez kapcsolódnak. Minden 

aminosavnak saját aktiváló enzimje van, az aktiválás a karboxil-csoportnál megy végbe. A reakció összesített 

egyenlete: 

aminosav + ATP + tRNS = aminoacil-tRNS + AMP + 2 Pan. 

2. Az aminoacil-tRNS-molekulák a riboszómákhoz diffundálnak, ahol megindul a transzláció és a 

polipeptidlánc kialakulása, amely három szakaszban zajlik le: a) a peptidlánc kezdése, iniciáció, b) a lánc 

meghosszabbítása, elongáció és c) befejezése, termináció. 

a) A riboszómák felületén olyan kötőhelyek találhatók, amelyekhez a mRNS, az aminoacil-tRNS és a növekvő 

polipeptidlánc is kapcsolódni tud. A lánc felépítése mindig az N-terminális végen kezdődik, és az első aminosav 

mindig a metionin. A mRNS végén található kodonhoz, amely a metionint kódoló bázishármas, 

hozzákapcsolódik a tRNS antikodonja. Ehhez a lépéshez indító faktorok és energia szükséges; ez utóbbit 1 mol 

GTP fedezi. 

b) A fehérjeszintézis poliriboszomális folyamat, azaz több riboszómán folyik egy időben a transzláció. A lánc 

második aminosavát hozó tRNS egy elongációs faktorral, valamint GTP-vel komplexet képez, mialatt 

antikodonjával kapcsolódik a mRNS kodonjához is. A két aminosav közti peptidkötés kialakításához peptidil-

transzferáz szükséges. 

A keletkezett dipeptid egy transzlációs faktor, valamint ismét 1 mol GTP bontásából származó energia hatására 

áthelyeződik, előregördül a mRNS-en. A további aminosavak az előbb leírt módon kapcsolódnak egymás után a 

lánchoz. 

c) A lánc felépítése akkor szakad meg, ha a folyamat a mRNS-en a befejezést kódoló bázishármashoz ér. A 

láncot egy fehérjefelszabadító faktor leválasztja a riboszómáról, majd a tRNS-ről és megindul a fehérje másod-, 

harmad- és negyedleges szerkezetének, valamint a különböző, láncon belüli módosulások (pl. diszulfidhidak, 

foszforiláció) kialakulása. 

A fehérje-anyagcsere hormonális szabályozása 

Az élet kezdeti szakaszán, a növekedés és a fejlődés ideje alatt a szervezet N-mérlege pozitív, azaz a 

fehérjebeépülés dominál. Kifejlett állatban viszonylagos N-egyensúly áll fenn, amely időszakban a vehemépítés, 

a tejtermelés vagy az egyéb állati termék (tojás, gyapjú stb.) előállításához szükséges N-beépülés. Az 

öregedéssel, a szervezet leépülésével a N-mérleg negatív irányba tolódik el. 

A szervezetben folyó fehérjebeépülési és -lebontási folyamatokat hormonok szabályozzák. Az inzulin, a 

növekedési hormon, valamint az androgének anabolikus hatásúak, fokozzák az aminosavaknak a beépülését. Az 

utóbbiak hatása leginkább a vázizomzatra korlátozódik. A tiroxin megfelelő szénhidrát- és zsírellátás mellett 

ugyancsak anabolikus, fokozza a fehérjeszintézist. Éhező állatban azonban a tiroxin fehérjemobilizáló hatású. 

Katabolitikus hatásúak a glükokortikoidok, amelyek fokozzák az extrahepatikus szövetekben történő 

fehérjebontást. A hormonok hatásukat részben az aminosavak transzportjára fejtik ki. Így az inzulin és az STH 

csökkentik a plazma szabadaminosav-tartalmát, fokozzák az aminosavaknak a membránon át történő 
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transzportját. A glukagon szintén fokozza az aminosavak transzportját, hatása mégsem anabolikus, mert az 

aminosavaknak cukorrá való átépülését serkenti. 

Ellenörző kérdések 

 

-” és a „D-” aminósavak hasznosulásában? 

lal magába a fehérjeszintézis? 
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Chapter 8. A ZSÍREMÉSZTÉS 
TERMÉKEINEK FELSZÍVÓDÁSA ÉS 
KÖZTI ANYAGCSERÉJE TERMELŐ 
ÁLLATOKBAN 

A szervezetben lévő zsírok (lipidek) kémiai összetétele igen változatos; közös sajátosságuk, hogy vízben 

kevésbé vagy egyáltalán nem; apoláros szerves oldószerekben ugyanakkor jól oldódnak. A lipidek többirányú és 

fontos szerepet töltenek be az állati szervezetben. Könnyen mobilizálható formában energiát raktároznak, fontos 

strukturális alkotói a sejtmembránoknak, elősegítik a zsírban oldódó mikrotápanyagok és egyéb biológiailag 

aktív anyagok (pl. vitaminok) felszívódását és metabolizmusát, prekurzort biztosítanak a szteránvázas 

vegyületek szintéziséhez és egyéb strukturális egységeket adnak további anyagok felépítéséhez. A szervezetben 

előforduló lipidek nagy részét zsírsavak (FA) észterei alkotják. A zsírsavak a szénatomok kovalens 

kapcsolódása során jönnek létre kettős kötés nélkül (telített zsírsavak) vagy kettős kötéssel (telítetlen zsírsavak). 

Legtöbb zsírsav 0–6 telítetlen kötéssel rendelkezik. A palmitinsav (C16:0) a legnagyobb mértékben jelen lévő 

telített zsírsav a zsírszövetben, míg az olajsav (C18:1) a leggyakrabban előforduló, egyetlen telítetlen kötéssel 

bíró zsírsav. Az állati szervezet a terminális szénatomtól számított 9. szénatomon (n-9-es pozícióban) képes 

telítetlen kötéseket létrehozni. 

Az esszenciális zsírsavak közé a többszörösen telítetlen zsírsavak tartoznak, amelyek legjelentősebb képviselői a 

linolsav (C18:2, n–6), a linolénsav (C18:3, n–3) az arachidonsav (C20:4, n–6), a dokozapenténsav (C22:5, n-3) 

és a dokozahexénsav (C22:6, n-3). Ezeknek a vegyületeknek az esszencialitása abból ered, hogy a metil 

terminális szénatomtól számítva sem a 3., sem a 6. pozícióban lévő kettős kötéseket az állati szervezet nem 

képes létrehozni. A többszörösen telítetlen zsírsavak lényeges komponensét alkotják a sejtmembránoknak és 

prekurzorai bizonyos hormonhatású anyagoknak, a prosztaglandinoknak, a leukotriéneknek és a lipoxinoknak.A 

zsírsavak nagy része észterek formájában fordul elő a szervezetben, amelyekben a terminális karboxilcsoport 

egy alkohol hidroxilcsoportjával észterkötést alkot. A trigliceridek (TG) az állati zsírok és a növényi olajok 

tipikus alkotói, amelyekben a glicerin három zsírsavval alkot észtert. Ha a glicerin két hidroxilcsoportjához 

zsírsavak, a harmadikhoz pedig foszfát kapcsolódik, és ez az utóbbi újabb szerves gyököket köthet meg, 

foszfolipid (PL) jön létre. A koleszterin ugyancsak egy fontos részét alkotja a lipideknek; a szteránvázas 

vegyületek (hormonok, epesavak) szintézisének kiinduló vegyülete. A zsírszövetekből mobilizált zsírsavak a 

vérplazmában szabad állapotban (FFA) vannak és albuminhoz kötötten szállítódnak. 

A zsíremésztés termékeinek felszívódása a vékonybélben 

Ahogy azt a korábbiakban láttuk (3. fejezet), a zsíremésztés termékeit a monogliceridek és a zsírsavak alkotják. 

Ezek a termékek az epés- és az éhbélben a konjugált epesavakkal micellákat képeznek (13. ábra). A 

takarmányból származó zsírok nagy része ebben a formában kerül a vékonybél epithelsejtjeibe. A micellában 

lévő monogliceridek és a zsírsavak a jejunumból szívódnak fel, míg az epesavas sók tovább haladnak az ileum 

felé, és tovább segítik a zsíremésztési folyamatokat. Az epesavas sók végül a terminális ileumból felszívódnak, 

majd a portalis keringésen keresztül visszajutnak a májba, kiválasztódnak az epébe és ezzel visszakerülnek 

ismételten a vékonybélbe (enterohepaticus körfolyamat). 
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13. ábra: A zsírok és az epesavas sók felszívódása a középbélből 

A bélepithelsejt belsejében a takarmányból felszívódott zsírok apró membránok által körülzárt cseppecskék 

formájában vannak jelen, amelyek a lipideket az endoplazmatikus reticulumon keresztül a sejt mucosus csúcsa 

felől a serosus vége felé szállítják. A felszívódást követően a hosszú szénláncú zsírsavak KoA-tiolészterekké 

alakulnak, amelyek a monoglicerideket trigliceridekké acilálják (triglicerid reszintézis). A trigliceridek 

fehérjékkel, foszfolipidekkel és koleszterinészterekkel kilomikronokat hoznak létre. Ezek a túlnyomó 

többségében triglicerideket tartalmazó részecskék a nyirokerekbe kerülnek, majd a mellvezetéken jutnak az 

általános vérkeringésbe. 

A tíz vagy annál kevesebb szénatomszámú zsírsavak a bél epithelsejtjeiben nem alakulnak KoA-tiolészterekké, 

sőt a rövid szénláncú zsírsavakat tartalmazó monogliceridek gyorsan hidrolizálnak glicerinre és szabad 

zsírsavakra. A rövid szénláncú zsírsavak csak kis mennyiségben kerülnek be a takarmányból a bélcsőbe. A 

felszívódást követően nem reeszterifikálódnak, hanem szabad formában jutnak a portalis keringésbe, ahol 

albuminhoz kötötten a májba szállítódnak. 

A koleszterin csak szabad formában szívódik fel, a koleszterinésztereknek tehát előbb hidrolizálódniuk kell. 

Erre a pancreas- és a bélhám-hidrolázok egyaránt alkalmasak. Az epe fokozza a koleszterinfelszívódást. A 

koleszterin a mikrobolyhokon lévő membránok endogén lipoproteinjeinek koleszterinjét kiszorítva lép be a 

sejtbe, és többnyire annak mikrószómáihoz csatlakozik. Mielőtt a koleszterin az epithelsejtből a kilomikron 

részeként a nyirokvezetékekbe kerül, többségében ismét észterifikálódik. 

Meg kell említeni azt, hogy a trigliceridek a bélcsőből partikuláris formában (kis cseppek formájában) is 

bekerülhetnek a szervezetbe. Ha a bélcsőben a zsíremulzió 1 mikron átmérő alatti egységeket hoz létre, ezeket a 

bélhámsejtek pinocytosissal képesek felvenni. A zsírfelszívódás ezen primitív formájának a jelentősége azonban 

csekély. 

A kérődzők vékonybelében végbemenő zsírfelszívódás különbözik a monogastricus állatokétól. E fajokban 

ugyanis a felszívódó zsírok nagy része VLDL (nagyon alacsony sűrűségű lipoprotein) formájában kerül a 

nyirokkeringésbe, és így szállítódik a test szövetei felé. 

A trigliceridek transzportja és hasznosulása 

A monogastricus állatokban a felszívódott trigliceridek nagy része kilomikronként jut a vérkeringésbe. Ezek 

gömb alakú, 180–270 nm méretű egységek, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy szórják a fényt, így zavarossá 

teszik a vérplazmát a felszívódás intenzív szakaszában. A vérben ezek a bél eredetű vagy primer részecskék 

kapcsolatba kerülhetnek más plazma lipoproteinekkel, és valamivel kisebb, másodlagos részecskéket 

alkothatnak. Ez utóbbi magába foglalja a takarmány- és az endogén eredetű triglicerideket, de főbb 
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komponensei hasonló megoszlásúak, mint a béleredetűeké (8% koleszterin, 6% foszfolipid, 86% triglicerid és 

kevesebb, mint 1% fehérje. Mindkét típus fő szállítóegysége a triglicerideknek és a koleszterinnek. Ezeket a 

részecskéket, amelyeket a továbbiakban közösen kilomikronnak említünk, a máj vagy a perifériás szövetek 

veszik fel. Az, hogy a máj, az izom vagy a zsírszövet milyen arányban szűri ki a vérből ezeket a részecskéket, 

elsősorban a tápláltsági állapottól függ. Állatkísérletekben bizonyították, hogy energiaegyensúly esetén a 

kilomikronok 20–40%-át veszi fel a máj. 

A májban a kapillárisok falát alkotó endothelsejtek között viszonylag nagy hézagok találhatók (ablakos 

kapillárisok), ennek eredményeként az olyan nagy részecskék, mint a kilomikronok is közvetlenül kapcsolatba 

kerülhetnek a parenchymasejtek felületével. Itt a kilomikron trigliceridjei glicerinre és zsírsavakra hidrolizálnak, 

és ilyen formában bejutnak a sejtekbe. A zsírsavak bekerülnek a májsejt szabad zsírsav (FFA) pooljába 

(készletébe) és ott keverednek azokkal a zsírsavakkal, amelyek in situ szénhidrátokból szintetizálódnak vagy a 

zsírszövetekből, mint FFA mobilizálódnak és szállítódnak a májba. 

 

14. ábra: A zsírok intermedier metabolizmusa 

A zsírsavak ezt követően oxidálódhatnak energianyerés céljából vagy észterifikálódhatnak és 

koleszterinésztereket (CE), foszfolipideket (PL) vagy triglicerideket (TG) hoznak létre, amelyek lipoproteint 

alkotva elhagyják a májat (14. ábra). Ez utóbbi lipoprotein viszonylag nagyméretű (30–80 nm), nagyon kis 

sűrűségű (VLDL; very-low-density lipoprotein), trigliceridben gazdag részecske, a takarmányból származó és az 

endogén úton szintetizált trigliceridek közös szállítóegysége a zsírszövet, illetve az izmok felé. 

Energiaegyensúly esetén a májat megkerülő kilomikronok vagy a májban keletkezett VLDL-ek a zsírraktárakba 

kerülnek. Ha az energiafelvétel a szükségletet nem fedezi, a váz- és a szívizomzat lesz a fő felhasználó. A 

lipidek felhasználásának helyét végső soron az dönti el, hogy a kilomikron vagy a VLDL-alkotók milyen 

arányban tudnak átjutni a zsírszövet vagy az izomszövet kapillárisainak falán. Ezekben a szövetekben ugyanis 

más állapotok vannak, mint a májban, ahol a kapilláris szerkezete lehetőséget ad arra, hogy a makromolekulák 

egészen a sejthártyáig jussanak. Nincs bizonyíték arra, hogy a kilomikronok vagy a VLDL-ek közvetlenül 

átléphetnének a zsírszövet vagy az izomszövet kapillárisainak falán. Ezért egy kiegészítő mechanizmusra van 

szükség ahhoz, hogy a trigliceridek bekerülhessenek az extrahepaticus szövetekbe. 

A kilomikron és a VLDL trigliceridjeinek gyors transzfere feltételezhetően egy lipoproteinlipáz által katalizált 

mechanizmust foglal magába. Ez utóbbi enzim a zsírszövetben, valamint az izomszövetben termelődik és a 

triglicerideket a kapillárisok felületéhez közel glicerinre és zsírsavakra hidrolizálja. Ennek eredményeként a 

részecskenagyság jelentősen csökken és meggyorsul a lipoproteinek átjutása a kapillárosokon keresztül a sejtek 

felületéhez, ahol a hidrolízis befejeződik. Ezt követően a zsírsavak bekerülnek a sejtekbe. A zsírsejtekben ismét 

észterifikálódnak, majd trigliceridek formájában raktározódnak. Az izomsejtekben ugyanakkor oxidálódnak 

energianyerés céljából. A lipoproteinlipáz aktivitásának mértéke az izom-, illetve a zsírszövetben a tápláltsági 

állapottól, illetve a takarmány összetételétől függ és meghatározza azt, hogy a lipoproteinek által szállított 

trigliceridek a szervezet igénye szerint melyik szövetben használódjanak fel. Energiaegyensúly esetén, amikor a 

lipoproteinekben szállított zsírsavakra energiaforrásként nincs szükség, mert pl. az izomszövet az energiát 
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glükózból vagy más glükogenetikus termékből nyeri, a lipoproteinlipáz a zsírszövetben aktív: az aktivitást az 

inzulin stimulálja. E hormon koncentrációja a takarmányozást követően a fehérjék és a szénhidrátok 

felszívódása után nő a vérplazmában. Ilyen körülmények között fokozódik az exogén vagy az endogén úton 

szintetizált trigliceridek zsírsavainak bejutása és raktározása a zsírszövetben. Éhezés alkalmával viszont csökken 

a lipoproteinlipáz aktivitása a zsírszövetben, ugyanakkor fokozódik az izomszövetben, amely ilyen esetben 

nagymértékben függ energianyerés céljából a lipidektől. 

Zsírszintézis (lipogenezis) az állati szervezetben 

A zsírsavak szintézise két általános rendszerben, a citoplazmában és a mitokondriumokban megy végbe. A 

citoplazmatikus rendszer palmitinsavat (C16:0) épít fel, amikor a kiinduló vegyület acetil-KoA. A szintézis 

során, amelyhez NADP+, ATP, CO2, és Mn++ jelenlétére van szükség, az acetil-KoA malonil-KoA-vá alakul. 

A szintézis ezen útja a májban, a vesékben, a zsírszövetben, a tejmirigyben, a tüdőben és az agyban aktív. A 

másik úton, a mitokondriális rendszerben a zsírsavak két szénatomos meghosszabbodása megy végbe, acetil-

KoA felhasználásával. A szintézis rendszerint a citoplazmatikus rendszerben szintetizálódott 16 szénatomos 

palmitinsavból indul ki, és ATP felhasználásával 18, 20, 22, illetve 24 szénatomos telített zsírsavakat hoz létre. 

Telítetlen kötésű zsírsavak a májban ugyancsak képződhetnek a megfelelő szénatomszámú telített zsírsavakból. 

A zsírsavak észterifikációja adekvát mennyiségű alfa-glicerinfoszfátot igényel. Ez utóbbi szintéziséhez kiinduló 

vegyületként a glikolízisből származó dihidroxi-acetonfoszfát szolgál. Mivel a zsírsejtekben alig mutatható ki 

glicerinkináz-aktivitás (ez utóbbi enzim a glicerinből történő alfa-glicerinfoszfát szintézisét katalizálja), e sejtek 

triglicerid (TG)-szintézise erősen függ a glikolízistől. A zsírszövet a TG előállításához a vérben kilomikronok és 

lipoproteinek formájában cirkuláló, valamint a zsírsejtekben szintetizált zsírsavakat egyaránt képes felhasználni. 

Így a bélcsőből felszívódó és a májban szintetizálódott zsírok befolyásolják a zsírszövetben raktározott zsírok 

zsírsav-összetételét. A zsírsejtek nem képesek a májéhoz hasonló lipoprotein-szintézisre, azok a TG-t a sejt 

belsejében zsírcseppek formájában tárolják. 

A lipidek egy jelentős vegyülete a koleszterin, amely a májban vagy más szövetekben de novo szintetizálódik, 

illetve a bélcsőben a takarmányból szívódik fel. A sejtek plazmájában a koleszterin hosszú szénláncú (16-nál 

általában több C-atomot tartalmazó) zsírsavval észterifikálódik. A folyamatot a lecitin-koleszterin 

aciltranszferáz katalizálja. A koleszterinészterek a perifériás szövetek felé az LDL (kis sűrűségű lipoprotein) 

egységeken keresztül szállítódnak. Ott a koleszterin beléphet a sejtek plazmamembránjaiba. A HDL (nagy 

sűrűségű lipoproteinek) ugyanakkor a koleszterint a szövetek felől a májba szállítják, ahol az felhasználódik az 

epesavas sók szintézisére és kiválasztódik az epében. 

Az utóbbi időben a koleszterin-metabolizmussal kapcsolatos kutatások a humán-egészségügyi vizsgálatok 

fókuszába kerültek. Ennek aktualitása elsősorban az arterioszklerózis (érelmeszesedés) fokozottabb 

előfordulásának tulajdonítható. A koleszterin vérplazmaszintjének növekedése okozza, hogy az vagy annak 

zsírsavészterei deponálódnak az artériák falának endotheliumán. Ennek hatására csökken a vérerek 

rugalmassága, amely kedvezőtlenül befolyásolja a vérnyomást; és növeli a szívinfarktus veszélyét. 

A szabad zsírsavak (FFA) mobilizációja 

Az adiposus szövetekben tárolt trigliceridek mobilizációja akkor kerül előtérbe, ha a szénhidrátellátás nem 

fedezi a szervezet energiaigényét. Ilyenkor a raktározott trigliceridek szabad zsírsavakra és glicerinre bomlanak 

le (lipolízis), majd a szabad zsírsavak kiáramlanak a keringésbe és felhasználási helyükre szállítódnak. Ez 

utóbbi folyamatot lipid-, illetve zsírsavmobilizációnak nevezzük. Azok a vészhelyzetek, amelyek aktiválják a 

sympathoadrenalis rendszert, ugyancsak lipolízishez vezetnek. A lípolízis, illetve az FFA adiposa szövetből 

történő kiszabadulásának kulcsát egy ún. hormonszenzitív lipáz adja. A zsírsejtek egy belső lipázrendszerrel 

rendelkeznek, amelynek két alkotója van. Az első lipáz – amely a lipolízis ütemét, sebességét is meghatározza – 

a TG-ekből zsírsavat (FA) hasít le, miközben diglicerid (DG) képződik. Az enzimet a ciklikus AMP (cAMP) 

aktiválja, amely különböző hormonok hatására ATP-ből képződik. A második lipáz a DG-t bontja, miközben 

glicerin és FFA keletkezik. A szabad zsírsavak a vérplazma albumin frakciójával komlexet képeznek és 

szállítódnak a máj, illetve más szervek felé. 

A katecholaminok (adrenalin, nóradrenalin) fokozzák a cAMP-képződést, így aktiválják a lipolízist. A 

glükagon, az ACTH és az STH hormonok az előzőkhöz hasonló hatásúak. Ezzel szemben az inzulin csökkenti a 

cAMP képződését és ezzel gátolja a lipolízist; inzulin hiányában jelentősen fokozódik a FFA-ok mobilizációja a 

zsírraktárakból. 
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Ha a szénhidrátellátás megfelelő ahhoz, hogy a szervezet energiaigényét kielégítse, a trigliceridek 

energiaforrásként történő hasznosulása háttérbe szorul. 

A lipidmobilizáció hormonális szabályozása 

A szénhidrát-hasznosulás a zsírokkal szemben tehát előnyben részesül; ezt a jelenséget a szénhidrátok 

zsírkímélő hatásának nevezzük. A zsírszövetben a TG-ek és a FFA-ok egyensúlyban (equilibrum) vannak. Ha a 

glicerinészterek képzéséhez szükséges alfa-glicerinfoszfát túlsúlyba kerül, az equilibrum a TG szintézis felé 

tolódik el, így csak kevés FFA áll energiaforrásként rendelkezésre. Szénhidráttúlsúlyban a zsírsavak képződése 

sokkal intenzívebb, mint azok lebomlása, mivel a szénhidrátokból fokozott mennyiségű acetil-KoA képződik, 

amely zsírsavakká konvertálódik. Szénhidráthiány esetén viszont a TG és a FFA között fennálló equilibrum az 

FFA-képzés felé tolódik el. Ez a TG-ek mobilizációjához vezet az adiposasejtekből, és növekszik az FFA 

energiaforrásként történő felhasználása a hiányzó szénhidrátok helyett. 

A színe és funkciója alapján kétféle zsírszövetet szokás megkülönböztetni. A fehér zsírszövet sejtjei kevés 

citoplazmát és mitokondriumot tartalmaznak. A barna zsírszövet sejtjei citoplazmában és mitokondriumokban 

gazdagok, ezért a szövet barna színt vesz fel. A barna zsírszövet létfontosságú az újszülöttekben és a hibernációs 

képességgel bíró állatokban, ugyanis úgy működik, mint egy védelmet nyújtó termogén (hőfejlesztő) rendszer az 

újszülöttek létfontosságú szervei körül, illetve egy hőgenerációs rendszert alkot a hibernált állapotban lévő 

állatokban. A hidegstressz aktiválja a rendszert, amely fokozza a lipolízist. A barna zsírszövet sejtjeiben levő 

speciális mitokondriumok egy termogenin nevezetű fehérjét tartalmaznak, amely érzékeli a lipolízisből fakadó 

FFA felszaporodást és beindítja, illetve serkenti az oxidatív folyamatokat. Ez utóbbi hatásaként fokozódik a 

hőtermelés a szervezetben. A malacban és a madarak kicsinyeiben barna zsírszövet nincs, ez egyik oka lehet 

annak, hogy ezen állatok a születést, vagy a kelést követően nehezen viselik a hideg környezetet. 

A májelzsírosodás 

A máj parenchyma sejtjeiben a fiziológiást meghaladó zsírfelhalmozódás gyakori következménye lehet 

különböző állapotoknak és betegségeknek. A májelzsírosodás (májlipidosis) akkor fordul elő, ha a májsejteken 

belül a trigliceridek akkumulációja meghaladja azok metabolikus lebontását és lipoproteinek formájában történő 

kiszabadulásukat a szervből. Annak ellenére, hogy a májelzsírosodás patogeneziséhez számos faktor járulhat 

hozzá, a májsejtekben felszaporodó lipidek döntő hányadát a trigliceridek képezik. Az anyagforgalmi eredetű 

májelzsírosodás a gyakorlatban a nagy energiaszükséglet esetén fordul elő, így tehenekben a laktáció csúcsán, 

juhokban pedig a vemhesség utolsó harmadában, amikor fokozódik a zsírmobilizáció a zsírszövetekből a májba. 

Tejelő tehenek súlyos energiahiányának leggyakoribb oka, hogy a szárazon állás után elhízott állatok 

takarmányfelvétele az ellés után korlátozott, vagy azok étvágyát más betegségek rontják, illetve takarmányozási 

hibák állnak fenn. Egyébként minden állat éhezésének következtében májelzsírosodás jöhet létre. 

Májelzsírosodást az állatokban hepatotoxikus anyagok adagolásával vagy kényszerített túltáplálással is ki lehet 

váltani. Többek közt májelzsírosodást okoznak a széntetraklorid, a foszfor, az etilénszulfonsav és a puromicin. 

A lipotrop anyagok hiánya (kolin-, metioninhiány) ugyancsak a máj túlzott elzsírosodását okozzák. Lipotropok 

hiányában a májból történő zsírelszállítás „járműveinek” a lipoproteineknek szintézise gátolt. A hízott libamáj 

előállításakor alkalmazott kényszeretetéses technológia (tömés) a szénhidrátok túladagolása folytán ugyancsak 

májelzsírosodást idéz elő. A hízott libamáj így tehát egy szénhidrát-túladagolással kiváltott májelzsírosodás 

eredménye. 

Ellenörző kérdések 
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Chapter 9. A RÖVIDSZÉNLÁNCÚ 
ZSÍRSAVAK FELSZÍVÓDÁSA ÉS 
KÖZTI ANYAGCSERÉJE 
KÉRŐDZÖKBEN 

Felszívódás a kérődzők előgyomraiból 

A bendő nyálkahártyájának hámrétege – bár a felső pár sejtsora elszarusodik – vérerekben gazdag és hézagok 

találhatók a sejtek között. Ezek a jellemvonások lehetőséget adnak arra, hogy tápanyagok és más vegyületek 

széles skálája transzportálódjon a bendőből a vérbe, vagy a vér felől a bendőbe. A három előgyomorban az 

emészthető szerves anyagnak mintegy 60–70%-a tűnik el (szívódik fel). Izotópos kísérletekben igazolták, hogy 

a takarmány emészthető energiatartalmának 62%-a alakul rövid szénláncú (illó) zsírsavakká (Swenson, 1984). 

Ezeknek az illózsírsavaknak legnagyobb része a bendőből szívódik fel. A rövid szénláncú (SCFA) vagy illó 

zsírsavak (VFA) felszívódása. Az SCFA (VFA) koncentrációja a bendőfolyadékban tág határértékek között 

változik. Az összes illó zsírsav mennyisége átlagos körülmények között 60–120 mmol/L értékeket tesz ki. 

14. táblázat. A főbb rövid szénláncú (illó) zsírsavak moláris megoszlása (%) a bendőfolyadékban és a 

portalis vérben Husvéth és Gaál (1988) 
 

Zsírsav Bendőfolyadék Portalis vér 

Ecetsav 65–70 80–85 

Propionsav 17–20 10–12 

Vajsav 10–15 4–5 

Felszívódásuk főként disszociálatlan savas formában történik. Ennek megfelelően a bendőfolyadék pH-

értékének csökkenésével a VFA felszívódása fokozódik. Ez a mechanizmus jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a 

bendő kémhatása az illó zsírsavak intenzív produkciója esetén sem tolódik el extrém mértékben savas irányba. 

A bendőfolyadék és a portalis vér illó zsírsavainak moláris aránya eltér egymástól (14. táblázat). Ez csak úgy 

lehetséges, hogy az eltérő illó zsírsavak felszívódásuk közben, a bendő nyálkahártyájában különböző mértékben 

metabolizálódnak. A metabolizáció mértékének sorrendje a következő: 

vajsav ➝ propionsav ➝ ecetsav. 

A bendőfolyadék VFA-tartalmának felszívódása szén-dioxid kiválasztásával jár együtt (főként bikarbonát 

formájában; 15. ábra). Ennek eredményeként a bendőfolyadék szén-dioxid-koncentrációja meghaladja a 

vérplazma szén-dioxid-koncentrációját. 

A tejsav felszívódása. A tejsav koncentrációja a bendőben normális körülmények között kicsi. A könnyen 

hidrolizálódó szénhidrátokat tartalmazó takarmányok, főleg viasz- vagy 
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15. ábra: Az ecetsav szelektív felszívódásának hatása a bendő CO₂  és HCO₃ ⁻ - koncentrációjára 

tejes érésben lévő gabonamagvak vagy más takarmányfélék, mint a cukorrépa, répaszelet, melasz egyszerre 

nagy adagban való etetése a bendőfolyadék tejsavtartalmának jelentős növekedését eredményezi. A tejsav 

bendőbeni koncentrációjának növekedése azzal járhat, hogy tejsav kerülhet a nagyvérkör vérébe is. Ezt az 

állapotot tejsavacidózisnak (lactacidaemia) nevezzük. A portalis vér tejsavtartalmának forrása főleg a 

bendőfolyadékból felszívódó, kisebb mértékben az epithelsejtek propionsav-metabolizmusának 

következményeként keletkező tejsav lehet. A tejsav mind neutrális, mind savas oldatokból felszívódhat, de a 

felszívódás sebessége azonos koncentráció esetében csak mintegy tizede a VFA felszívódási sebességének. 

Ugyanúgy, mint azt a VFA esetében is láttuk, a tejsav felszívódása savas körülmények között intenzívebb, mint 

a neutrális bendőfolyadékból. 

Az ammónia felszívódása. A bendő ammóniakoncentrációja nagymértékben függ az elfogyasztott takarmány 

mennyiségétől és minőségétől, átlagosan 1–60 mmol/L értékek között változik. Az ammónia sokkal gyorsabban 

felszívódik a bendőből, mint az ammóniumion. A karbamid, amely kérődzők mesterséges nitrogénforrásaként 

használatos, a bendőben gyorsan hidrolizálódik ammóniára és szén-dioxidra. Ammóniamérgezés jöhet létre 

túlzott mennyiségű karbamid etetését követően, aminek következtében az ammónia mennyisége a 

bendőfolyadékban jelentősen nő és az innen a portalis vérbe, súlyos esetben pedig a nagyvérkörbe jut. A 

mérgezést végső soron az agyvelő működésének a károsodása okozza. Juhokkal végzett ammóniamérgezési 

kísérletek azt mutatják, hogy a mérgezés jelei csak akkor mutatkoznak, ha a bendőfolyadék pH-értéke 7,3 fölé 

emelkedik. A bendő nagy ammónia-koncentrációját a kérődzők viszonylag jól tolerálják, feltéve, ha a pH 7,0 

alatt marad. 

A rövidszénláncú zsírsavak szerepe a kérődzők anyagcseréjében 

A kérődzők előgyomraiban a felvett takarmány szénhidrátjainak fermentációja túlhalad a glükózon, és rövid 

szénláncú illó zsírsavak (SCFA/VFA) keletkeznek. Néhány takarmányalkotóból, amely ellenáll a mikrobás 

fermentációnak, mint például a kukorica egy része, bizonyos mennyiségű glükóz hasznosulhat. A kérődzők 

glükózszükségletük nagy részét tehát a glükoneogenezisen keresztül elégítik ki. A glükogenezis főbb 

prekurzorait kérődzőkben, ahogy azt az előzőekben láttuk, a takarmányok fermentációjából származó propionát, 

illetve a szervezet anyagcsere-folyamataiban keletkező glükogenetikus termékek, így a laktát, a glicerin és az 

aminosavak dezaminálása során képződő alfa-ketonsavak alkotják. 

Mivel a kérődzők energiaellátása elsősorban illó zsírsavakból, nem pedig glükózból származik, a kérődzők 

anyagcsere-folyamatai nagyon jól alkalmazkodtak az acetát és a béta-hidroxibutirát oxidációjához az 

energiatermelő, illetve azok felhasználásával a felépítő vagy raktározó folyamatokban, továbbá a propionátból 

és az aminosavakból történő glükoneogenezishez . Az ilyen jellegű glükózképzés intenzitása növekszik a 

takarmányozást követően, miután az emésztés végtermékei felszívódtak az emésztőcsőből. A vérplazma 

inzulinkoncentrációja ugyancsak növekszik a takarmányfelvétel után, és a csúcsot általában az etetést követő 4 
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óra múlva éri el . Szopós borjakban és bárányokban ez a változás sokkal ciklikusabb, a monogastricus 

állatokéhoz áll közelebb. 

A felnőtt kérődzőkben elsősorban a máj és némileg a vese alkalmazkodott a glükoneogenezishez. Ha a 

glükoneogenezis gátolt, a vér glükózszintje csökken, amely gyakran együtt jár a ketonanyagok (acetecetsav, 

béta-hidroxivajsav, aceton) felszaporodásával (hypoglykaemiás ketosis). A kotonanyagoknak két fő forrása van 

kérődzőkben. Egyrészt az illó zsírsavak felszívódása közben a bendő epithelsejtjeiben a butirátból béta-

hidroxivajsav képződik, másrészt a májsejtekben lévő mitokondriumok metabolikus termékeiként jönnek létre. 

A máj nem tudja tovább metabolizálni (oxidálni) a ketonanyagokat, miután a KoA levált. Más szövetek – mint 

például az agy, a váz-, a szívizomzat – az acetecetsavat képesek visszaalakítani acetil–KoA-vá, így a 

ketonanyagokat felhasználhatják energiaforrásként. A májban végbemenő folyamatok jellege nagymértékben 

függ a zsírsavak béta-oxidációjából származó acetil-KoA, valamint a piruvát karboxilációjából származó 

oxálacetát produkciójának az arányától (az acetil-KoA oxálacetáthoz kapcsolódva lép be a citrát ciklusba). 

Ha kevesebb szénhidrát áll a szervezetben rendelkezésre, vagy a szénhidrátok metabolizmusa gátolt, a 

ketonanyagok képződése (ketogenezis) meghaladja az extrahepaticus szövetek ketonfelhasználását. Ezt a kóros 

állapotot ketozisnak vagy acetonaemiának nevezzük. Az acetecetsav és a béta-hidroxivajsav felszaporodása 

metabolikus acidózist: ketonuriát és ketolactiát okoz. 

Az éhezés vagy a diabetes ketosishoz vezetnek, mivel a metabolikus folyamatokhoz hiányzik a glükóz, 

ugyanakkor fokozódik a trigliceridek mobilizációja. A kérődzőkben egyaránt gyakori jelenség lehet a ketosis, 

juhban elsősorban a vemhesség, szarvasmarhában pedig a laktáció csúcsán. Az anyajuhoknak főleg két vagy 

több magzat esetében, a vemhesség utolsó szakaszában nagy a glükózigényük. A glükoneogenetikus folyamatok 

sokszor nem képesek fedezni a szükségletet, ilyenkor súlyos hypoglykaemia fejlődhet ki, amely együtt jár a 

vérplazma szabad zsírsav (FFA) koncentrációjának növekedésével és a ketonaemiával. Az éhezés vagy a rossz 

takarmányozási körülmények növelik a ketosis kialakulásának kockázatát, mivel azok a májban folyó 

glükoneogenezis csökkenését, illetve hypoglykaemiás krízist eredményeznek. 

A nagy mennyiségű tejet termelő tehenekben előforduló „laktációs ketosis” hypoglykaemiával az FFA, az acetát 

és a ketonanyagok mennyiségének növekedésével párosul a vérplazmában. A primer ketosis metabolikus 

eredetű, általában a laktáció első hat hete alatt fordul elő, amikor a tejtermelés metabolikus igénye (elsősorban 

energia és glükóz) és annak teljesülése között jelentős és tartós egyenlőtlenség áll fenn. A másodlagos ketosis 

minden olyan betegséggel együtt járhat, amely a szervezetben energiahiányt okoz. 

Ellenörző kérdések 

 

ak egymáshoz viszonyított főbb arányait az 

előgyomrokban? 
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Chapter 10. 10. A 
NÖVEKEDÉSSZABÁLYOZÁS, A 
HÚSTERMELÉS ÉLETTANI ALAPJAI 

Növekedés alatt a testméret progresszív gyarapodását értjük. valójában a termékenyüléssel kezdődik, és először 

az őssejtek növekedését foglalja magába, mielőtt azok különböző feladatok érdekében differenciálódnának. Ezt 

követően a különböző szövetekben és szervekben levő sejtek száma és mérete kiegyensúlyozott módon 

fokozódik (proliferáció), amelyhez extracelluláris anyagokra (táplálóanyagokra, ásványi anyagokra, biológiailag 

aktív anyagokra és vízre van szükség). A sejtek megsokszorozódását magába foglaló szöveti differenciálódást és 

a szervek fejlődését kísérő növekedési folyamatot különböző szakaszokra lehet osztani: embrionális növekedés, 

neonatáli (születés utáni) növekedés), fiatalkori (növendék), pubertás (ivarérés) és végül a kifejlett (felnőtt) 

korig tartó növekedés. A szövetek növekedésének relatív mértéke fajonként változik és szoros összefüggésben 

van a szöveti funkciók változásával. Minden fajnak megvan a sajátos növekedési jellemzője és természetesen a 

kifejlett kori mérete. A faji sajátosságokon belül azonban jelentős eltérések lehetnek a növekedésben, amelyek 

természetesen a kifejlett kori méretet is befolyásolhatják. Ezen különbségek eltéréseket eredményezhetnek a test 

felépítésében, így például a csontváz, az izomzat, a zsigerek vagy a deponált zsír arányát tekintve. 

A kiemelkedő energiaigénnyel rendelkező növekedési folyamat a testalkotó anyagok nettó gyarapodását és 

raktározását jelenti a szervezeten belül, amely egyben az állati termék előállítás fő célkitűzése is. A növekedés 

mértéke, különösen az izomzat gyarapodásának intenzitása és az ehhez kapcsolodó takarmányértékesítés 

hatékonysága kiemelkedő jelentőségű a hústermelés szempontjából. 

A növekedés neurohormonális szabályozása 

Mint minden más élettani folyamat a növekedés is neurohormonális szabályozás alatt áll az állati szervezetben, 

amely folyamatban nagyon sok tényező vesz részt. Kétségtelen azonban az, hogy egyéb más tényezők mellett 

(pl. pajzsmirigy hormonok, inzulin, szex szteroidok) a fiatal állatokban a növekedés szabályozásában a 

növekedési hormonnak (szomatotrop hormon, STH) kulcsszerepe van. 

A növekedési hormon (STH) 

Az 1930-as években tapasztalták először, hogy a hipofízis kiirtása meggátolja a patkányok növekedést és 

csökkenti a fehérjeszintézist. A növekedési hormont szarvasmarha hipofíziséből először Li és Evans (1944) 

izolálták, de csaknem húsz évet kellett várni arra, hogy növekedés serkentő hatását kérődzőkben igazolják 

(Tindal és Yokoyama, 1964). Mérföldkőnek számít Vezinheit (1974) azon felfedezése, hogy a borjú 

hipofíziséből izolált növekedési hormon hipofízis irtott bárányokban visszaállította a normális növekedési 

ütemet. A szarvasmarhából származó STH kémiai szerkezetét először Wallis (1978) írta le. Eszerint a 

növekedési hormon egy 191 aminósavat magába foglaló peptid molekula, amelyben a láncot alkotó aminosavak 

között két diszulfidkötés (híd) található. A patkány, a sertés, a szarvasmarha és a juh STH molekulaszerkezete 

nagyon hasonlít egymáshoz, a peptidlánc fajonként csak néhány aminosavban tér el egymástól. 

Az STH hatását tekintve, összességében véve közvetlen vagy közvetett úton serkenti a szervezetben az 

anabolitikus folyamatokat, így a sejtosztódást, a vázrendszer (csont, izomzat) növekedését, a fehérje szintézist 

(növekedést serkentő aktivitás). Ugyanakkor fokozza a zsírok oxidációját (lipeolitikus aktivitás), és gátolja a 

glükóz transzportot a szöveti sejtek felé és a sejtek glükóz felvételét (diabetogén aktivitás). Raben (1973) 

megfogalmazása szerint a növekedési hormon legfőbb élettani funkciója az, hogy védi a testfehérjéket, 

különösen az energiahiányos időszakban, azáltal, hogy megakadályozza azok lebomlását és serkenti az 

aminosavak beépülését az izmokba. Ezzel szemben mozgósítja a zsírsavakat az raktárakból (zsírszövetől), ezzel 

alternatív energiaforrást biztosítva a metabolikus folyamatokhoz. 

A növekedési hormon az adenohypophysis sejtjeiben termelődik, a sejtek közül kb. 10-25 % tartalmaz 

viszonylag nagy, 300-400 nm átmérőjű, STH-t tartalmazó granulumokat. A hormon szekrécióját a hypothalamus 

által termelt egy liberin (serkentő faktor) a GRF (növekedési hormon releasing faktor) és egy gátló faktor a 

szomatosztatin (SRIF: szomatotropin release inhibiting faktor) szekretoros egyensúlya határozza meg (16. ábra). 

A GRF-et először 1982-ben izolálták a Virginia Egyetem Klinikáján (Charlottesville, USA) egy acromegália-

ban (növekedési hormon túltengésben) szenvedő beteg hasnyálmirigy daganatából. Ezt követően először 

patkányból, majd sertésből és utána valamennyi fontosabb háziállatfajból sikerült a serkentő molekulát 
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elkülöníteni. Az analitikai vizsgálatok kiderítették, hogy a GRF egy 44 aminosavból álló peptid, a peptidlánc 

fajonként 2-3 aminosavban különbözik egymástól. Az 1-27-es aminosav lánc (aktív csoport) legtöbb állatfaj 

esetében azonos. A szomatosztatint (SRIF-et) tiszta formában Brazeau és mtsai izolálták először, 1973-ban 

patkány hypothalamusából. A molekula nem más, mint egy 14 aminosavból álló peptid, amely kémiai 

szerkezete valamennyi faj esetében azonos. A hypothalamuson kívül a bélben és a hasnyálmirigyben is 

termelődik. 

 
16. ábra: A központi idegrendszer hatása a növekedési hormon (GH)szekréciójára (BAILE és mtsai., 1985) 

GABA - gamma-aminovajsav; SRIF – szomatosztatin; GRF - növekedési hormon relasing factor; GH - 

növekedési hormon; IGF=szomatomedin 

Egy intakt szervezetben a növekedési hormon szekréciójának szabályozása az említett serkentő és gátló faktoron 

keresztül érvényesül. A központi idegrendszer által szekretált neurotranszmitter (ingerület átvivő) vegyületek 

(gamma-aminovajsav, GABA; opiát peptidek; dopamin; P-anyag, stb.) növekedésszabályozó hatása azon 

keresztül érvényesül, hogy befolyásolják a GRF vagy az SRIF szekréciót a hypothalamusban. Ehhez a 

szabályozó mechanizmushoz kapcsolódik még a májban termelődő inzulinszerű növekedési faktor (IGF) negatív 

feed-back szabályozása, közvetlenül a hipofízis STH vagy a hypothalamus GRF szekréciójára. A bonyolult 

szabályozás eredményeként a növekedési hormon termelődése általában a napszakok függvényében egy azonos 

állaton belül is gyakran változik. A szekréciós epizódusok és kihagyások eredményeként a vérplazma STH 

koncentrációja sűrűen változik, amikor is csúcsok és hullámvölgyek váltogatják egymást. Azt, hogy a GFR 

milyen markáns hatást gyakorol a hipofízisből felszabaduló STH mennyiségére Moseley és mtsai (1984) 

növendékbikákkal végzett kísérletükben meggyőzően bizonyították. Intravénás GRF adagolását követően 

(100µg/egyed) a vér STH koncentrációja perceken belül a kiinduló érték csaknem százszorosára növekedett. 

Ugyanakkor a GRF elleni immunizáció (5µg/ttkg antipeptid) a vérplazma növekedési hormon koncentrációját 

szinte a zéró étrtékre csökkentette (Simpson, 1992). Annak ellenére, hogy a növekedési hormon szekrécióját és 

plazmaszintjét jelentős mértékben sikerült befolyásolni a GRF manipulációjával, nem sikerült gyakorlati áttörést 

elérni a GRF szintézis in vivo stimulációjával, vagy annak külső forrásból történő adagolásával 

növendékállatokban. A GRF segítségével ugyan sikerült kedvező változásokat előidézni a testösszetételben, 

elsősorban a zsírtartalom csökkentésén keresztül (Simpson és mtsai, 1991), szignifikáns hatásokat ugyanakkor 

nem tudtak elérni a súlygyarapodásban és a takarmányértékesítés hatékonyságában (Enright és mtsai, 1993). 

Mivel a szomatosztatin (SRIF) minden állatfajban azonos szerkezetű, ezért nem immunogén, egy másik fajba 

juttatva ellenanyag termelését nem váltja ki. Humán szérum-globulinhoz kötve ugyanakkor olyan ellenanyag 

szintézisét váltja ki, amely gazdasági állatokban inaktiválja az endogén módon szintetizált SRIF molekulát 

(immuno-neutralizáció). A gazdasági állatok növekedésének szabályozására ez a technika ugyanakkor kevésbé 

eredményes, mivel az SRIF-nek a növekedési hormon szekréciójának szabályozásán kívül más fontos élettani 

funkciói is vannak (pl. bél-, hasnyálmirigy funkciók). 
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A rekombináns növekedési horon (rSTH) 

Mivel a hypothalamusban szekretált releasing faktorok segítségével az állatok növekedésének serkentése a 

gyakorlatban kevésbé hatékony, a kutatók régóta foglalkoznak olyan biológiailag aktív anyagok kifejlesztésével, 

amelyek segítségével a gazdasági állatok növekedése, ezen keresztül a hústermelés és a vágottárú minősége 

fokozható. A kitörő eredményeket ilyen vonatkozásban Goeddel (1979) génmanipulációs kísérletei hozták meg 

(17. ábra). Az STH szintézisét a hipofízis sejtjeiben egy 191 aminosavból álló DNS molekula határozza meg. 

Jelzett kutató a DNS 1-23-as aminosav szekvenciáját szintetikusan állította elő és ezt hozzáillesztette egy emberi 

hipofízis sejtből származó DNS molekula 24-191-ig terjedő aminosav szekvenciájához. Ezt a mesterségesen 

előállított DNS (rekombináns DNS) molekulát beültette Escherichia coli plazmidjába, amely elkezdte 

szekretálni az emberi növekedési hormonnal teljesen azonos szerkezetű molekulát. Ezt a hormont rekombináns 

növekedési hormonnak (rhSTH; rekombináns humán STH) nevezték el, mivel a DNS molekula 

újraszerkesztésével (rekombinációjával) sikerült azt előállítani. Az előzőeket követően valamennyi más 

gazdasági állatfaj DNS-ének hasonló jellegű génmanipulációját elvégezték, amelyek segítségével faj azonos 

növekedési hormont sikerült előállítani; rbSTH = rekombináns szarvasmarha (bovin) STH, roSTH = 

rekombináns ovin (juh) STH, rpSTH = rekombináns porcine (sertés) STH, rgSTH = rekombináns gallus (tyúk) 

STH, stb. 

 

17. ábra: Mesterségesen létrehozott („rekombináns”) DNS segítségével előállított növekedési hormon 

szintézisének vázlata 

Az előzőekben felvázolt kutatások eredményeként ma már a gazdasági gyakorlat számára hozzáférhető és 

megfizethető növekedési hormon készítmények állnak rendelkezésre, amelyek biztonságosan alkalmazhatóak a 

haszonállatok növekedésének serkentésére. Dalke és mtsai (1992) patkányokkal végzett kísérletében rbSTH 

adagolásával az állatok testtömege csaknem kétszeresére növekedett a kontrollhoz viszonyítva. Gazdasági 

állatokkal végzett más kutatások ugyancsak bizonyították, hogy az rSTH jelentősen növeli a súlygyarapodást és 

a takarmányértékesítés hatékonyságát növendék állatokban, egyben kedvezően befolyásolja a vágott test 

összetételét, növelve annak húsarányát, csökkentve zsírtartalmát. A rbSTH készítmények adagolásával tehenek 

tejtermelésében is kedvező eredményeket sikerült elérni, különösen a laktáció utolsó harmadában, amikor a napi 

tejmennyiség már csökkenő tendenciát mutat. A rekombináns és fajazonos növekedési hormonkészítmények 

(rbSTH, rpSTH) hatékonyan fokozzák a növendékállatok súlygyarapodásár, kedvezőbb takarmányértékesítést 

eredményeznek és javítják a vágottárú minőségét a zsírtartalom csökkentésével. Élelmiszerbiztonsági 

szempontból jelentős tulajdonságuk az, hogy nincsenek hatással a főemlősök köztük az ember növekedésére. Az 

előzőekből kifolyólag számos országban elterjedt a rekombináns növekedési hormon készítmények alkalmazása 

az állati termékelőállítás gazdaságosságának fokozására. 
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Az utóbbi években jelentős kutatások indultak az említett készítmények hatékonyságának és az azzal 

kapcsolatos élelmiszerbiztonság fokozása érdekében. Először Aston (1987) újzélandi munkacsoportjának 

sikerült előállítani olyan monoklonális antitesteket (MAb ) 

1amelyek adagolásával az STH hormon növekedést serkentő hatása fokozható. Az MAb a vérpályában a 

hormonmolekulákhoz kötődve komplexet képez és megváltoztatja a sejtek felületén lévő STH receptorokhoz 

kötődés jellegét. Fokozzák a kapcsolódást azokhoz a receptorokhoz, amelyek a növekedés serkentését 

eredményezik, ugyanakkor gátolják az STH más jellegű folyamatokat szabályozó receptorokhoz való 

kapcsolódását. Ezen változás biokémiai alapjait egyrészt az eredményezheti, hogy STH hatása a célsejtekre 

közvetlenül a szomatomrdinek (lásd később) közvetítése nélkül is érvényesül, másrészt az, hogy a sejtek 

felületén az STH kötődés szempontjából nem egyféle, hanem különböző receptorok találhatóak. A jelzett 

kutatóknak akkor sikerült legkedvezőbb eredményeket elérni kutatásaik folyamán, amikor olyan MAb-t 

alkalmaztak, amelyet az STH 134-154 közötti aminosav-szekvenciáját magába foglaló peptidlánc ellen 

fejlesztettek ki. Az említett szekvencia elleni aktív vagy passzív vakcinázás eredményeként hízóbárányokban a 

vágott test fehérjemennyiségét (kg fehérje / vágott test) kb. 20 %-al sikerült megnövelni. 

A szomatomedinek 

A szomatomedinek úgy jellemezhetőek, hogy olyan mediátor anyagok, amelyek közvetítik a növekedési 

hormon hatásait a sejtek felé. Bár az STH saját maga egyedül is képes szabályozni a sejtekben végbemenő 

metabolikus folyamatokat, a szomatomedinek a növekedési hormon szinergistáinak tekinthetőek. Az ide 

vonatkozó kutatások kezdetén Salmon és Daughday (1957) egy olyan „szulfátizációs” faktor felfedezéséről 

számoltak be, amely serkentette a [35S] szulfát beépülését a porcszövetbe. A későbbiekben más szerzők ennek a 

faktornak más biológiai aktivitást is tulajdonítottak, így elnevezték szomatomedinnek. Néhány évvel később 

Froesch és mtsai (1978) olyan faktort izoláltak a vérszérumból, amely az inzulinhoz hasonló biológiai 

aktivitással rendelkezett a szervezetben, mivel ugyanakkor az inzulin ellen kifejlesztett antitesttel nem tudták 

inaktiválni (tehát kémiai szerkezete különbözött az inzulinétól), elnevezték inzulin-szerű növekedési faktornak 

(IGF). A későbbiekben kiderült hogy az IGF nem egységes molekula. A szarvasmarha szérumából izoláltak egy 

kb 7500 Dalton molekulatömegű, 70 aminosavból álló peptidegységet, amely kémiai szerkezete azonosnak 

bizonyult az emberi szérumból izoláltakkal. Ez az anyag az IGF-I nevet kapta. A szarvasmarha szérumból 

ugyanakkor sikerült elkülöníteni egy másik anyagot is, amely az előzőektől eltérően egy 67 aminosavból álló 

peptidegység volt. Ezt az anyagot IGF-II-nek nevezték el. A szarvasmarha szérumból izolált ezen utóbbi 

molekula aminosav szekvenciája az emberből izolált hasonló aktivitású anyagtól 3 aminosavban eltér. A mai 

gyakorlat a szomatomedinek alatt döntően az IGF-et érti. Az IGF-ek a májban termelődnek a növekedési 

hormon (a vemhes anyákban a prolaktin) stimulusának hatására és a vérben fehérjékhez kötötten szállítódnak a 

célszövetek felé. A növekedés szempontjából a vázizmokra gyakorolt hatásuk a legjelentősebb. Hembre és mtsai 

(1991) malacok embrionális eredetű miotubulus kultúrákban in vitro körülmények között igazolta, hogy az IGF-

I jelentősen megnöveli a fehérjeszintézist és csökkenti a fehérjelebomlás mértékét. Az IGF főbb hatásait a 15. 

táblázat foglalja össze. 

15. táblázat Az inzulinszerű növekedési faktorok élettani hatása; Florini (1987) 

                                                           
1MAb = monoklonáris antitest: Az ellenanyagoknak (antitesteknek) két típusát lehet megkülönböztetni. A polyclonaris antitesteket (PAb) az 

antigénekkel kezelt állatokban különböző ellenanyag termelő sejtek (sejttípusok) termelik. Ebben az esetben valamennyi sejttípus olyan 

ellenanyagot szintetizál, amely az antigén fehérje egy kisebb specifikus részéhez kötődik. Ennek megfelelően a PAb preparátumok 
különböző kémiai szerkezetű anyagok keverékét tartalmazzák, amelyek az antigén fehérjék eltérő részeit ismerik fel. A monoklonáris 

ellenanyagokat az előzőekkel szemben egyféle, beazonosított sejtek, ún. klónok termelik sejtkultúrákban. Ezek az antitestek homogén 

anyagok, az antigén fehérjeláncának azonos, specifikus részeit ismerik fel. A MAb termelésének technikáját Georges Köhler és Cesar 
Milstein (1984) dolgozták ki. 



 10. A 

NÖVEKEDÉSSZABÁLYOZÁS, A 

HÚSTERMELÉS ÉLETTANI 

ALAPJAI 

 

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Mindkét IGF molekula negatív feed-back szabályozó hatást gyakorol a hipofízisre és a hypothalamusra. A 

szomatomedinek túlzott koncentrációja a vérben gátolja a hipofízisben folyó STH szekréciót és a 

hypothalamusban fokozza a növekedési hormon elválasztást gátló faktor, a szomatosztatin (SRIF) szekrécióját. 

Ellenőrző kérdések 

 

 

-szerű növekedési faktorokról (IGF), milyen élettani szerepük van a növekedés 

szabályozásában? 
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Chapter 11. A HÍMIVARÚ ÁLLATOK 
SZAPORODÁSBIOLÓGIAI 
FOLYAMATAI 

Gazdasági háziállatainkra a szexuális dimorfizmus jellemző, azaz a hím és a női nemű egyedek között szemmel 

látható különbség van. 

Az állatok ivara genetikailag determinált, az emlős állatokban az X és az Y, madarakban pedig a Z és a W ivari 

kromoszómák határozzák meg. A megtermékenyítés pillanatában, azaz a homológ kromoszómaszámú ivarsejtek 

egyesülésével eldől, hogy a megszületendő egyed hím (XY, illetve madarakban ZZ) vagy női (XX, madarakban 

ZW) ivarú lesz-e, azaz, hogy elsődleges nemi jellegként here vagy petefészek fejlődése indul-e meg. A nemi 

szervek korai embrionális differenciálódása a Wolff-, illetve a Müller-féle csőből indul ki. A hím nemi szervek 

kialakulásához, a Müller-féle járat regressziójához a here tesztoszteron termelése szükséges, ennek hiányában a 

női nemi szervek fejlődése indul meg, azaz a női nemi jelleg prioritást élvez. 

A madarakban, az emlősökkel szemben, az alap ivarjelleg hím. A nőstények szex-heterozigóták (ZW/ZZ) és a 

W kromoszóma határozza meg a H–Y antigént, amelynek képződése ösztrogénfüggő. A női ivarkészülék 

differenciálódásához tehát megfelelő ösztrogéntermelés és ennek nyomán H–Y antigénhatás szükséges. 

Az ivari működés a teljes testi fejlettség elérése előtt, az ivarérettséggel (pubertás) indul meg. Hátterében az 

egyre növekvő aktivitást mutató hypothalamus és hipofízis fokozódó hormontermelése áll. Hímivarban az 

ivarérettség elérésével megindul az ondósejtek termelése, kialakul a párzási vágy, a hímivarra jellemző szexuális 

viselkedési formák és az ivari reflexek. Nőivarú állatban beindul a petefészek működése és az ivari ciklus. 

A hím állatok nemi működése 

A hím állatok nemi működésének folyamatai: a hímivarsejtek képzése, azoknak a párzás során a női nemi 

utakba való bejuttatása, a női ivarsejt megtermékenyítése. A hím nemi szervek felépítését 

A mén ivari működésének neurohormonális szabályozása 

A termékenyítésre alkalmas hímivarsejtek képződésének alapvető feltétele- ménben is- a hypothalamusban 

folyó megfelelő GnRH szekréció, az agyalapi mirigy elülső lebenyének FSH és LH szekréciója (18. ábra) és az 

ivari mirigyek (herék) tesztoszteron és ösztrogén szekréciója. A nőivarú állatoktól eltérően a hímivarú állatok 

hypothalamusában a pulzáló szekréció szabályzását kiváltó központ (Surge Center) kevésbbé működik. A 

GnRH ürülés a hypothalamusból ugyanúgy, mint más hímek esetében folyamatos gyakoriságú, úgy éjszaka, 

mint a nappali időszakokban. A GnRH ürülés időnként ugyanakkor időszakos csúcsokat is A vérpálya felé 

történő LH ürülés kb. 10-20 percig tart és naponta kb. 4-8 alkalommal ismétlődik. Az FSH koncentrációk a 

vérben kisebbek, de a vérpályában mutatkozó magasabb szekretoros koncentráció hosszabb ideig tart, mint az 

LH esetében, mivel a felnőtt állat heréiben folyó inhibin (gátoló hormon) szekréció viszonylag állandó és az 

FSH felezési ideje hosszabb, mint az LH esetében. 
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18. ábra: A GnRH, az LH és az FSH szekréció összefüggései hímekben (Senger, 2003) 

A luteinizáló hormon (LH) a herében lévő Leydig- féle sejtekre fejti ki hatását. Ezek a sejtek, amelyek egy 

német anatómusról Franz von Leydig- ről lettek elnevezve, analógok a petefészekben lévő tüszők theca interna 

sejtjeivel. Ezek a sejthártyájukon LH- receptorokat tartalmaznak. Amikor az LH a receptorokhoz kötődik, a 

Leydig- féle sejtek progeszteront termelnek, amely jelentős része tesztoszteronná alakul. A tesztoszteron 

termelés ugyanolyan intracelluláris mechanizmus során megy végbe, mint a nőivarú állatokban. A Leydig- féle 

sejtek tesztoszteron szintézise és annak szekréciója a vérpálya felé kevesebb, mint 30 percen belül követi az 

agyalapi mirigy LH szekretoros epizódusait. Az ilyen módon bekövetkező emelkedett LH szekréció kb. 30-75 

percig tart. A Leydig- féle sejtek válaszaként a vérben emelkedik az LH koncentrációja, amely viszonylag rövid 

ideig tart. A szekréció pulzáló jellegű, amely kb. 20-60 percet vesz igénybe. 

A szaporodásbiológusok azt feltételezik, hogy hímekben az LH pulzáló jellegű ürülése az agyalapi mirigyből a 

vérpálya felé két okból kifolyólag fontos: 

1. Mert a here kanyarulatos csatornácskáiban folyó spermasejtképződés (spermatogenezis) csak magas 

tesztoszteron koncentráció esetében mehet végbe. 

2. Refraktor (ellenálló, visszautasító) jelleggel viselkedve védelmet bíztosít a magasan tartott LH szintekkel 

szemben. 

Tény az, hogy az LH koncentrációnak folyamatos szinten történő tartása a tesztoszteron szekréciót csökkenti a 

herékben. (Élettani értelembe véve a refraktor hatás jelentése: egy sejt érzéketlenné válik valamilyen biológiai 

hatással szemben). A refraktor körülményeket feltételezhetően az okozza, hogy a magas szinten tartott LH 

koncentráció csökkenti az LH receptorok számát a Leydig- féle sejtekben. Ennek megfelelően jelentős mértékű 

tesztoszteron csökkenés következik be abban az esetben, ha az LH szint hosszabb időn keresztül magas. A 

tesztoszteron szintje a heresejtekben kb. 100-500-szer magasabb, mint a vérkeringésben. A herében mérhető 

tesztoszteron koncentráció több mint 500-szorosára hígul, amikor eléri a perifériás keringést. Ez a hígulás 

párosulva azzal, hogy a tesztoszteron felezési ideje viszonylag rövid, elegendő ahhoz, hogy a vér tesztoszteron 

koncentrációja mélyen alatta maradjon annak a szintnek, amely a Feed-back visszajelző mechanizmuson 

keresztül gátolná a hypothalamo-hypofiziális rendszerben a GnRH/LH szekréciót. Ha például az LH szekretoros 

pulzus hosszabb időn keresztül tartana (több órán át), a Leydig- féle sejtek a tesztoszteront a normális, 

percekben számolható időintervallum helyett több órán keresztül folytatnák. Ez a folyamat egy metabolikus 

csapdát eredményezne, amely eredményeként a tesztoszteron kiürülne a szisztémás keringésből és egy hosszabb 

ideig tartó negatív Feed-back hatást gyakorolna a GnRH szekretoros sejtekre a hypothalamusban. Egy ilyen 

hosszabb negatív Feed-back alkalmanként az LH szekréció leállását eredményezné, a herékben megszűnne a 

tesztoszterontermelés, így a spermiogenezis nem jöhetne létre. 

A tesztoszteron szekréció pulzáló jellegének szerepe még nem teljesen ismert. A szakemberek úgy gondolják, 

hogy a tesztoszteron krónikusan magas koncentrációja elnyomná az FSH szekréciót. A Sertoli sejtek funkciója 

FSH függő. Így ha az FSH szekréció csökkenne, az negatív hatást gyakorolna az említett sejtek működésére. A 
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tesztoszteron koncentráció periodikus csökkenése lehetővé teszi az FSH-ra ható negatív Feed-back 

érvényesülésének felfüggesztését. 

Azon kívül, hogy a Leydig- féle sejtek tesztoszteront termelnek, a herék ösztradiolt és más ösztrogéneket is 

szekretálnak. A mén a többi gazdasági állatfaj hímjéhez képest jelentős mennyiségű ösztrogént termel. Ennek 

eredményeként a vizeletből ürülő ösztrogén mennyisége a ménben jelentősen nagyobb, mint vemhes kancában. 

Ez a magas ösztrogén koncentráció a ménben kisebb jelentőséggel bír, mivel azok olyan szekretoros molekulák, 

amelyek a nőivarú állatokhoz viszonyítvas kisebb fiziológiai aktivitással rendelkeznek. 

A Sertoli sejtek a tesztoszteront ösztradiollá alakítják, amely folyamat analóg a nőivarú állatok petefészkében 

lévő tüszők granulosa sejtjeiben végbemenő folyamattal. Az ösztradiol pontos szerepe a hím ivarú állatok 

szaporodásbiológiájában még kevésbé ismert, de aligha kétséges az, hogy ez a hormon negatív Feed-back hatást 

fejt ki a hypothalamus hormontermelésének szabályozásában. A véráramban keringő tesztoszteron és ösztradiol 

a hypothalamus GnRH termelését negatív Feed-back hatás alapján szabályozza, aminek eredményeként csökken 

az LH és FSH szekréció. Ennek megfelelően a magas ösztradiol koncentráció elnyomja a GnRH és az LH 

elválasztását. Azon kívül, hogy a tesztoszteron ösztradiollá alakul a jelzett sejtekben, a Sertoli sejtek inhibint is 

termelnek, amely a nőivarú állatokhoz hasonlóan ugyancsak elnyomja az agyalapi mirigy elülső lebenyében 

folyó FSH szekréciót. 

A spermiogenezis 

A spermiogenezis a hímivarsejtek, az ondósejtek keletkezésének folyamata, amely az ivarérettséggel veszi 

kezdetét, majd az öregkorig folyamatosán naponta több millió spermium képződését teszi lehetővé. Helye a here 

kanyarulatos csatornácskáinak csírahámja, amelyben a Sertoli-féle dajkasejteket és a spermiogén sejteket 

találjuk. 

A spermiogenezis a spermatogóniumokból indul ki. Ezek az alaphártyán fekvő, köbhámsejtekhez hasonló 

alakú sejtek mitotikusan osztódnak (szaporodási fázis). 

Az ivarérés kezdetével az A-típusú spermatogoniumok az alaphártyán maradnak, míg a B-típusúak a lumen felé 

indulnak. Egy nyugalmi időszak alatt méretükben megnagyobbodnak (növekedési fázis), majd egy utolsó 

mitotikus osztódással kialakulnak belőlük az elsőrendű spermatocyták. Ezek a sejtek még diploidok, azaz 

minden kromoszómából kettőt, egy apai és egy anyai eredetüt tartalmaznak. Az érési fázisban az első meiotikus 

osztódással (meiózis I.) haploid kromoszómaállományú, másodrendű spermatocyták keletkeznek. A meiózis 

második szakaszában (meiózis II.) megtörténik a kromoszómák kromatidjainak szétválása és kialakulnak a 

spermatidák. A meiotikus osztódás jelentősége a szaporodásban az, hogy a diploid ősivarsejtből genetikailag 

különböző haploid sejtek keletkeznek, azaz biztosítja a megtermékenyülés után az új egyednek a fajra jellemző 

kromoszómaszámot. Az osztódási folyamat magában rejti a genetikai rekombináció, a variabilitás lehetőségét, 

amely a biológiai alkalmazkodás, az evolúció alapja. 

A spermatidák kerek sejtek, amelyekből a spermiomorfogenezis folyamata alatt alakulnak ki a jellegzetes 

felépítést, alakot mutató spermiumok. A sejtmag kromatinállománya összetömörödik, kondenzálódik, és a 

megtermékenyítésig inaktív marad. Kialakul az ondósejt farka, a mitochondrialis hüvely, és az acrosoma. A 

citoplazma mennyisége fokozatosan csökken és a spermium nyaki részére korlátozódik. A citoplazma-

maradvány egy része a nyaki részen mint protoplazmacsepp marad vissza, amely a mellékherében, az utóérés 

során szívódik fel. Ha az ejakulátumban olyan ondósejtek találhatók, amelyek nyakán a citoplazmacseppek 

megtalálhatók, az az utóérés folyamatának esetleges zavarára utal. A differenciálódott, de még nem érett, aktív 

mozgással nem rendelkező ondósejtek leválnak a Sertoli-sejtekről és a csatornácska lumenébe kerülnek, 

ahonnan passzívan, a herelimfában sodródva jutnak el a mellékherébe. Egy elsőrendű spermatocytából négy, 

genetikailag és funkcionálisan teljes értékű spermium keletkezik. Az az időtartam, amíg egy 

spermatogoniumból spermium lesz, állatfajonként változó (pl. kérődzőknél 49 nap). 

Mivel az azonos fejlődési stádiumban lévő sejtek a csírahámban azonos rétegben helyeződnek el, és mivel a 

fejlődés folyamán haladnak a lumen felé, ezért egy-egy csírahámszakasz ondótermelése periodikus, azaz 

bizonyos időközökben nagyobb mennyiségű differenciálódott spermium válik le. Az egyes csírahámszakaszok 

működése azonban nem összehangolt, ez a biztosítéka a here folyamatos ondósejttermelésének. 

A spermiogenezishez optimális hőmérséklet néhány fokkal (4–7 °C) alacsonyabb, mint a testhőmérséklet. Az 

alacsonyabb hőmérsékletet olyan tényezők biztosítják, mint: a here descensusa a hereborékba, a herezacskó 

ráncolhatósága és verejtékmirigyei, a plexus pampiniformis erei közötti ellenáramú hőkicserélődés. A kétoldali 
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rejtettheréjűség a spermiogenezis hiányával, terméketlenséggel jár együtt. Az ilyen állatokban csökken a 

tesztoszteron-termelés is, általában 10–50%-os, amely azért elegendő a libido fenntartásához. 

Nemcsak a magas hőmérséklet okozhat kárt az ivarsejtképződésben. A spermiogén sejtek, a nagy osztódási 

rátájuk miatt rendkívül érzékenyek bármilyen behatásra, pl. sugárzásra, hiányos táplálóanyag-ellátásra, 

toxionokra, fertőző betegségekre. 

A spermiumok morfológiája és életjelenségei 

A spermium feji, nyaki és farki részből álló, sejthártyával határolt sejt. A fej legnagyobb részét a genetikai 

állományt tartalmazó sejtmag tölti ki. Apicalis végében az acrosoma (vagy fejsapka) található, amely enzimeket 

(hialuronidáz, akrozin, hidrolázok) tartalmazó sejthártyakettőzet. Membránja belső felületén a perforatórium 

helyeződik. A sejtmag és a nyaki rész között húzódik a postnuclearis sapka. A fejet a basalis lemez zárja le. 

A nyak kapcsolja össze a fejet a farokkal, benne helyeződik el a két centriolum, ezek a mozgás központi 

szervecskéi. A farokban halad végig a két központi és az azokat hüvelyszerűen körülvevő kilenc körkörös 

tengelyfonál, amelyet egy spirális rostos hüvely vesz körül. A kontraktilis tengelyfonalak aktív 

összehúzódásának következménye a spermiumok mozgása. A rostokat kívülről egy mitokondriális hüvely 

övezi, amely a mitokondriumok spirális, láncszerű elrendeződése. A farok fő- és végdarabjának határában véget 

ér a spirális rostos hüvely, a végdarabban csupán a két központi tengelyfonál halad, kevés citoplazmával 

körülvéve. 

A spermiumok életjelenségei közül kiemelkedik és egyben azok termékenyítőképességének egyik feltétele a 

mozgás. Az előrehaladó mozgás a női nemi utakban speciális kémiai környezetben, mindig a folyadék 

áramlásával szemben (pozitív rheotaxis) figyelhető meg. Az ondósejtek aggregációját elektromos töltésük 

(fejen pozitív, farki részén negatív) akadályozza meg. 

A spermiumok a mozgásukhoz szükséges energiát a környezet O₂ -tartalmától függően aerob, illetve anaerob 

úton nyerik. Fő energiaforrásuk az ondófolyadék fruktóztartalma, energiatároló vegyületük az ATP és a 

kreatinfoszfát. Anyagcseréjük intenzitásának meghatározására az ún. fruktóz-index (FI), vagy a metilénkék-

redukciós próba szolgál. 

A Sertoli-sejtek 

A spermiogenezis folyamata szorosan kapcsolódik a Sertoli-sejtekhez. Ezek a nagy, az alaphártyán fekvő és a 

csúcsukkal a lumenig érő sejtek finom nyúlványokkal veszik körül a spermiogén sejteket. Speciális 

membránképződményekkel reverzibilisen magukhoz kapcsolják a spermatocytákat és a spermatidákat. 

Plazminogén aktivátor anyagukkal és transzpeptidáz enzimjükkel szabályozzák a membránok közötti 

kapcsolódást, segítik az ondósejtek egyirányú, a lumen felé való haladását. Túl ezen a támasztó szerepen, 

tápláló és szabályozó funkciójukkal aktívan közreműködnek az ivarsejtek termelésének folyamatában. 

Felismerik és kiszűrik a deformálódott vagy elöregedett ondósejteket. A spermiomorfogenezis folyamán 

felveszik a spermatidák azon sejtrészecskéit, amelyek nem szükségesek az ondósejtnek. Előállítják az ABP-t, az 

inhibint és tesztoszteronból ösztrogént szintetizálnak. 

Az embrionális herében a Sertoli-sejtek egy szabályozó anyagot (Müllerian inhibiting substance, MIS) is 

termelnek, amely a hím nemi szervek kifejlődéséhez és a here descensusához szükséges. Termelnek továbbá 

coeruloplasmint és acrosin-inhibitort is. 

Barriert képeznek a vér és a spermiumok között, ezzel részben toxikus hatásokkal szemben nyújtanak 

védelmet, részben pedig megakadályozzák, hogy a szervezet az ondósejtek ellen, amelyeket nem ismer 

sajátjának, tehát antigénként kezel, ellenanyagot termeljen. Hozzájárulnak a hereváladék termeléséhez is. 

A spermiumok utóérése 

A spermiumok a here turgorának köszönhetően, a herelimfában úszva, kb. 10 nap alatt eljutnak a mellékherébe, 

ahol végbemegy utóérésük és ahol inaktívan tárolódnak. Majd az ondóvezetőben a spermiumok elnyerik aktív 

mozgásképességüket. A folyamat állatfajoktól függően 1–2 hónapig tart. Az érést morfológiai jelek kísérik: az 

acrosoma mérete csökken (acrosomaredukció), a sejtmag teljes mértékben kondenzálódik, eltűnnek a 

citoplazmacseppek. Az itt tartózkodás alatt a spermiumok anabiotikus állapotban vannak, mozdulatlanok, 

anyagcseréjük minimális és anaerob jellegű. Ennek az oka többek között az energianyerésre felhasználható 
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anyagok kisebb mennyisége, az alacsonyabb pH-érték, az alacsonyabb O₂ -, viszont magasabb CO₂ - és K-ion-

koncentráció, a nagyobb ozmotikus nyomás, a magas glicerin-foszforilkolin (GPC) tartalom. 

A mellékhere farki vége felé haladva a herelimfa nagy része fokozatosan felszívódik, besűrűsödik. A farokban a 

mellékhere váladékával keveredve raktározódik a spermium 80%-a. Ejakuláció hiányában az ondósejtek egy idő 

után elhalnak, és kiürülnek a vizelettel, esetleg felszívódnak. 

Az utóérés folyamatával még nem fejeződik be a spermiumok változása, más tulajdonságait figyelhetjük meg az 

ejakulátumba és a női nemi utakba került spermiumoknak. 

A járulékos nemi mirigyek. Az ondó 

Ejakuláció során a mellékheréből az ondósejtek az ondóvezetőbe jutnak, ott keverednek a járulékos nemi 

mirigyek váladékával, az ondóplazmával és kialakul az ondó (semen). Az ondóban, az ondóplazmával való 

keveredés hatására megindul a sejtek mozgása és felgyorsul anyagcseréjük. Az ondó tehát nemcsak hordozza, 

hígítja a spermiumokat, hanem olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek az ondósejtek életben 

maradásához, életjelenségeikhez. Tápanyaga főként fruktóz, amely leginkább az ondóhólyagból származik, de 

tartalmaz tejsavat, citromsavat, szorbitot, inozitot, aminosavakat, zsírokat stb. is. Ugyancsak az ondóhólyag 

termel ergotionint, amely védelmet nyújt az oxidatív és a toxikus hatásokkal szemben. Hasonló szerepet 

tulajdonítanak az ondó aszkorbinsav-tartalmának is. 

Jelentős az ondóhólyag prosztaglandintermelése is, ennek szerepe párzáskor, a nemi utak simaizomzatának 

összehúzódásában van. 

A prosztata váladéka gazdag hidrolitikus enzimekben (foszfatáz, glükuronidáz, proteolitikus enzimek, AST 

stb.), tartalmaz ezeken kívül ásványi anyagokat, citromsavat is, valamint spermium-antiagglutinint. 

A Cowper-féle mirigy főleg muncindús váladékot termel. Váladéka legnagyobb mennyiségben sertésben 

termelődik, ahol is a párzás végén ürül, ezáltal megakadályozza az ondó visszafolyását a hüvelybe. 

A járulékos nemi mirigyek kifejlődését, váladéktermelését a tesztoszteron szabályozza. 

Az egy ejakulációval ürített ondó mennyisége és annak sűrűsége állatfajonként meglehetősen nagy eltérést 

mutat (16. táblázat). A kérődzőknél kevés sűrű, míg a sertésnél sok és híg ondó ürül. 

16. táblázat. Néhány adat az egyes állatfajok ejakulátumáról 
 

 
Az ejakulátum   

Faj mennyisége 

(mL) 

spermiumok 

száma/µL 

pH-ja 

Bika 4–8 1 000 000 6,2–6,8 

Kos 0,5–2 2 500 000 6,2–6,8 

Mén 30–200 100 000 7,2–7,8 

Sertés kan 154–500 100 000 7,2–7,6 

Kan kutya 2–15 200 000 6,6–6,8 

Baknyúl 0,3–1,5 700 000 6,6–7,5 

Kakas 0,2–1,5 4 000 000 6,3–7,8 
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Mennyisége, színe, szaga, állaga szintén fajonként változik, ezt az ondó minőségének vizsgálatakor értékeljük. 

A legfontosabb értékmérő tulajdonságokat, amelyek utalnak az ondósejtek élet- és termékenyítőképességére a 

17. táblázatban foglaltuk össze. 

Az ondósejtek az ejakulátummal a női nemi utakba kerülve olyan változásokon mennek keresztül (kapacitáció 

és acrosomareakció), amelyek eredményeként ténylegesen elnyerik termékenyítőképességüket. A két folyamat 

a másodperc törtrésze alatt lezajlik, tehát időben és folyamatában szorosan összefügg egymással (lásd később). 

17. táblázat. A spermium fontosabb értékmérő paraméterei 
 

Mennyiség (mL) Spermatokrit (%) 

Szag Metilénkék-redukció (min.) 

Szín Fruktóztartalom (mg %) 

Állag Katalázaktivitás 

pH-érték Ép spermiumok (%) 

Tömegmozgás Torz spermiumok(%) 

Sejtmozgás 
 

Élő/holt sejtek (%) 
 

Sűrűség/mL 
 

Az erekció és az ejakuláció reflexe 

A hím nemi működés egyik lényeges mozzanata a párzás, amely idegi és hormonális impulzusok, feltétlen és 

feltételes reflexek összehangolt láncolatában valósul meg. A párzás feltétele a párzási vágy (libido), amely az 

ivarérettség elérésével jelentkezik, megfelelő tesztoszteronszint eredményeként. Ugyancsak az ivarérettség 

elérését jelzi a hím nemi reflexek, az erekció és az ejakuláció reflexének megjelenése. 

Merevedéskor (erekció) a hímvessző barlangos testében lévő véröblök vérrel telítődnek. A reflexet a hímvessző 

és a makk bőrében lévő receptorok ingerülete vagy érzékszervi hatások (látás, hallás, szaglás stb.) váltják ki. A 

reflex központja a gerincvelő kereszttáji szelvényeiben (S₁ -₃ ) található, ahonnan paraszimpatikus 

efferentáció indul ki és vasodilatatiot okoz a corpus cavernosumban. A helyi aktív bővérűséget passzív 

bővérűség követi, mivel a kitágult erek elnyomják a vékonyabb falú vénákat, megakadályozva ezzel a vénás 

elfolyást. A musculocavernosusos hímvessző (ló, kutya) két-háromszorosára is képes megnagyobbodni. A 

kérődzők és a sertés fibroelasticus hímveszője az S-alakú görbület kiegyenesedése révén nyomul elő a tasakból, 

a m. retractor penis elernyedése miatt. A húgycső merevedő testének hasonló reakciója megakadályozza, hogy a 

benne haladó húgycső összenyomódjon. 

A kilövellés (ejakuláció) reflexét ugyancsak a makk bőrében lévő receptorok ingerülete váltja ki. A húgycső 

merevedő testében megnő a nyomás, ezt kíséri a nemi utak (mellékherecső, ondóvezető, húgycső) és a járulékos 

nemi mirigyek falában lévő simaizomzat erőteljes, ritmikus kontrakciója. A reflex központja a gerincvelő hát-

ágyéki szakaszán (T₁ ₁ –L₂ ) található, efferentációja szimpatikus. A húgyhólyag belső záróizmának záródása 

megakadályozza, hogy vizelet jusson az ondóba. Az ejakuláció végén, az artériák összehúzódása miatt 

megszűnik a merevedés. Az ejakulációt szimpatikus idegi hatásra kialakuló általános tünetek kísérik: emelkedik 

a légvételek száma, nő a vérnyomás, izomremegés, izzadás figyelhető meg. 

Háziállataink ejakulációja lehet szinkron, egyfázisú (kérődzők) vagy aszinkron, többfázisos (ló, sertés, kutya), 

amikor a járulékos nemi mirigyek egymás után öntik váladékukat a húgycsőbe. A kérődzőkre gyors párzás, 

rövid ejakuláció jellemző, míg a sertésnél a párzás 5–15 percig is eltarthat. A kérődzők az ondót a hüvelybe 

lövellik (vaginális típusú ejakuláció), míg a többi háziállatunk ún. méhbe ondózó (uterinális típus), azaz az 

ondó a nyakcsatornába kerül. 
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A párzást ellazulás követi, megszűnik a nemi izgalom és a hímvessző merevedése, csillapodnak az általános 

jelenségek. Hím állatokban rövidebb-hosszabb refrakter állapot következik, azaz nem reagálnak szexuális 

ingerekre. 

Különbséget kell tenni a párzási (impotencia eveundi) és a termékenyítési (i. generandi) képtelenség között. 

Az első esetben az ondó termékeny, de valami megakadályozza a párzást (betegség, fájdalom stb.), míg a 

második esetben megtörténik a párzás, de az ondósejtek hibája miatt nincs termékenyülés. 

Az erekció reflexe megzavarható, hirtelen ható vagy kellemetlen ingerek a merevedés megszűnéséhez vezetnek. 

Gátló, feltételes reflexek kiépülése párzási képtelenség okozója lehet. 

Ellenőrző kérdések 

termékenyítésre alkalmas spermasejtek létrehozása érdekében? 

– hipofízis ivari működést szabályozó szerepe hímekben mennyiben különbözik a nőivarú 

állatokra jellemzőktől? 

 

 



   

 86  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chapter 12. A NŐIVARÚ ÁLLATOK 
SZAPORODÁSBIOLÓGIAI 
FOLYAMATAI 

A nőivarú állatok nemi működésének lényege a női ivarsejt (a petesejt) termelése, megtermékenyülés után az új 

egyed zavartalan fejlődésének biztosítása, majd világrahozatala. Ide tartozik, de nem szorosan vett nemi 

működés a tejtermelés, amely az újszülött táplálását szolgálja. 

Az ivari folyamatok hormonális szabályozása 

A nőivarú állatok szaporodásbiológiai folyamatainak hátterében, a hímekhez hasonlóan, a hypothalamus-

hipofízis-gonád tengely áll. A hypothalamusban termelődő Gn-RH hat a hipofízis gonadotrop hormonjainak 

kiáramlására. Ez utóbbiak hatása a következőkben foglalható össze (19. ábra). 

 

19. ábra: A GnRH felszabadulás a hypothalamusban (Senger, 2003) 

Az FSH, a tüszőérést serkentő hormon, hat a tüsző falának kiépülésére, a sejtek osztódásának serkentése révén. 

Hat a tüszőérés alatt az oogenezisre, az oogoniumok mitotikus osztódására. FSH szükséges a tüsző 

ösztrogéntermelésének beindulásához is (prooestrus). A növekvő tüszők felületén csökken az FSH recepció, nő 

viszont az LH-receptorok száma. Az ösztrogén pozitív feedback útján egyre fokozódó LH-kiáramlást vált ki a 

hipofízisből, az ivarzással (oestrus) összefüggésben mérhető magas ösztrogénszint pedig egy LH-csúcsot 

eredményez. Az LH hatására fokozódik a theca és a granulosasejtekben a különböző lítikus enzimek aktivitása, 

a tüszőtok és a granulosasejtek rétege fellazul. A tüsző sejtjeiben prosztaglandinok is képződnek. A legtöbb 

állatfajban az LH-csúcsot követően 24–36 órán belül, az említett hatásoknak köszönhetően megtörténik az 

ovuláció. 

Provokált ovulációjú állatfajokban (teve, macska, nyúl stb.) a párzás ingere vált ki 24–36 órán belül LH- és 

FSH-csúcsot, amelyet követően újabb 24–36 órán belül (azaz a párzást követően minimum 2 nappal) 

megtörténik az ovuláció. 

Az ovulált tüsző helyén kialakuló sárgatest granulosasejtjein kiépülnek az LH-receptorok, és LH hatására 

progeszteront termelnek (metoestrus). A sárgatest virágzása (dioestrus) alatt mérhető magas progeszteronszint 
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negatív feedback hatással van a hypothalamus-hipofízisre, ezáltal gátolja a tüszőérési folyamatot 

(antifolliculáris, antiovulációs hatás), de csökkenti az LH kiáramlásának mértékét is. 

Az ovulációt követő 14. nap körül – ha nem történik termékenyülés vagy a zigóta nem érkezik le a méhbe – az 

üres méh PGF2alfa-t termel, amely a helyi vérkeringésen keresztül eljut a petefészekbe és megindítja a 

luteolysist. 

A PGF₂ alfa gátolja a CL LH-receptorait, ezáltal csökken a progeszterontermelés. Érösszehúzó hatásával 

csökkenti a CL vérellátását. Oxitocinkiáramlást is indukál. 

A CL regressziójával egyidőben a hypothalamus felszabadul a gátló hatás alól és megnő a Gn-RH-kiáramlás 

frekvenciája. Ez az FSH termelődésének fokozásával megindítja az újabb tüszők Graaf-tüszővé fejlődésének 

folyamatát, azaz jelzi egy új ciklus kezdetét. 

Provokált ovuláció esetén a CL tartósan fennmaradhat akkor is, ha nem történik termékenyülés, ilyenkor a 

tartósan magas progeszteronszint az álvemhesség állapotát idézi elő. 

A petefészek hormontermelése 

A petefészekben termelődnek a női szexuálszteroidok, az ösztrogének és a progeszteron. A szintézis 

koleszterinből indul ki, a már korábban megismert reakciólépések eredményeként keletkeznek az említett 

hormonok. A termelődés helye a petefészek funkcionális képletei, a tüsző és a sárgatest. Mindkét képlet 

sejtjeiben megtalálhatók az ösztrogén szintéziséhez szükséges enzimek, mégis ösztrogén elsősorban a tüsző 

theca interna sejtjeiben, míg a progeszteron a sárgatest granulosa sejtjeiben keletkezik. Miután az ösztrogén 

kialakulása tesztoszteronon át vezet, számolni kell a hím nemi hormon, a tesztoszteron termelődésével is. A 

szteroidhormonokon kívül egyéb hormonok (inhibin, relaxin, PGE, PGF₂ alfa termelése is kimutatható. 

Az ösztrogének 

Az ösztrogének közé tartozó vegyületek közül az ösztron, az ösztriol és az ösztradiol a biológiailag 

legaktívabb formák. A theca sejtekben termelődnek LH hatására, valamint a granulosa sejtekben androgénekből 

keletkeznek, FSH hatására. 

Hatásspektrumuk rendkívül széles: serkentik a genitális traktus kifejlődését, kialakítják a másodlagos női nemi 

jelleget, így a finomabb szőrzet, csontozat és izomzat kialakulását, stimulálják a tejmirigy kifejlődését. 

Szerepük van a szexuális viselkedésformák kialakításában. Hatásuk tehát a tesztoszteronnal homológ. Felelősek 

ezeken kívül az ivari ciklus során a tüszőfázisban a nemi utakban létrejövő változásokért, kiváltják az ivarzás 

jelenségét. A fehérje-anyagcserében anabolikus hatásúak, befolyásolja az ásványianyag-forgalmat is (pl. 

foszforretenció). 

Ösztrogéneket termel még a mellékvesekéreg és a vemhes placenta a vemhesség utolsó szakaszában. 

A gesztagének 

A századfordulón vált ismertté, hogy a sárgatestnek szerepe van a vemhesség fenntartásában. Amikor sikerült a 

sárgatestből az első kivonatot nyerni (Allen és Corner, 1929), azt a vemhességet védő hatás alapján 

progesztinnek nevezték el. LH hatására termelődik a granulosa-lutein sejtekben, de termeli vemhesség alatt a 

placenta és a mellékvesekéreg is. Kis mennyiségben kimutatható a preovulációs tüsző folyadékában is. 

Míg az ösztrogéneknek van a szervezet egészére vonatkozó általános hatása, addig a progeszteronnak a nemi 

szervekben és a tejmirigyben vannak receptorai. 

Hatása a sárgatestfázis alatt érvényesül és sok esetben éppen ellentétes az ösztrogén hatásaival. Alkalmassá teszi 

a méhet a csíra befogadására, lehetővé teszi a vehem kihordását. Mindez antimyometralis és antiovulaciós 

hatásának köszönhető. 

A tejmirigy fejlődését az ösztrogénnel szinergizmusban szabályozza, egyes fajokban szerepe van az anyai 

ösztön kialakulásában. 

Az androgének 
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Elsősorban a theca sejtek termelnek tesztoszteront és androsztendiont, LH és FSH hatására. Szerepüket 

elsősorban abban látják, hogy a szintézis folyamatának folytatásaként ösztrogénné alakulnak át. Feltételezett 

további hatásuk, hogy serkentik a preovulációs tüsző kialakulását, míg ezzel egy időben gátolják a korai 

harmadlagos tüszők továbbfejlődését. 

A relaxin 

A relaxin egy 48 aminosavból álló peptid hormon, amely vemhes állatok petefészkében és placentájában 

termelődik (homológiát mutat az inzulinszerű növekedési faktorokkal, IGF-el). 

Hatása szteroidfüggő, elsősorban ösztrogéntúlsúly (pl. ellés) mellett érvényesül. A hialuronidáz és más lítikus 

enzim (pl. kollagenáz) aktiválásával oldja a kötőszövetes alapállományt, a kötőszöveti rostok vízfelvételének 

fokozásával szintén hozzájárul a kötőszövet fellazulásához. Ennek köszönhető a tüszőrepedés és az ellés során a 

nyakcsatorna tágulása, a méhfal és szalagjainak, valamint a medencei álízületnek a fellazulása. 

Számos más, lipid- és fehérjetermészetű hormont sikerült az említetteken kívül kimutatni a petefészekből. 

Hasonlóan a hímivarú állatokhoz, kimutatható az inhibin, amely negatív feedback hatással szabályozza az FSH-

szintet. A preovulációs tüsző PGE-t, PGF₂ alfát termel, amelyek hatnak a tüsző megrepedésére. Kimutatható 

még béta-endorfin, plazminogén is. 

Az oogenezis 

Az oogenezis az a folyamat, amelynek során az ősivarsejtből megtermékenyülésre alkalmas, érett női ivarsejt, 

petesejt (ovum) keletkezik. 

A folyamat a spermiogenezishez hasonlóan a szaporodási fázissal indul meg, amely alatt az oogoniumok 

nagyszámú mitotikus osztódása zajlik le. Ez háziállatainkban a születéskorra befejeződik. Az utolsó mitotikus 

osztódás befejezte előtt egy nyugalmi állapotban méretük jelentősen megnagyobbodik (növekedési fázis), majd 

kialakulnak az állati szervezet legnagyobb sejtjei, az elsőrendű oocyták. A növekedés a szikberakódás 

következménye. Emlősállataink petesejtje kevés szikű (oligolecythalis), a szik fehérjéből, lipidekből és 

szénhidrátból áll. Ezeknek energiaszolgáltató, illetve vázalkotó szerepük van, megtermékenyülés után a 

barázdálódás megindulásával felhasználódnak. 

Az ivarérettség elérésével megindul az elsődleges tüsző másodlagossá való fejlődése, benne pedig lezajlik az 

érési fázis első osztódása, a számfelező osztódás (meiózis I.). Eredménye a haploid másodrendű oocyta. 

A redukciós osztódásnál a citoplazma egyenlőtlenül oszlik meg, mindkét szakaszban (meiózis I. és II.) egy-egy 

kisebb, életképtelen sejt válik le a petesejtről, ezek a sarki testek (polocyták). Egy elsőrendű oocytából tehát 

egy méretében ugyanakkora érett petesejt keletkezik és (mivel a polocyta is osztódik) három polocyta, amelyek 

hamarosan elpusztulnak. 

A meiózis II. nem fejeződik be a tüszőben, a folyamat megreked és csak a megtermékenyülés pillanatában 

alakul ki az ovum. 

A petesejt a szervezet legnagyobb sejtje (120–170 µm). A sejthártyán (oolemma) mikrobolyhok találhatók, 

amelyek jelentősen megnövelik a felszívófelületet. Jellegzetes citoplazmaképleteik a corticalis vesiculumok, 

amelyek termékenyüléskor felnyílnak és tartalmuk hozzájárul a termékenyülési membrán kialakulásához. 

A növekedési és az érési szakaszban megindul az elsődleges tüsző növekedése és fejlődése is. A harmadlagos 

tüszőben a másodrendű oocytát jellegzetes képletek, a petesejt burkai veszik körül. A legbelső granulosa sejtek 

glikoproteid természetű anyagot választanak ki. Ezáltal, bár nyúlványaikkal kapcsolódnak a petesejt 

membránjához, eltávolodnak attól, és a köztük lévő teret (spatium perivitellinum) kitöltő glikoproteidek 

kialakítják a fénylő zónát (zona pellucida). A kapcsolódó granulosa sejtek pedig a külső burkot, a sugaras 

koszorút (corona radiata) alkotják. Ovuláció alatt a másodrendű oocyta burkaival és a petedombról leszakadó 

néhány sejttel körülvéve kerül be a petevezetőbe. 

Az ivari ciklus 

Hím állatoktól eltérően a nőivarú állatok nemi működése nem folyamatos, hanem ciklikus, azaz a petefészekben 

és a nemi utakban végbemenő változások, a szabályozó hormonok szintjének alakulása állatfajonként eltérő 

időközönként (ciklus hossza) ismétlődnek. 
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Az ivari ciklus magában foglalja azokat a fizikai, hormonális változásokat, amelyek a tüszőéréshez, az 

ovulációhoz, a luteinizációhoz és a luteolysishez kapcsolódnak. 

A nemi működés ciklikus jellegének szemmel látható jele az ivarzás (oestrus), amely jellegzetes morfológiai és 

viselkedésbeli változásokkal jár együtt. Ekkor történik meg a petesejt leválása, az ovuláció, és ekkor (és csak 

ekkor!) jelentkezik a párzási vágy, a párzásra való hajlandóság. 

Az ivari ciklus az ivarérettség elérésével veszi kezdetét, és fajtól függően tart az öregedésig (a klimaxig). 

Háziállataink többsége polyoestrusos, azaz egész évben egymást követik a ciklusok (20. ábra). 

Megtermékenyülés esetén a vemhesség végéig szünetel. Ugyancsak szünetel a szezonálisan ivari aktivitást 

mutató állatokban az inaktív időszakban (lásd később). 

 

20. ábra: Az ivari működés éves alakulása a nőivarú állatokban a vér ösztradiol koncentrációjá-nak alakulása 

szerint 

Az ivari ciklus, a lezajló folyamatok alapján négy szakaszra osztható (21. ábra). A folyamat a tüszőéréssel veszi 

kezdetét, amely az épp fennálló sárgatest oldódásával egy időben indul meg (prooestrus). Eredményeként 

kialakul az érett Graaf-tüsző, amely megreped (ovuláció) és a petesejt a petevezetőbe kerül. Az ovulációt 

jellegzetes tünetek előzik meg, ez az ivarzás (oestrus). Az ovulált tüsző helyén megindul a CL fejlődése 

(metoestrus), virágzása, majd hanyatlása (dioestrus). A CL regressziójával egy időben megindul az újabb tüsző 

fejlődése, és a folyamat kezdődik elölről. 

Az elmondottak alapján látható, a petefészek hormontermelésében, attól függően, hogy az ivari ciklus melyik 

szakaszában van, vagy az ösztrogén, vagy a progeszteron szintézis dominál. Ezek fogják meghatározni a női 

nemi szervekben végbemenő változásokat, amelyek alapvetően két szakaszra oszthatók: a tüszőfázisra 

(prooestrus és oestrus) és a sárgatestfázisra (metoestrus és dioestrus). 

A petefészek ciklusa 

A petefészekben a tüszőérés idején több harmadlagos tüsző fejlődik ki, amelyek közül attól függően, hogy 

egyet vagy többet ellő állatról van-e szó, egy vagy több jut el az ovulációig. Nő a tüsző átmérője, felszaporodik 

benne a tüszőfolyadék, ennek következtében nő a belső nyomása. 
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21. ábra:Az ivari ciklus szakaszai nőivarú állatokban (Senger, 2003) 

A tüsző ösztrogéntermelése fokozódik, előidézi a női nemi utakban a tüszőfázisra jellemző elváltozásokat. A 

tüszőfázis általában 2–4 napig tart és az ovulációval végződik. Az ovulációt vagy tüszőrepedést a tüsző falának 

LH hatására bekövetkező fellazulása előzi meg. A theca- és a granulosa-sejtek közötti kapcsolat fellazul, és a 

tüsző fala a legvékonyabb ponton megreped. A fellazulás a petedomb sejtjeit is érinti és az utolsó fázisban a 

petesejt már szabadon lebeg a tüszőfolyadékban, amely így a felrepedés helyén kimossa azt a tüszőből. Az 

ovuláció általában az ivarzás végén zajlik le, azaz a párzás után. Bizonyos állatfajokban (nyúl, macska) a párzás 

ingere váltja ki az ovulációt, párzás hiányában elmarad (provokált ovuláció). 

A sárgatestfázisban az ovulált tüsző helyén kialakul a sárgatest, megindul annak progeszterontermelése. 

A továbbiakban rátérünk annak részletezésére, milyen elváltozások figyelhetők meg a női nemi utakban tüsző- 

és sárgatestfázisban. 

A petevezető ciklusa 

A petevezetőben ösztrogén hatására a nyálkahártya a vérerek kitágulása és az ödémaképződés következtében 

megvastagszik, a tölcsér ezáltal feszesebbé, merevebbé válik, ráfekszik a petefészek ovulációs felületére. 

Fokozódik a petevezető antiperisztaltikus mozgása. Ovuláció után a petevezető csillói továbbítják a méh felé a 

petesejtet. Sárgatestfázisban a petevezető kontrakciói megszűnnek, fala ellazul. 

A méh ciklusa 

Ösztrogénhatásra a méh nyálkahártyájában is megfigyelhető a megvastagodás, amely részben a vérbőségre és 

az ödémára, részben viszont a méh csöves mirigyeinek kiépülésére (proliferációs fázis) vezethető vissza. A 

nyálkahártya hámja többrétegűvé válik. A sejtszaporulat a méh izomzatában is megfigyelhető, a simaizomsejtek 

számukban, méretükben is megnagyobbodnak. Egyre fokozódó és a petevezető felé irányuló méhkontrakciók 

jelentkeznek, amelyek az ivarzásra érik el maximumukat (erigált méh). 

Progeszteron hatására megindul a kiépült mirigyek váladéktermelése (szekréciós fázis) és a méhtejet 

(embryotroph) termelik. A méh simaizomzata elernyed, nő az izomsejtek nyugalmi potenciál értéke, 

érzéketlenné válik az oxitocin iránt. 

A méhnyak ciklusa 

Az ivari ciklus alatt – az ivarzás időszakát kivéve – zárt a nyakcsatorna, ezt az izomzat erőteljesebb tónusa tartja 

fenn. Ivarzáskor ösztrogén hatására nyitottá válik, fala ellazul, a nyálkahártya kehelysejtjei nagy mennyiségű, 

savas kémhatású, mukopoliszacharidokban gazdag váladékot, ivarzási nyálkát termelnek. 

Progeszteron hatására a zárt nyakcsatornát sűrű, tapadós nyálka tapasztja be. 

A hüvely ciklusa 
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Az ösztrogén proliferatív hatása a hüvely nyálkahártyájában is megmutatkozik, megindul a hámszövet 

megvastagodása (a hámsejtek mitotikusan osztódnak) és keratinisatiója. Megnő a sejtek glikogéntartalma, 

aminek baktériumos erjedése következtében tejsav keletkezik, amely erősen savanyítja a hüvely pH-ját. 

Fokozódik a leukocyták migrációja is, a hüvelyváladékban levált hámsejteket, fehérvérsejteket találhatunk. Az 

ovuláció után, progeszteron hatására megindul a hüvely visszaalakulása. 

Az ivarzás 

Az ivarzás az a nagyon jellegzetes külső és belső változásokban megnyilvánuló állapot, amely jelzi a nőivarú 

állatok párzásra való hajlandóságát és az ovuláció közeledtét. A jelenségeket az egyre emelkedő ösztrogénszint 

tetőzése váltja ki. 

Belső változások: a méh erigált, összehúzott állapotban van, a méhszáj és a nyakcsatorna nyitott, a hüvely és a 

méh nyálkahártyájában proliferáció figyelhető meg. 

Külső változások: a péraajkak duzzadtak és kipirultak (vérbőség és ödéma), a pérarésből ivarzási nyálka ürül. 

Viselkedésbeli változások: szexuális érdeklődés lép fel a másik nem irányában, ezt állatfajonként eltérő és igen 

változatos viselkedésbeli változások jelzik. Majd megjelenik a tűrési reflex, amikor a nőivarú állat hajlandó a 

párzásra. 

Több lehetőség is adott az ivarzási stádium pontos meghatározására: a hüvely pH-jának, a hámréteg állapotának, 

az ivarzási nyálka arborizációjának és elektromos vezetőképességének mérése. Ezekre a lehetőségekre azért van 

szükség, mert gyakran (intenzív állattartásnál egyre gyakrabban) előfordul, hogy az ivarzási tünetek 

elmosódottak, nem kifejezettek (csendes ivarzás). Ivarzási tünetek jelentkezhetnek ovuláció nélkül is, ilyenkor 

álivarzásról beszélünk. 

Az ovuláció az ivarzási tünetek megjelenése után következik be, állatfajonként eltérő időpontban (lásd 18. 

táblázat). 

18. táblázat. Háziállataink nemi ciklusának néhány jellemzője 
 

Faj Szezonalitás A ciklus hossza 

napban (átlagosan) 
Az ivarzás 

időtartama 

(átlagosan) 

Az ovulációs idő 

(átlagos érték) 

Kanca sezonálisan 

poliösztruszos 
21 4–7 nap sárlás utolsó napján 

és után az 1. napig 

Tehén egész évben 

poliösztruszos 

21 18 nap 12–15 órával az 

ivarzás után 

Anyajuh szezonálisan 

poliösztruszos 
17 36 óra 18–30 órával az 

ivarzás kezdete után 

Koca egész évben 

poliösztruszos 

21 2–3 nap 30–40 órával az 

ivarzás kezdete után 

Szuka szezonálisan 

monoösztruszos 

150–180 7–9 nap 1–3 nap a vérzés 

befejezése előtt 

Anyanyúl - – – 10,5 óra a kopuláció 

után 

További hormonok a szabályozásban 
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A PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin) vemhes kanca szérumából előállított gonadotrop hatású 

hormon. A vemhes méh nyálkahártyájában termelődik, a vemhesség 30–180. napja között. Elsősorban 

tüszőérést serkentő, azaz FSH-szerű hatása van. Az egyre gyakrabban alkalmazott biotechnológiai eljárás, az 

embriómosás és -átültetés során a PMSG felhasználható az eljárást megelőző szuperovuláltatásban. 

A terhes nő vizeletéből mutatható ki a HCG (Human Chorion Gonadotropin), amely szintén a terhes méh 

nyálkahártyájában termelődik, hatása döntően LH-szerű. Felhasználható terápiás célra, minden olyan esetben, 

amikor LH-szerű hatást kívánunk elérni (pl. ovuláció kiváltása, esetleg a sárgatest fenntartása érdekében). 

A prosztaglandin F₂ alfa az üres, tehát nem vemhes méh falában termelődik, a sárgatestfázis végén, az 

ovulációt követő 14–17. nap körül. Elsődleges hatása a sárgatest működésének leállítása, annak oldása révén 

(luteolysis). Simaizom-összehúzó hatása a méh és a petevezető izomzatára irányul. Gyakran használják a 

hormon készítményeit a ciklusszabályozásban (ivarzásszinkronizálás, szuperovuláltatás). 

A prolaktin a hatását elsősorban a tejmirigy fejlődésére és működésére fejti ki, az ivari ciklusra inkább 

antigonadotrop hatású. Bizonyos állatfajokban (egér, juh) azonban luteotrop, azaz segíti a CL kifejlődését és 

fennmaradását. 

A relaxin és az inhibin hatásáról a petefészek hormonjainak tárgyalása során olvashatnak. 

Ugyancsak szóltunk már az oxitocin simaizom-összehúzó hatásáról (lásd 2.2. fejezet). Az ösztrogének által 

érzékennyé tett méh simaizomzata oxitocin hatására erőteljesen összehúzódik (ivarzás, ellés). 

A felsorolt hormonokon kívül a központi idegrendszer idegi szabályozó hatása is érvényesül az ivari ciklus 

folyamataiban. A hypothalamus-hipofízis rendszer kapcsolatban áll a vegetatív idegrendszerrel, a limbikus 

rendszerrel, az agykéreggel és az érzékszervekkel. A test különböző pontjairól érkező ingereket a köztiagy 

koordinálja és a hypothalamus kissejtes magvaiban neurotranszmitterek (dopamin, noradrenalin, béta-endorfin) 

hatnak a Gn-RH kiáramlására. Két területet feltételeznek szexuális központként: a Gn-RH-kiáramlás 

alaphullámaiért felelős központ a hypothalamus alapi részében medialisan, míg a nagyobb, lökésszerű 

hormoncsúcsokért felelős területek a praeopticus és a suprachiasmaticus magban találhatók. 

A legkülönbözőbb külső és belső környezeti tényezők (takarmányozás, hőmérséklet, tartási körülmények stb.) 

befolyásolhatják az idegrendszeren keresztül az ivari működést. Jellegzetes, a környezettel összefüggő 

szabályozó mechanizmus alapján jelentkezik a szezonálisan ivarzó állatok ivari ciklusa. Háziállataink közül a 

juhra és a lóra jellemző a szezonalitás, amely a fotóperiódussal és az azzal összefüggésben változó 

melatonintermeléssel függ össze. A szezonon kívüli időszakban a petefészek csaknem teljesen inaktív, 

hormontermelése minimálisra csökken. A szezon kezdetével a hypothalamus-hipofízis-gonád aktiválódásával 

indul meg az ivari ciklus. A szezonalitás a hímivarú állatok szaporodási folyamataiban is felismerhető. 

A párzás, a megtermékenyítés folyamata 

A párzás 

Az állatok szaporodási viselkedési formái között eltérést találunk a nemek között. Az ovulációt megelőző 

ivarzási tünetek tetőzése jeleként megjelenik a nőivarú állatoknál a tűrési reflex, amikor hajlandóak a párzásra. 

A hímivarú állat ezt próbaugrásokkal ellenőrzi, megtörténik a hímvessző merevedése. A hím felugrik a nőivarú 

állat hátára, elülső végtagjaival átkarolja a külső csípőszöglet előtti tájékon, majd kereső mozgásokat követően a 

hímvesszőt bevezeti a hüvelybe. A párzás végén megtörténik az ejakuláció, és az ondósejtek bejutnak a női 

nemi utakba. 

A párzást szociális jelzések egész sora előzi meg, a nemi reflexek kialakulásában nagy szerepük van a 

legkülönbözőbb érintési, látási és szaglási ingereknek. Az ellentétes nem párzási vágyának felkeltését a 

feromonok is segítik. A nőivarú állatok vizeletével, illetve hüvelyváladékával ürülő szaganyagok érzékelésekor 

a hímek jellegzetes pofaalakulást, az ún. Flehmen-jelenséget mutatják. A hímivari feromonok a tesztoszteron, 

míg a nőivarúaké az ösztrogén hatására termelődnek. Ismert összetevő a metilhidroxi-benzoát, a kapronsav, a 

dimetil-szulfid vagy pl. az androsztenon. 

Spermiumtranszport 

A spermiumok a hüvelybe vagy a nyakcsatornába kerülve aktív mozgással elindulnak a petevezető irányában. 

Előrehaladó mozgásukat az alábbi tényezők segítik: 
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– a kedvezőtlen környezet (savas pH) a hüvelyben, ahonnan elkerülni igyekeznek, 

– a női nemi utak antiperisztaltikája, amely ösztrogén hatására és a párzás eredményeként kiáramló oxitocin 

hatására fokozódik, ugyancsak ez irányban hat az ondó prosztaglandintartalma is, 

– az ivarzási nyálka (méhnyaknyák) mukopoliszacharidjainak fonalas szerkezete utat készít a spermiumoknak, 

amelyben a pozitív rheotaxis érvényesülésével haladnak. 

A spermiumok érési átalakulása a női nemi utakban A spermiumok tényleges termékenyítőképességüket csak a 

női nemi utakban nyerik el, ahol is pontosan még meg nem határozott átalakuláson, a kapacitáción mennek 

keresztül. A kapacitáció megindulásához a női nemi utakból származó impulzusokra (albuminok, 

glükoproteinek, a corona radiata sejtjei) van szükség. Hatásukra fokozódik a spermiumok mozgása, az 

anyagcsere intenzívebbé válik, ezt jelzi a megnövekedett oxigénfogyasztás és egy emelkedett adenilcikláz-

aktivitás. A sejten belüli biokémiai változások mozgatórugója a feltételezések szerint az erősen megnövekedett 

Ca-ion-beáramlás. 

Megváltozik a sejtmembrán felületi szerkezete is, bizonyos antigén hatású glikoproteinek leválnak, és 

ugyancsak a Ca-ionoknak köszönhetően megváltozik a sejtmembrán foszfolipid-összetétele. Ez a membrán 

feltöredezéséhez vezet, megindul az acrosoma-reakció. 

Az acrosoma membránjának felnyílásakor kiszabadulnak a benne lévő enzimek (akrozin, savanyú hidrolázok, 

hialuronidáz stb.). Ekkor válik a spermium alkalmassá a megtermékenyítésre, azaz a petesejt burkainak 

leoldására, a fúzióra és a penetrációra. 

A kapacitációhoz kb. 6 órára van szükség, a spermiumok a női nemi utakban 1–3 napig (szarvasmarhában 28–

50 óra, juhban 30–48 óra, lóban 144 óra) megőrzik termékenyítőképességüket. 

A termékenyülés 

A kapacitáción és az acrosoma-reakción átesett ondósejtek feljutnak az ovulációkor a petevezetőbe került 

másodrendű oocytához, amelyet a zona pellucida és a corona radiata övez. A petesejt perceken belül eljut az 

ampullába, mozgásában a nyálkahártya hámrétegének csillói segítik. Itt 12, max. 24 óráig őrzik meg 

termékenyülő-képességüket, majd elöregednek. 

Az ampullában végbemenő termékenyülés többlépcsős folyamat eredménye. Az acrosomából kiszabaduló 

enzimek fellazítják a corona radiata sejtjei közti kapcsolatot, valamint a zona pellucida alapállományát és a 

spermium eléri a petesejt membránját. A hím és a női ivarsejt membránjának fúziójával a petesejt 

membránjában végbemenő változásokat az acrosoma reakcióhoz hasonlóan a Ca-ionok beáramlására vezetik 

vissza. 

Amikor ugyanis a spermium megsérti a petesejt membránját, a membrán depolarizálódik. Ennek hatására Ca-

ionok áramlanak ki a sejtszervecskékből, ezek pedig a petesejt membránja alatti corticalis vesiculumok 

membránját átjárhatóvá teszik (corticalis reakció). A spermium a nyaki részen kapcsolódik a petesejthez, itt 

áramlik be a maganyag, a genetikai állomány a petesejtbe, míg a farki rész a zona pellucidában marad. 

A corticalis reakció után a corticalis vesiculumokból kiszabaduló peroxidázok hatására a zona pellucida anyaga 

polimerizálódik (zona-reakció), kialakul egy átjárhatatlan réteg a zigóta körül (termékenyülési membrán), 

amely megakadályozza a polyspermiát, azaz további spermiumok bejutását. 

A megtermékenyítés 6–24 órát vesz igénybe, ezalatt befejeződik az oocyta meiotikus osztódása, a polocyta 

kiválása, a maganyagok egyesülnek, kialakul a diploid kromoszómaállományú zigóta. 

Mindezek a folyamatok nagyon gyors egymásutániságban történnek meg, és ha bármilyen zavaró tényező lép 

fel, a legkülönbözőbb problémákat idézheti elő (pl. polyspermia, rendellenes kromoszómaállomány 

kialakulása). 

A mesterséges termékenyítés és a természetes pároztatás időpontjának megválasztásakor is fontos tudnunk azt, 

hogy mikorra várható az ovuláció. Tudjuk, hogy az ondósejtek tovább életképesek, idő szükséges a 

kapacitációhoz, ugyanakkor a petesejt rövidebb idő alatt elveszíti termékenyülőképességét. Ezért kedvező az, ha 

kapacitált ondósejtek már az ampullában várják az. ovuláló petesejtet. 

A vemhesség élettana 
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A megtermékenyülés pillanatában kialakuló zigótából megindul az új egyed fejlődésének kezdeti, méhen belüli 

szakasza, amely három periódusra osztható. 

1. A blasztogenezis szakasza: a zigóta osztódása, a barázdálódás, 

2. Az embriogenezis szakasza: a differenciálódás, az organogenezis folyamata, 

3. A magzati fejlődés szakasza. 

A méhen belüli élet hossza állatfajonként, bizonyos esetekben a magzat nemétől függően is változó (19. 

táblázat). 

19. táblázat. Néhány adat háziállataink vemhességére vonatkozóan 
 

 
A csíra méhbe 

jutásának ideje(nap) 
Implantáció (nap) Vemhesség 

időtartama (nap) 
Újszülöttek száma 

Tehén 3–4 30–35 280 1(2) 

Anyajuh 3–4 15–18 147 1–2(3) 

Koca 3–4 14–20 115 8–12 

Kanca 3–4 30–35 345 1(2) 

Szuka 5–6 15 64 4–12 

A blasztogenezis 

A zigóta megindul az ampullából a méh felé és közben elindul az osztódása, a barázdálódás (22. ábra). Az első 

osztódással két blastomera keletkezik, majd a továbbiakkal 4, 8, 16 és 32 sejtes alak jön létre. Az osztódás a 

zona pellucidán belül megy végbe, a csíra méretében nem növekedhet, így egyre kisebb sejtek keletkeznek, 

mígnem kialakul a kerek, kívülről enyhén 

 

22. ábra: Az embrió beágyazódás előtti fejlődésének vázlatos képe 
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lebenyezettnek látszó szedercsíra (morula). A további fejlődés és osztódás alatt a belső sejtek eltávolodnak 

egymástól, üreg (blastocoel) keletkezik a csíra belsejében és kialakul a hólyagcsíra (blastula vagy blastocysta). 

Pontosan még nem definiált tényezők (uterinális proteáz?) hatására megindul a zona pellucida feltöredezése, 

megindul a csíra növekedése. A külső és a belső sejtek osztódásának üteme eltérő lesz, a külső sejtsorok szinte 

körülnövik a centrális sejteket. Ez utóbbiakból alakul ki az embriócsomó, míg a külső rétegből a magzatburkok 

fejlődése indul majd meg. A denudálódott (lemeztelenedett) külső sejtsor trofoblaszttá alakul. 

A csíra a megtermékenyítéstől számítva 3–4 (ló: 5–7) napon belül lejut a méhbe. A tápláléka kezdetben a 

citoplazmában lévő tartalék tápanyag, a szik, majd a méh mirigyei által termelt méhtej, amelynek anyagait a 

trofoblaszt sejtek veszik fel és alakítják át (histiotroph táplálkozás). A méhtej pontos összetétele nem ismert, 

sejteket (hámsejtek, leukocyták, vörösvérsejtek), fehérjét, zsírokat, szénhidrátokat és ásványi anyagokat 

tartalmaz. Ezeket részben a méh mirigyeinek hámsejtjei maguk termelik, részben pedig a vérből szűrik ki. 

A trofoblaszt sejtek jelzéseket adnak le a méh nyálkahártyája felé, hogy a méhben csíra tartózkodik. Ez a jel 

pontosan még nem ismert, nevezik trofoblasztinnak, újabban aktív interferont sikerült azonosítani, mások a 

trofoblasztsejtek ösztrogén, ösztradiol termelését tekintik jelnek. Ezek gátolják a méh PGF₂ alfa termelésének 

megindulását, azaz védik a CL-t a luteolysistől. Ez a vemhesség fennmaradásának feltétele. A PG termelése az 

ovuláció utáni 14–17. napon indul meg, erre az időre tehát a csírának el kell jutnia a méhbe. 

Körülbelül ez az az idő, amikor a blastocysta növekedése miatt a trofoblaszt sejtek elérik a méh 

nyálkahártyájának felületét és megindul a megtapadás (implantáció) és/vagy beágyazódás (nidatio). Patás 

állatokban a megtapadás felületes, míg emberben a csíra enzimjeivel fellazítja a nyálkahártya felületi rétegeit és 

a mélyebb rétegekhez kapcsolódva befészkeli magát. A folyamat kisállatokban 1–2 hétig, lóban, sertésben kb. 1 

hónapig tart. 

Vadon élő állatokban (pl. őz) figyelhető meg a késleltetett implantáció jelensége, amely a környezeti 

viszonyokhoz való alkalmazkodás jeleként, az ellés időpontját az optimális évszakra tolja ki. Az ősszel 

megtermékenyült petesejt a méhben nyugvó állapotban áttelel. A beágyazódás és a további fejlődés tavasszal 

indul meg. 

Az embriogenezis 

A hólyagcsíra a megnyúlás (elongáció), a növekedés időszakában egyik oldalán betüremkedik és kialakul belőle 

a következő fejlődési stádium, a bélcsíra (gastrula). Ekkor indul meg a sejtek és a szövetek differenciálódása. 

Eddig az osztódó sejtek mindegyike totipotens sejt, azaz belőle a teljes egyed létrehozható. A differenciálódás 

megindulásával a sejtek elkötelezik magukat, totipotenciájuk beszűkül és pluri- vagy unipotens sejtekké 

válnak. A differenciálódás hátterében az azonos genomhoz tartozó más-más gének kifejeződésre jutása áll. 

A gastrulatio során az embriócsomóban kialakulnak a csíralemezek is, a sejtek belső rétegéből az endoderma, 

a külsőből az ectoderma, a kettő között pedig a mesoderma, valamint a belőle differenciálódó mesenchyma. 

Ezekből indul meg a szöveti differenciálódás és a szervek kialakulása (organogenesis). Az ectodermából 

fejlődik ki a bőr és az egész idegrendszer, az endodermából a bélcsatorna és néhány zsigeri szerv, a 

mesodermából pedig a szervek nagyobb része. A szervek fejlődésekor először szervtelepek alakulnak ki és 

ezeken belül a szervek fejlődésével párhuzamosan folyik a szöveti differenciálódás. A szarvasmarhaembrióban 

pl. a 20. nap körül már megtalálható a szív, a 30. nap körül a vese. Az embrió kezd az állati testhez hasonló 

formát ölteni. 

A csíralemezek kialakulásával egy időben a köldöktájékról kifejlődnek a sziktömlő és a magzatburkok. A 

sziktömlő kicsi, és kialakulása után regresszív átalakuláson megy át, hiszen emlős állatokban a kevés szik miatt 

nincs jelentősége az embrió táplálásában. A kialakuló szikvérkeringés azonban előkészíti a magzati 

vérkeringést. 

A magzatburkok közül elsőként a magzating (amnion) fejlődik ki, a fogamzás utáni 13–16. nap körül. 

Az amnion teljesen körülveszi a magzatot, benne folyadék, a magzatvíz található, ebben úszik a magzat. A 

magzatvizet az amnionhám termeli, kezdetben víztiszta, majd a levált hámsejtektől és a magzatszőrtől zavarossá 

válik. Védi a magzat testét a kiszáradástól és a mechanikai hatásoktól. A magzat ekkor már végez 

nyelőmozgásokat és így a magzatvíz egy részét lenyeli és megemészti. Az emésztés végterméke a vastagbélben 

összesűrűsödött magzatszurok (meconium). A magzatra kívülről egy sűrű, kenőcsös anyag tapad, ez a 

magzatmáz (vernix caseosa). 
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A másik magzatburok, a húgytömlő (allantois) szintén a köldöktájékról fejlődik, de nem növi körül a magzatot, 

hanem egy tömlőt alkot, amelyben a magzat vizelete (álmagzatvíz) gyűlik össze. 

A külső burok a savósburok, amely dúsan erezetté válik, külső felületén pedig bolyhok alakulnak ki, ez az 

irhahártya (chorion). A chorion kisebb-nagyobb területeken összenő az alatta húzódó allantoissal 

(allantochorion). 

A magzatburkok a köldökzsinór (funiculus umbilicalis) útján függnek össze a magzattal. A köldökzsinór 

összekapcsolja a magzatot a kialakuló méhlepénnyel, s ennek révén az anyai szervezettel is. Egy csavart képle, 

amelyben az embrionális kötőszövetbe (Warthon féle kocsonya) ágyazottan haladnak: a húgyinda (urachus), 

amely a magzati vizeletet szállítja a húgytömlőbe, valamint a köldökartériák és a köldökvénák (aa. et vv. 

umbilicales). 

A külső magzatburok kialakulásával egy időben az anyai és magzati kapcsolódás a legszorosabbá válik, és 

kialakul a méhlepény (placenta). Erre az időszakra befejeződik az organogenezis, kialakulnak a 

szervrendszerek, az embrióban felismerhető az állati testnek szinte minden részlete. Ez a megtermékenyítést 

követően lóban és szarvasmarhában a 30–35., sertésben pedig a 10–14. napra megy végbe. 

A magzati fejlődés 

A méhlepény kialakulásával megindul a méhen belüli élet leghosszabb szakasza. 

A külső magzatburok bolyhai (magzati placenta) benyomulnak a méh nyálkahártyájának mélyedéseibe, 

kriptáiba (anyai placenta) és kialakul a foetomaternalis kapcsolódás, a placenta, amely összeköti egymással 

az anyai és a magzati szervezetet. 

A placenta szöveti szerkezete. Placentatípusok 

Attól függően, hogy milyen szoros kapcsolat alakul ki az anyai és a magzati placenta között, vagyis hogy a 

chorionbolyhok milyen mélyen nyomulnak be a méh nyálkahártyájának rétegeibe, a háziállataink placentája 

eltérő szöveti szerkezetű. 

Eredendően mind az anyai, mind pedig a magzati placenta három-három szöveti rétegből épül fel. Ha a 

chorionbolyhok a méh nyálkahártyájának hámrétegéhez kapcsolódnak, a leglazább jellegű kapcsolódás jön létre, 

ez a hámhoz kapcsolódó (epitheliochorialis) placenta (ló, szarvasmarha, sertés). 

Ha a bolyhok áttörve a nyálkahártya hámrétegén, az alatta lévő kötőszövetbe benyomulnak, a kötőszövethez 

kapcsolódó (syndesmochorialis) placenta alakul ki (kiskérődzők). Lényegesen szorosabb kapcsolódási formát 

jelent az érbelhámhoz (endotheliochorialis) kapcsolódó (húsevők) és a vérbemerülő (haemochorialis) placenta 

(főemlősök). A haemoendothelialis placentánál a chorionbolyhok szöveti szerkezete is redukálódik, az anyai és 

a magzati vérkeringést mindössze egy endothel sejtsor választja el egymástól (patkány, tengerimalac). 

A placenta szöveti szerkezete, azaz hogy milyen szoros a kapcsolódás, meghatározza azt, hogy ellés során a 

magzati placenta leválása milyen mértékű sérülést okoz a méh nyálkahártyájában. A laza kapcsolódás nem okoz 

károsodást (nem hullóhártyás, adeciduata), míg a szorosabb kapcsolódás jelentősebb vérzéssel, szöveti 

roncsolódással jár (hullóhártya, deciduata). 

Lóban és sertésben a chorion bolyhai egyenletesen borítják a placenta magzati részét (pl. diffusa), más fajokban 

viszont a placenta egyes részei simák maradnak. Kérődzőkben a bolyhok csoportosulnak és cotyledonnak 

nevezett képleteket alkotnak. Velük szemben a méh nyálkahártyája is megvastagodik, ezeket carunculáknak 

nevezzük. A caruncula és a cotyledon együttesen a méhpogácsát (placentoma) alkotja (pl. cotyledonaria). 

Húsevőkben a placenta bolyhos része övszerűen veszi körül a magzatot (pl. zonaria), emberben és rágcsálókban 

pedig egy korongszerű, megvastagodott részt találunk (pl. discoidalis). 

A placenta működése 

Bár a placenta szerkezete és formája állatfajonként jelentős eltéréseket mutat, feladata közös: mechanikai 

védelmet nyújt a magzatnak, anyagokat transzportál az anyai és a magzati vér között, bizonyos anyagokat 

szintetizál vagy átalakít és barriert képez, amellyel védelmet nyújt a legkülönfélébb hatásokkal (vírusok, 

baktériumok, toxinok) szemben. 
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Az anyai és a magzati placenta vérellátása egymástól elkülönül, az anyai és a magzati vér sosem keveredik 

egymással, de köztük anyagátáramlás történik. A magzati vérkeringés a köldökzsinórban futó köldökartéria és 

köldökvénák útján tart kapcsolatot a placentával. Az anyai placenta vérellátását a méhartéria végzi. 

A placenta szöveti szerkezete nagymértékben meghatározza annak transzport folyamatait, azt, hogy milyen 

anyagok jutnak át a placentán. 

A placentán, mint magzati tüdőn keresztül megy végbe a gázcsere, a CO₂ -nak és az O₂ -nek diffúzióval 

történő kicserélődése. A magzati vért a szív a köldökartérián keresztül pumpálja a placentába, ott a vér O₂ -t és 

tápanyagokat vesz fel, CO₂ -t ad le, majd a vért a köldökvénák szállítják vissza a magzati keringésbe. Az 

elektrolitok egy része, a hormonok, a vitaminok és a víz szintén diffúzióval jutnak át, míg az aminosavak, a 

zsírsavak, a glükóz, a fruktóz és az ásványi anyagok többségének átjutásához aktív transzport szükséges. A 

magzat a fejlődéséhez szükséges anyagok nagy részét az anyai szervezettől, az anyai vérkeringésből vonja el 

(haemotroph táplálkozás), bár az epitheliochorialis típusú placenta esetében továbbra is jelentősége van a 

histiotroph táplálkozásnak. 

Bizonyos anyagokkal szemben a magzat erősebb affinitást mutat az anyai szervezethez képest. Így pl. a magzati 

vérben az intenzív csontképzés miatt 0,25–0,90 mmol/1-rel magasabb a Ca és a P szintje. Hasonló tendenciát 

figyeltek meg az A-, az E- és bizonyos B-vitaminok esetében is. Lényegesen nagyobb a magzati Hb affinitása az 

oxigén irányában. Általánosságban elmondható, hogy a magzati szervezet, annak rendkívül intenzív fejlődése, 

előnyben részesül az anyával szemben, akár az anyai szervezet rovására is. 

Miután a házi patásállataink placentáján nagy molekulájú anyagok nem jutnak át, a magzat minimális 

ellenanyagszinttel születik meg. A passzív immunitást, az Ig-ok többségét a megszületés után a föcstejjel veszi 

fel. 

A placenta szintetizálni és tárolni is képes bizonyos anyagokat: fruktózt, glikogént, zsírt, vitaminokat. 

Végül a placenta barrier, meggátolja bizonyos baktériumok (pl. Brucella, Listeria, Mycobacterium), vírusok és 

paraziták átjutását. 

A placenta hormontermelése 

A foetomaternális egység mint endokrin szerv is működik. A placenta képes átvenni vagy kiegészíteni a CL 

progreszteron termelését. A placenta másik szteroid hormonja az ösztrogén, amely azonban csak az ellést 

megelőzően kerül túlsúlyba. Vemhes kanca placentájának hormonja a PMSG. A placentáris laktogén (PL) 

komplexet kérődzők placentájából sikerült kimutatni, az ellés előtti időszakig hat a tejmirigy növekedésére. 

A vemhesség hormonális háttere 

A méh a vemhesség alatt olyan a magzat számára, mint egy inkubátor. Optimális hőmérsékletet, 

nedvességtartalmat, tápanyagokat biztosít a magzat fejlődéséhez, letompítja a külvilág ingereit, védi a káros 

hatásoktól. Ezeket a kedvező körülményeket a progeszteron teremti meg: zárt nyakcsatorna, érzéketlen, 

petyhüdt, elernyedt méhizomzat, viszonylag inaktív petefészek. 

A vemhesség fenntartásához minden fajban progeszteron szükséges. A progeszteront a kezdeti időszakban 

kizárólag a CL termeli. A ciklusos CL vemhességi CL-á való alakulásához az szükséges, hogy a méh a kritikus 

14–17. nap körüli időre már ne legyen üres, a csíra lejusson a méhbe, ne termelődjön PGF₂ alfa. 

Az egyet ellő állatokban egy, a többet ellőkben több tüsző ovulál. Annyi sárgatest alakul ki, ahány tüsző ovulált, 

és annyi marad fenn vemhességi CL-ként, ahány csíra beágyazódott. 

Az állatok többségében a vemhesség második felétől a CL hormontermelését kiegészíti a placenta. Élettani 

körülmények között a CL fennmarad a vemhesség végéig és csak az ellést megelőző hormonális változások 

indítják meg oldódását. Lóban a PMSG hatására folytatódik a petefészekben a tüszőérés, és az ovuláció nélkül 

kialakuló járulékos CL-k is hozzájárulnak a progeszteronszint fenntartásához. 

A magzati életben a hormonális változásokat tekintve három kritikus időszak van: 

– a termékenyülés utáni 14. nap körül, amikor eldől, megindul-e PGF₂ alfa hatására a luteolysis, 

– a placenta kialakulása és hormontermelésének megindulása, 
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– az ellés előtti hormonális változások. 

A vemhesség alatti hormonális hatások befolyással vannak az állati szervezet egészére, az anyagcserére is. 

Főleg a vemhesség végére nő a víz, az ásványianyagok és a különböző táplálóanyagoknak a visszatartása. 

Az ellés 

Az ellés az az élettani folyamat, amelynek során a magzat, a magzatburokkal együtt a világra jön. Az anyai 

szervezetben megindul a nemi utak regenerációja, valamint a tejtermelés, míg a megszületett egyed életének egy 

minőségileg lényegesen más, új szakasza kezdődik el. 

Az ellésre, az ezzel együtt járó fizikai, idegi és hormonális változásokra való felkészülés már a vemhesség 

utolsó szakaszában megkezdődik. 

Hormonális változások a vemhesség végső szakaszában 

A vemhesség utolsó negyedében az anyai szervezetben egyre emelkedő ösztrogénszint figyelhető meg. 

Mindazok a változások, amelyek az anyai szervezetben az ellést megelőzően és alatt lezajlanak, ösztrogén 

hatására alakulnak ki. Az ellés megindításának és az anyai ösztrogénszint emelkedésének hátterében a magzati 

hypothalamus aktiválódása áll. Azaz, a magzattól származik az első impulzus, “a magzat akar megszületni”. 

Pontosan nem ismert ingerek hatására a magzati hypothalamusból CRF kiáramlás indul meg, ez aktiválja az 

adenohypophysist, ahonnan ACTH elválasztás indul meg A magzati mellékvesekéregben szintetizálódó 

kortizol hat a magzatban, mégpedig a tüdőalveolusok belső, bélelő foszfolipid rétegének kialakulására. Ez segíti 

megszületés után az első légvételnél az alveolusok telítődését. A glükokortikoidok hatására megindul némi 

glükogénraktár kiépülése is. 

A magzati kortikoszteroidszint-növekedés eredményeként emelkedik a placenta ösztrogéntermelése, ezzel 

párhuzamosan csökken az anyai szervezetben a progeszteronszint. Azaz, az eddig domináló progeszteron túlsúly 

megszűnik. Az emelkedő ösztrogénszint pedig az alábbi, az ellésre felkészítő változásokat idézi elő: 

– a nemi utakban vérbőség, ödéma lép fel, a hüvelyben váladéktermelés indul meg, 

– prosztaglandin-termelést indukál, amely megindítja a luteolysist, illetve fokozza a nemi utak 

simaizomzatának összehúzódását, 

– a méh simaizomsejtjei proliferatív hatásra megnagyobbodnak, számuk megnő, kiépülnek a méh oxitocin-kötő 

receptorai, 

– relaxintermelést indít meg, amely megkezdi a nemi utak kötőszöveti állományának (medencei álizület, 

nyakcsatorna, méhszalagok) fellazítását, lazul a kapcsolat az anyai és a magzati placenta között is, 

– gátolja a Prolaktin Inhibiting Factor-t (PIF), a kiáramló prolaktin pedig megindítja a tejtermelést. 

Az ellés folyamata 

Az ellés folyamata négy szakaszra osztható. 

a) Az előkészítés időszaka: Az ellés közeledtét jól látható külső változások jelzik: a péra megduzzad, kipirul, a 

medencei lágy szövetek fellazulása miatt besüpped a fartő, a hüvelyből kevés váladék ürül, a tejmirigyek (tőgy) 

megduzzadnak és közvetlenül ellés előtt megindul a tejtermelés. 

A hormonszintek változásának köszönhetően a lágy szülőút rendkívül tágulékonnyá válik. Az állat nyugtalanul 

viselkedik, csökken a testhőmérséklete. 

b) A megnyílási időszak lényege a lágy szülőútnak (a nyakcsatorna, a hüvely és a péra) a megnyílása, azaz a 

nyakcsatorna és a méhszáj kitágulása, amit az ún. előkészítő fájások, méhkontrakciók kísérnek. 

A tágításban a magzatburkok segítenek, a magzat és burkai, a bennük lévő folyadékkal a kissé nyitott méhszájon 

át benyomulnak a nyakcsatornába és így tágítják azt. Az allantois (vízhólyag) halad elöl. Ez megreped és az 

álmagzatvíz kimossa és nedvesen tartja a szülőutat. Az amnionban már érezhető a magzat végtagja (lábhólyag), 

megrepedéskor a nyúlós, síkos valódi magzatvíz ürül. 
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c) A kitolási szakasz akkor indul meg, amikor a magzat beigazodik a medencei szülőútba. Feszítő hatására a 

mechanoreceptorok izgalmának eredményeként oxitocin áramlik ki a neurohypophysisből és megindulnak az 

erős méhösszehúzódások, amelyet a hasprés segít. 

A kitolási szakasz időtartama állatfajonként eltérő hosszúságú, kanca esetében alig fél óra, míg a 

kedvezőtlenebb medencealakulású kérődzők esetén 2–6 óráig is eltart, amíg a magzat a világra jön. 

d) Az ellés utófázisában a méhkontrakciók enyhébben ugyan, de folytatódnak, eredményükként patás 

állatokban a magzati placenta leválik a méh nyálkahártyájáról és kanca esetében 1/2, koca 1, tehén esetében 

pedig 2–8 óra múlva kiürül. Rágcsálóban és húsevőben a magzat a burkokkal együtt születik meg. 

Az ellés befejeztével megindul a méh és a szülőutak regenerációs visszaalakulása, az involúció. Ebben az 

időszakban regresszív és progresszív folyamatok zajlanak egy időben, amelyek kimenetele meghatározza az 

újravemhesülés idejét, sikerességét. 

A méh izomzata leépül, csökken a nyálkahártya vérellátása, a leváló hámsejtek, szövetdarabok váladék (lochia) 

formájában kiürülnek. A méh nyálkahártyájának tisztulása, regenerálódása után zárul a nyakcsatorna, 

megszűnik a nemi utak bővérűsége, ödémája. 

A fokozatosan aktiválódó hypothalamus-hipofízis-gonád tengely működésekor új tüszőérés indul meg a 

petefészekben és állatfajonként eltérő idő elteltével új ciklus indul be. Az elléstől az első ovulációval együtt járó 

ivarzásig eltelt idő a puerperium időszaka. 

Ellenőrző kérdések 

 

-féle tüszőt ? 

hipofízis és a női nemi szervek működése között? 

 

 

₄ ) szekréció és a vemhesség időszaka között? 
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Chapter 13. A TEJTERMELÉS 
ÉLETTANI ALAPJAI 

A tejmirigy 

A tejmirigy (glandula lactifera, mamma, mastos) a legnagyobb bőrmirigy. Módosult verejtékmirigy, amelynek 

váladéka a tej (lac), elsősorban az újszülött táplálására szolgál. A tejmirigyet kérődzőkben tőgynek (uber), ló, 

húsevők és a sertés fajban emlőnek (mamma) nevezzük (23.ábra). 

 

22. ábra: A tejmirigy elhelyezkedése, valamint a mirigydombok és a mirigykivezető-nyílások megoszlása 

különböző állatfajokban (Senger, 2003) 

Az emlősállatok tejmirigyét vékony, ráncoltató, finoman szőrözött bőr fedi. A bőr a bimbókon vastagabb, 

ráncosabb és csupasz. A bőr alatti kötőszövet laza szerkezetű, benne zsír nem rakódik le. A tőgyben viszont 

bőven van zsírszövet. A subcutis alatt a felületes pólya található, amelyben nagyobb vénák és nyirokcsomók 

helyeződnek. Ún. interfascialis kötőszövet választja el a mély pólyától, amely a törzs mély pólyájának, 

növényevőkben a rugalmas rostokban gazdag, sárga haspólyának ide térő részlete. 

A törzsről a kétoldali tejmirigy (tőgyfél) közé nyomulva, lóban és kérődzőkben a tejmirigy függesztő 

szalagját, amely a kétoldali mirigyfelet sövényként határolja el (23. ábra). A mély pólyán belül a tejmirigy 

kötőszöveti tokja található, amely az egyes mirigytesteket (tőgynegyedeket) külön-külön befoglalja, elválasztja 

egymástól. 
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23. ábra: A tőgy harántmetszete vázlatosan 

A tokból a parenchymába nyomuló kötőszöveti sövények képezik a mirigy interstitiumát (stromáját), amelyben 

erek és idegek futnak. Az interstitium apró lebenyeket különít el a tejmirigy állományában. 

A legfontosabb tejtermelő állatfajunk, a szarvasmarha tőgye a lágyéktájon, a combok között az utóhason, a 

medián sík két oldalán fejlődött ki, vagyis hasi-lágyéktáji elhelyeződésű. A lágyéktájon cranialisan a köldökhöz, 

caudalisan a pérához közel tölti ki a teret. Mindkét oldalon 2–2 önálló mirigytest, ennek megfelelően 

tőgynegyed, továbbá jobb és bal oldali tőgyfél található, amelyet a külsőleg jól látható sulcus intermammaricus 

választ el. A hátulsó tőgynegyedek fejlettebbek az elülsőknél. A tejmirigy és morfológiai részeinek fejlettsége 

konstitucionális, tartási, takarmányozási tényezőktől, sőt, még fejési technológiától, továbbá a nemi ciklustól is 

függ. 

A kiskérődzőkben és a lovon csak a lágyéki tejmirigyek fejlődtek ki. Ezek látszólag egységes (összeolvadt) 

szervek, a tehén és a kanca tejmirigyében ugyanis mindkét oldalon két-két, egymástál független mirigytest 

található. Az elülsők a hasi, a hátulsók a lágyéki tőgynegyedek. A húsevők és a sertés tejmirigyei több önálló 

mirigytestből állnak. Erre utal a tejmirigy bimbóin lévő, a bimbócsatornába vezető nyílások eltérő száma is. A 

tehén tejmirigye (tőgy); négy önálló mirigytestből, tőgynegyedből áll; a négy tőgynegyed négy tőgybimbójának 

a végén egy-egy bimbócsatorna nyílik. A kanca tejmirigye (mamma) ugyan négy mirigytestből áll, azonban 

bilateralisan lévő két közös csecsbimbóban lévő, két bimbócsatornába nyílik. 

A többi faj esetében, pl. a juhban, a két tőgybimbón egy-egy bimbócsatorna helyeződik, a juhok tőgye tehát két 

mirigytestből áll. A koca csecsbimbóin három, a húsevőkén 10–12, sőt ennél is több bimbócsatorna található, 

amelyek mindegyike önálló mirigytestből ered. 

A tejmirigyek két fő részét különböztetjük meg: a mirigy testét és a bimbókat. A mirigytest kötőszövetbe 

ágyazott mirigyszövet, amely a tejmirigy parenchymáját képezi. Ez a működő állomány termeli a tejet. A tőgy 

mirigyei csöves-bogyós mirigyek. A mirigyvégkamrák falát az alaphártyán egy rétegben helyeződő apokrin 

típusú mirigyhámsejtek alkotják. 

Az egyes mirigyvégkamrákat sűrű kapillárishálózattal átszőtt kötőszövet fűzi egybe. A mirigyvégkamrákat a 

tejutakkal együtt összehúzódásra képes, ún. myoepithel sejtek (kosár-, basalis sejtek) is körülfonják. A 

mirigyvégkamráktól finom csövecskék indulnak, amelyek nagyobb tejutakká egyesülnek; ezek a tejmedencébe 

szájadzanak. A tejmedence részben a mirigy testében, részben a bimbóban helyeződik. 

A kettő határán szűkületet képez sugaras redő formájában a Fürstenberg-féle vénagyűrű, amely megakadályozza 

a tej spontán ürülését. 

A tejmirigy bimbója egyes fajokban hengeres, másokban lapított bázisán szélesebb, hegyén tompa csúcsban 

végződik. Hossza fajonként változó. Bőre vastagabb, szőrtelen és ráncosabb, mint a tejmirigy testén lévőé. A 
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bimbóban bimbócsatorna található, amely a bimbó hegyén nyílik. Mint említettük, számuk a mirigytestek 

számától függ, fajonként változó. A bimbócsatorna falában a simaizomelemek záróizommá rendeződtek. 

A tőgy erei és idegei 

A tőgy artériája, a külső szemérem artéria, a lágyékcsatornán át fut a tőgyhöz. Az ér közben a hasfal és a tőgy 

között két ágra, (elülső és hátulsó tőgyartéria; a. mammaria cranialis et caudalis) oszlik. A vénák párhuzamosan 

haladnak az artériákkal. A vénás vér a tőgyből három úton távozik; egyfelől a külső szeméremvéna, másfelől a 

tejér (v. subcutanea abdominis) és kisebb mértékben a belső szeméremvéna szállítja el. A tejér a has alján, a bőr 

alatt halad előre, majd a lapátosporc és a 8. borda közti magasságban lévő hasfali nyíláson, mint tejtányér vagy 

tejcsésze hatol át a hasfalon. 

A tőgyből tág nyirokerek vezetnek a tőgy feletti nyirokcsomókba, amelyek a hátulsó negyedek alapjánál 

találhatóak. A felszíni nyirokerek, a vénákhoz hasonlóan, telt állapotban a bőr felületén jól láthatóak. 

A tőgyet az ágyéki idegek ventralis ágaiból adódó ágyéki fonat (plexus lumbalis) első három idege, a 

csípőalhasi ideg, a csípőlágyéki ideg és a külső ondóideg idegzi be. 

A tőgybimbó igen dús érző idegvégződésekben, amelyek nyomás-, hideg-, meleg- és fájdalomérző receptorok. 

A tejmirigy fejlődése 

A tejmirigy ectodermalis eredetű szerv. Az embrióban az élet korai szakaszában kétoldalt ventralis 

helyeződésben, paramedialis irányban alakulnak ki a Schultze-féle tejlécek formájában. 

A tejlécben a leendő bimbók számának megfelelő helyeken intenzíven sarjadnak a sejtek. A folyamat során 

tejpontok, majd tejdombok jelennek meg. 

Amennyiben a fajra jellemzőnél több tejdomb fejlődik, hypermastiáról beszélünk, ha csak szám fölötti (inaktív) 

bimbók jelentkeznek, hypertheliával állunk szemben. Ha a jellemző számúnál kevesebb fejlődik, hypomastiáról 

van szó. 

A tejmirigy mindkét nemben azonos fejlődési utat tesz meg a nemi érés folyamán, azonban a nemi hormonok 

hatására csak a nőivarúakban fejlődik ki tejtermelésre alkalmas szervvé. 

Az ivarérettség eléréséig a tejmirigy nőivarú állatokban is fejletlen. Az újszülött nőivarú állatokban az anyai 

hormonok hatására, rövid időszakra, gyakran tejszekréció indulhat meg. Az így képződött váladékot 

boszorkánytejnek (lac neonatorium) nevezik. 

Az ivarzással kapcsolatos idegi-hormonális tényezők a tejmirigyek strukturális fejlődését mozdítják elő. A 

tejmirigy szöveti állománya az ivari ciklus szakaszainak megfelelően változásokon megy át. Az oestrus idején 

az agykéregből és a hypothalamusból érkező ingerekre a hipofízis elülső lebenyében termelődő FSH megindítja 

a tüsző ösztrogén hormonjainak képződését. A folyamat a tejmirigy stromájára, űrrendszerére fejlesztő hatású. 

A ciklus második szakaszában az LH termelése válik döntővé. A sárgatest progeszteronjának hatása 

következtében a tejmirigy alveolaris rendszere (parenchyma) kezd erőteljesen fejlődni. 

A vemhesség idején a tejmirigyek szerkezeti fejlődésében újabb szakasz indul. Ilyenkor a corpus luteum 

progeszteron hormonja, valamint a placenta által termelt szexuálhormonok szekréciója erőteljes és a hormonok 

hatására alakul ki a tejmirigy végleges struktúrája. A tejmirigy a vemhesség idején éri el teljesen kifejlett 

formáját és fejlődése tulajdonképpen csak az ellés után a 4–7. napon, a föcstej (colostrum) termelésének a végén 

fejeződik be. A tejmirigy strukturális fejlődését mammogenezisnek nevezzük. 

A tejmirigy működése 

A tejelválasztás (tejszekréció) közvetlenül az ellés után indul meg, intenzíven viszont csak az ellés után 

tapasztalható. Ez a tejképződés (laktogenezis) időszaka. 

A tejtermelési időszakban (laktáció) a folyamatos tejbeáramlást, a tejprodukciót fenntartó tényezőt galactopoesis 

néven foglaljuk össze. A tejmirigy alveolusainak hámsejtjei bonyolult hormonális és idegi folyamatok 

összerendezettsége következményeként kezdik meg a tejelválasztást. 

A tejelválasztás szabályozás 
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A tejtermelés megindításában és annak fenntartásában hormonális hatások játszanak szerepet, és ebben több 

hormon vesz részt; nem lehet a folyamatokat egyetlen vagy egy-két hormon működésére szűkíteni. A hormonok 

között van sajátos “tejképző hormon”, a legtöbb azonban a laktáción kívüli egyéb folyamatokban is részt vesz. 

Tehénben a mammogenezis sajátos hormonja a choriomammotrop hormon (PL = placentaris laktogén), a 

laktogenezis folyamatának kulcshormonja a prolaktin (LtH = luteotrop, vagy LTH = laktotrop hormon), a 

galactopoesisé pedig a (nem sajátosan tejképző) szomatotrop hormon (STH). 

A choriomammotrop hormon a vemhesség második felében a chorionban képződik; hatására fokozódik a 

tejmirigy-hámsejtek aminosav felvétele, a fehérjeszintézis. A sejtek így válnak alkalmassá az osztódásra. A 

tömeges osztódás előidézője azonban a mammogenezis időszakában az ösztradiol, amelynek mennyisége egy-

két héttel az ellés előtt gyorsan megnövekszik, és ennek hatására fokozódik a tejmirigy sejtjeinek osztódása. 

A tejtermelés megindulását és folyamatosságát a hipofízishormonok közül elsősorban a prolaktin biztosítja a 

hipofízis elülső lebenyében termelődő prolaktin hatékony koncentrációban kerül a tejtermelő állat vérébe, és 

nemcsak megindítja, hanem folyamatosan fenn is tartja a tejelválasztást. E hormon hatására a tejmirigy 

szekréciós sejtjei megkapják azokat a szervező molekulákat, amelyek a kémiai szintézist lehetővé teszik. 

A prolaktin képződésének megindításában sok tényező vesz részt. A vemhesség idején a vérplazmában keringő 

nemi hormonok a hipofízis elülső lebenyének sejtjeiben gátolják a prolaktin termelődését. 

Ellés előtt a magzati mellékvesekéreg glükokortikoidjainak, később az anya szervezetében felszabaduló PGF2 

(prosztaglandin) hatására az anya vérplazmájának progeszteronszintje csökken. A progeszteronszint rohamos 

csökkenését azonban főként az okozza, hogy az ellés után távozik a placenta és hogy inaktiválódik a vemhességi 

sárgatest. Progeszteron hiányában a hipofízis elülső lebenyének sejtjei mentesülnek a gátlás alól. E hatásra indul 

meg a prolaktin képződése. A folyamatos tejtermeléshez az említett hormon optimális vérplazma-koncentrációja 

is szükséges. A megfelelő endokrin működés érdekében fontos az ösztrogének termelődésének megindulása az 

ellés után és megfelelő koncentrációjának fenntartása azt követően a vérplazmában. A folyamatokhoz hozzájárul 

mind a pajzsmirigy, mind pedig a mellékvesekéreg hormontermelése is. 

Az első szopással ezután jelentősen megváltozik a tejelválasztás szabályozásának mechanizmusa. Elsősorban a 

tőgybimbó bőrének érző idegvégződésein át ugyanis az idegrendszer hatása is érvényesül a laktogenezis 

szabályozásában. Az inger (szopás, tőgymosás, fejés) hatására prolaktin és más hormonok áramlanak ki, és az 

ACTH, a TSH, valamint az STH, majd az utóbbi közvetítésével az inzulinszint is emelkedik. Az ACTH serkenti 

a kortizol szekrécióját, aminek következtében a piruvátkarboxikináz aktivitása nő, és ez elősegíti a 

glükoneogenezis fokozódását a szervezetben, ezáltal a tejcukorképződést is a tőgyben. A TSH kiáramlás 

növekedése következtében nő a tiroxin-szint. Ez a hormon serkenti a tejszekrécióhoz energiát szolgáltató 

folyamatokat. Az STH ugyanakkor a szomatomedineken (IGF) keresztül fokozza az inzulinszintet. Az inzulinra 

feltétlenül szükség van a laktogenezis fenntartása érdekében. A tej mirigytevékenységére gyakorolt hatását 

tekintve ugyanakkor nehéz olyan speciális szabályozó tevékenységet találni, amely az inzulin általános 

anabolitikus szerepétől eltérne. Tejelő tehenekben és kecskékben az inzulinkezelés csökkentette a tejtermelést és 

a tejcukor mennyiségét, ugyanakkor növelte a tej fehérje- és zsírtartalmát. Az ismertetett három célhormon, a 

kortizol, a tiroxin és az inzulin együtt alkotja az ún. laktogén komplexumot. A laktogenezis időszakában megnő 

a laktogén komplexum mennyisége és szerepe. 

Galactopoesisről, azaz a folyamatos, hosszan tartó tejszekrécióról csak akkor beszélhetünk, ha a laktáció nem 

szűnik meg az utód elválasztása után, hanem háromszor-ötször annyi ideig is eltart, mint a fajra jellemző 

szoptatási idő. Az ilyen huzamos tejszekréció természetes feltétele, hogy a tőgy parenchymája időről időre 

megújuljon. Erről monogasztrikusokban a prolaktin, kérődzőkben, főként a szarvasmarhában és a kecskében – 

ahol a prolaktin nem galactopoeticus hatású – a prolaktinhoz nagyon hasonló szerkezetű szomatotrop hormon 

(STH) gondoskodik úgy, hogy a rendszeres fejés (szopás stb.) következtében megnövekszik a tőgy 

parenchymájának STH-felvételi kapacitása (recepciója). A növekedési hormon jelzéseire a fejést követő 20–30 

perc alatt osztódásnak indul a mirigyhámsejtek egy része, azaz “megfiatalodik” a tőgy tejképző állománya. A 

gyakrabban fejt állatokban nagyobb mértékű e felújulási hányad. Az STH szabályozó tevékenysége tehénben és 

kecskében továbbá rövid távon biztosítja a galactopoiesis fenntartását, illetve fokozását anélkül, hogy a 

takarmányfelvétel, illetve a szöveti raktárak kiürülése arányosan növekedne. 

E kulcshormon mellett a galactopoesis időszakában a laktogén komplexumból úgy látszik, hogy a tiroxinhatás 

válik fontossá a galactopoesis idején és csakis ekkor lehet a tejtermelést szerves jódkészítmény, pl. kazein-jodát 

etetésével növelni. 
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A tej a két fejés közötti időszakban folyamatosan képződik. A tejmirigy alveolusokban felgyülemlő tej hatására 

megnövekszik az intraalveolaris nyomás, amely ha eléri az alveolusokat körülvevő erekben uralkodó 

vérnyomást (5,3 kP), időlegesen leáll a tejelválasztás. Fejéskor és szopáskor kiürül a tejmirigy űrrendszere, 

csökken az intraalveolaris nyomás, majd újra indul a tejelválasztás. A tejmirigy alveolusokban tehát 

periodikusossá válik a nyomásingadozás, ami ingerlően hat a tőgy parenchymájában lévő idegvégződésekre 

(interoceptorok). A tőgy bőrében, különösen a tőgybimbókat borító bőrben gazdagon helyeződő idegvégződések 

(exteroceptorok) – mint érző idegvégződések – a taktilis ingerek hatására ingerületi állapotba kerülnek, és ezek 

az ingerületek a felszálló (érző) pályákon a központi idegrendszerbe jutva fejtik ki hatásukat. Ilyen többek 

között a prolaktin, valamint az oxitocin termelődésére kifejtett hatás. A tejmirigy szekréciós működésének 

szabályozásához elsősorban a vazomotoros beidegzés járul hozzá, miután tisztán szekréciós rostokat nem 

mutattak ki a tejmirigyben. 

A tejleadás szabályozása 

A tejelválasztás, vagyis a tej összetevő anyagainak a képződése (szekréció) szigorúan elkülönül a tejbelövellés, 

a tejleadás és kiürítés mechanizmusától (24. ábra). Ez utóbbi folyamat (ejekció) további neurohormonális 

szabályozás függvénye. A két jelenség elkülönítése fontos, mert a tejmirigy tároló, raktározó típusú szerv annak 

ellenére, hogy a tejelválasztás folyamatos. 

Az ejekció mechanizmusának hormonális magyarázata szerint a fejési és szopási ingerek olyan ingerületeket 

indítanak el, amelyek a hypothalamuson keresztül a neurohypophysisbe kerülve megindítják, majd fokozzák az 

oxitocin felszabadulását. 

 
24. ábra: A tejleadás (belövelés) reflexe 
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Az oxitocin a tejmirigy myoepithel vagyis kosársejtjeit összehúzódásra készteti, aminek hatására a tej bekerül a 

mirigy űr- és csatornarendszerébe. A következő fázisban pedig a tej kiürítése következhet. A tej kiürüléséhez a 

tőgy ereinek vérbősége, a tőgy duzzadása elengedhetetlen. A korábban említett ingerekre, reflexsorozat 

eredményeként 30 sec alatt 4,6 kP-ra nő a tejnyomás a tejmedencében. Az értágulat béta-recepció, vagyis az 

érfalban lévő simaizomsejtekben cAMP-képződést kiváltó folyamat. Ezt vagy az idegvégződésekben képződő 

acetil-kolin hozza létre, vagy a csekély mennyiségű adrenalin. A fejés közben gyenge szimpatikotónia jut 

érvényre. Amennyiben azonban gátló inger (kellemetlen hatás) éri az állatot (ijedség, idegen fejő, új gép, kutya 

ugatása stb.), jelentős mennyiségű adrenalin szabadul fel, amelynek hatására a tőgy erei szűkülnek 

(vasoconstrictio), a mirigy elpetyhüdik, azt nem lehet kifejni. Ezt az állapotot nevezik “tejvisszatartásnak”. A 

kiváltó hatás megszűnése után csak akkor indul meg újra az ejekció, ha még elegendő mennyiségű oxitocin van 

a vérben. Ha már nincs (a fejés megkezdésétől számított 8–10 perc múlva), akkor csak az alveoláris nyomás 

fokozásával, azaz oxitocin-injekcióval lehet az ejekciót újra megindítani. 

A tejszekréció 

A tej összetevői (20. táblázat) főként a tejmirigy önálló, aktív működésének eredményeként keletkeznek. A tej 

(lac feminium) szerves alkotórészeinek többsége a tejmirigy alveolusainak hámjában szintetizálódik. Ez a 

folyamat és a képződött anyagok tejjé formálása a tejelválasztás (szekréció). Szűkebb értelmezés szerint a 

tejképződés a tejben levő összetevők szintézisét jelenti, amely a sejtekben lejátszódó biokémiai folyamat, a 

tejelválasztás pedig a hámsejtek membránjához kötődő, jobbára biofizikai esemény. 

A hámsejtek szekréciós képessége igen sokoldalú, mert a tejképződéskor a vérrel odaszállított anyagokból 

sokféle vegyületet kell előállítaniuk. E sokféle tevékenységet csak ez a típusú sejt végzi; úgy látszik, hogy 

minden egyes alveolus hámsejt képes az összes tejalkotó vegyület előállítására. 

A tejmirigy alveolusainak vérellátása gazdag. A tejképződéshez kiinduló anyagok a vérplazmával kerülnek a 

mirigyhámsejtekbe. Átlagos adat, hogy a tejmirigyen egy liter tej képződéséhez 150–500 liter vér áramlik át 

(Smith, 1969). A mirigyhám működése szoros összefüggésben van a vérnyomással. A tejmirigyhámsejtek csak 

addig működnek, amíg a vérnyomás az alveolusokat behálózó kapillárisokban az alveolusokban levő tej 

nyomását túllépi. Ha az alveoláris nyomás eléri a 5,3 kPa-t (40 mmHg) a tejelválasztás megszűnik, mert 

ilyenkor az egybeesik a vérnyomással. Amikor tehát az alveolusok megtelnek tejjel, az intraalveoláris nyomás 

megnövekszik, és a tejelválasztás időlegesen szünetel. 

A tejben fehérjék, zsírok, szénhidrátok, egyéb szerves anyagok és ásványi anyagok találhatók. Ezeket az 

anyagokat vagy ezek prekurzorait “szűrik ki” a mirigyhámsejtek a vérből. A tejben egy-egy alkotórészből több 

található, mint amennyit a vérplazmából a tejmirigy kiválaszt (21. táblázat). Ez arra az intenzív és önálló 

szekrécióra utal, amely a tejmirigy működésére jellemző. A kérdést bonyolítja az, hogy a vérplazma a 

tejképződéshez az anyagokat nem állandó, hanem eléggé ingadozó, a takarmányozás, az emésztés és a 

felszívódás folyamataitól függő koncentrációban tartalmazza. A tej összetétele pedig adott fizológiai határok 

között a fajra, a fajtára jellemző, vagyis viszonylag állandó. 

Ahhoz, hogy a kiinduló vegyületek a tej alkotórészeivé váljanak, a tejképződés során a tejmirigy jelentős 

mennyiségű energiát használ fel. Kolb (1965) szerint 20 kg tej termeléséhez összesen 146,3 MJ energia 

szükséges. Az említett mennyiségű tej szekréciója érdekében a szerző szerint a tőgy 1200–1800 g ecetsavat, 

500–800 g propionsavat és 700–1000 g fehérjét vesz fel a vérkeringésből. 

20. táblázat. Néhány állatfaj tejének összetevői (g/L) Swenson (1984) nyomán 
 

Állatfaj Zsír Fehérje Tejcukor Hamu 

Szarvasmarha 
    

– Holstein 35 31 49 7 

– Jersey 55 39 49 7 

Bivaly (kínai) 126 60 37 9 

Teve 42 35 48 7 
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Juh 104 68 37 9 

Kecske 35 31 46 8 

Ló 16 24 61 5 

Sertés 79 59 49 9 

Házinyúl 122 104 18 0 

Kutya 95 93 31 2 

Macska 71 101 42 5 

A 20 kg tejmennyiséggel ugyanakkor a naponta ürülő tejzsír, tejcukor és fehérje mintegy 52–58 MJ energiát 

képvisel. Ennek megfelelően az életfenntartó szükségleten felül minden 4% zsírtartalomra korrigált tej kg 

(FCM) megtermeléséhez kb. 3 MJ nettó energiát igényel a tehén szervezete. 

21. táblázat. A vérplazma- és a tehéntej-összetétel (g/L) Kolb (1965) nyomán 
 

A vérplazma összetevői Mennyiség A tehéntej összetevői Mennyiség 

Víz 910,00 Víz 870,00 

Glükóz 0,50 Laktóz 49,00 

Szérumalbumin 32,00 Laktalbumin 5,20 

Szérumglobulin 44,00 Laktoglobulin 0,50 

Aminosav (szabad) 0,03 Kazein 29,00 

Neutrális zsír 0,60 Neutrális zsír 37,00 

Foszfatidák 2,40 Foszfatidák 0,40 

Kalcium 0,09 Kalcium 1,20 

Magnézium 0,02 Magnézium 0,10 

Foszfor 0,11 Foszfor 1,00 

Nátrium 3,40 Nátrium 0,50 

Kálium 0,30 Kálium 1,50 

Klorid 3,50 Klorid 1,10 

A tejmirigyben felhasznált energia kérődzőkben elsősorban az előgyomrokban folyó mikrobás fermentáció 

során keletkező, rövid szénláncú zsírsavakból (illózsírsavakból), főként ecetsavból, propionsavból és vajsavból 

származik, monogastricus állatokban az energiaforrás nagyrészt glukózból adódik. A csúcsteljesítményből vagy 

az elégtelen takarmányozásból adódó energiadeficit esetén ugyanakkor a szervezet zsírraktárában deponált 

zsírsavak mobilizációja kerül előtérbe. Az energia tekintélyes hányada a mobilizált zsírsavak oxidációjából 

származik. A bőtejelő tehenek a laktáció első heteiben takarmányukból a tejtermeléshez szükséges energiát 
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felvenni nem tudják, katabolikus anyagforgalmi állapotba kerülnek, és az ellés időpontjában megállapított 

testtömegük mintegy 20%-át veszíthetik el. Ez a csökkenés a szervezet energiaraktárainak (elsősorban a 

zsírszövet) leépülésének és energiamobilizációjának a következménye. 

A tej összetevői és képződésük 

A tej meglehetősen bonyolult összetételű folyadék, minden olyan anyagot tartalmaz, amely az újszülött számára 

szükséges. A tej anyagait kémiai szerkezetük és élettani funkciójuk alapján öt csoportba soroljuk. Ezek a 

következők: fehérjék és más N-tartalmú anyagok, szénhidrátok, lipidek, ásványi anyagok, vitaminok és egyéb 

biológiai anyagok. 

A laktáló tejmirigyben a teljes elvezetőrendszer impermiabilis (az anyagok számára átjárhatatlan) és 

tárolórendszerként viselkedik. Az alveolusok szekretoros részeit képező epithel sejtek ugyancsak impermiabilis 

egységek. Igy megakadályozzák a paracelluláris (sejtek közötti) anyagáramlást (transfert) és az epithel sejteken 

keresztül történő transcellularis anyagmozgást. Ennek eredményeként a mirigyvégkamrák felé kiválasztott és a 

tejvezetékekben tárolt tej alkotórészei (beleértve a vizet is) a szövetek, vagy a keringés felé visszaszívódni nem 

képesek. A tej igy a benne lévő főbb ionok (Na⁺ , K⁺ , Cl⁻  stb.) koncentrációinak állandósága miatt a 

vérplazmával szemben izoozmótikus állapotot tart fenn. 

Fehérje és más N-tartalmú anyagok 

A tehéntej átlagos fehérjetartalma 3,4 - 3,5 % körül alakul. A tejfehérjén belül eltérő frakciókat lehet 

megkülönböztetni (22. táblázat), melyek közül a kazein a fejfehérje 80, míg a savófehérjék a tejfehérje 20 %-át 

teszik ki. 

22. táblázat. A tehéntej fehérjefrakcióinak mennyisége (g/kg összfehérje) Csapó (1999) nyomán 

 

A kazein további négy frakcióra bontható: α-, ß-, γ és κ- kazeinre. A β és a γ-kazein aminosav szekvenciájából 

megállapítható, hogy a γ-kazein a β-kazeinből származik. Az α-kazein további alosztályokra bontható, mint 

amilyenek az αS0, az αs1 és az αs2 kazein. Napjainkban egy újabb kazeinfrakcióról, nevezetesen a γ-kazeinről 

is beszámolnak. Nagyszámú kazeinmolekula a tejben együtt alkotja a kazeinmicellát, amelynek átmérője 150-

200 mikrométer között van. Ez utóbbi magába zárja a kalciumot, a foszfátot és a citrátot is. A kazeinkomplex 

átlagos kalciumtartalma így 2,9%, foszfortartalma pedig 0,8 %-ot képez. A foszfortartalom a micella 

stabilizálásában játszik szerepet. 

A tej fő savófehérje frakciója a szérum albumin, az α-laktalbumin, a β-laktoglobulin és az egyéb globulinok. A 

proteóz pepton, amely a többi savófehérjével ellentétben savas kémhatásra illetve hevítésre nem csapódik ki, 

szintén a savófehérje részeként tekinthető. 
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A tejben lévő fehérjék jelentős része a tejmirigy végkamráinak (alveolusainak) epithel sejtjeiben szintetizálódik, 

a vér által odaszállított aminosavak felhasználásával. Az α-, β- γ - és a κ-kazein, az α-laktalbumin és a β-

laktoglobulin a tejmirigyek szekretoros állományát alkotó epithel sejtek endoplazmatikus reticulumában 

szintetizálódnak. Ezt követően a kiválasztás (szekréció) érdekében az említett tejfehérjék a Golgi-apparátusba 

kerülnek, ahol a kazein foszforilólódik és kalciumot köt meg a micellaképzés érdekében. A Golgi-apparátus a 

sejt apicalis (a mirigyvégkamra felé tekintő) felületéhez vándorol és annak fehérjetartalma a pinocitózissal 

ellentétes folyamatot követve (revers pinocytosis) vagy (exocytosis) kiválasztódik a mirigyvégkamra ürege felé. 

A szérumalbumin és a glokulinok többsége a tejmirigyen kívül, a szervezet más részeiben képződik. A 

globulinok fő alkotói az immunoglobulinok, amelyek koncentrációja a kolosztrumban sokkal nagyobb mint az 

anyatejben. A húsevőkben és a primetákban a placenta szerkezete lehetőséget ad arra, hogy az anya 

szervezetéből a placentán keresztül ellenanyagok kerüljenek a magzatba a vemhessék alatt. Még ezen állatfajok 

kolosztruma is tartalmaz azonban fontos "kiegészítő" immunoglobulinokat (Ig), főként IgA-t valamint kisebb 

mennyiségben IgG-t és IgM-et, amelyeknek elsősorban a vírusos megbetegedések elleni védekezésben van 

kiemelkedő jelentőségük. A növényevőkben és a sertésben a placenta csak kismértékben teszi lehetővé az anyai 

ellenanyagok transzferét a magzat felé. Ezek a fajok, életük első néhány hetében, nagymértékben függenek a 

kolosztrumban megjelenő immunoglobulinoktól a betegségek elleni passzív immunitás megszerzése érdekében. 

Kolosztrumuk különösen gazdag IgG-ben, de tekintélyes az IgA és IgM mennyisége is. Az újszülött állatok 

bélcsatornájában a proteolítikus enzimek aktivítása kicsi és a kolosztrum tripszin inhibitorokat tartalmaz. Ennek 

eredményeként az immunoglobulinok eljutnak a csípőbélig ahol pinocytosissal felszívódnak és az újszülött 

állatoknak immunítást kölcsönöznek. 

A főbb komponenseken kívül kisebb mennyiségben egyéb, ún. maradék fehérjék is vannak a tejben. Ezek 

többségét azok a minimális mennyiségben jelen lévő heterogén fehérjék adják, amelyek a fontosabb 

fehérjekomponensek szintézise közben képződnek. Az utóbbiakon kívül egyéb fehérjealkotók is vannak a 

tejben. Ezek közül enzimek (xantinoxidáz, laktoperoxidáz, alkalikus foszfatáz és más foszfatázok, lipázok, 

eszterázok, amiláz, kataláz stb.), tripszin inhibitor faktorok, valamint lipoproteinek a fontosabbak. 

Az egyes tejfehérjék aminosav-garnitúrája eltérő. Az α-, ß-, γ- és κ-kazein aminosav-összetétele valin-, leucin-, 

aszparaginsav-, tirozin- és prolintartalom vonatkozásában különbözik egymástól. Az egyes kazeinfrakciók 

aminosav-összetétele ugyan különböző, a teljes kazeinfrakció aminosav-összetétele ugyanakkor meglehetősen 

állandó. Ezért, többek közt takarmányozási szempontból, egységes anyagnak tekinthető. Viszonylag jelentős 

mennyiségű foszfort és ként is tartalmaz. Előbbi a szerin és a treonin, utóbbi a metionin és a cisztin 

alkotórészeként van jelen. 

A tejben számos nem fehérjetermészetű, de N-tartalmú anyag is van. Ilyenek a karbamid, a kreatin és a 

kreatinin, a húgysav, az ammónia és az aminonitrogének. Ezek a tejben levő összes N mintegy 3,5–6,5%-át 

teszik ki. Közülük egyesek közvetlenül a vérből filtrálódnak át a tejbe, mások feltételezhetően a tejmirigy 

metabolikus termékei. 

Szénhidrátok 

A tej szinte kizárólagos szénhidrátja a tejcukor (laktóz), amelyet a tejmirigy szintetizál. A szintézishez 

szükséges glükóz és a galaktóz prekurzora a vércukor. A kérődzőkben a propionsavból – glükózon keresztül – 

szintén képződhet laktóz. Normális viszonyok között laktóz csak a tejmirigy szöveteiben (és a tejben) van, de a 

laktáció alatt kis mennyiségben a vérben és a vizeletben is megjelenhet. Ha például a tőgyből nem fejik ki 

idejében a tejet, nyomása a tőgyben fokozódik és a laktóz a vérplazmába is átdiffundálhat. A tőgy funkcionális 

eredetű gyulladásos megbetegedése (“tejláz”) szintén olyan feltételeket teremt, amelynek következtében a laktóz 

a vérbe jut. 

A laktózszintézishez szükséges galaktóz galaktolipidek, cerebrozidák és galaktoproteinek formájában bárhol 

megtalálható a szervezetben. Galaktózszintézis tehát nemcsak a tejmirigyben, hanem egyéb szövetekben is 

folyik. A laktóz galaktóz-komponense azonban feltételezhetően kizárólag a tejmirigyben képződik, glukóz-1-

foszfáton és galaktóz-1-foszfáton keresztül. A galaktóz a tejmirigy epithel sejtjeiben kizárólag aktivált, ún. 

UDP-galaktóz (uridindifoszfát-galaktóz) formájában található. A laktóz az UDP-galaktózból és glükózból 

keletkezik laktátszintetáz hatására, amelynek során szabaddá válik az UDP-molekula. 

Lipidek 
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A vérplazma és a tej zsírtartalma között szembetűnő a mennyiségi különbség. A tehéntejben 20-szor, a 

kocatejben 40-szer annyi zsír található például, mint a vérplazmában. Ezen túlmenően a tejzsír 

zsírsavösszetétele is jelentősen eltér a szervezet egyéb zsírféléitől (23. táblázat). 

A tejlipidek többségét a trigliceridek alkotják. A tej igen kis mennyiségben foszfolipideket, koleszterint, 

zsíroldható vitaminokat, szabad zsírsavakat, monoglicerideket és számos egyéb lipidet vagy lipidszerű anyagot 

is tartalmaz. A tejben a zsír apró, 3–4 µ átmérőjű gömböcskéket, globulumokat alkot, amelyek belsejét 

trigliceridek, membránszerű külső rétegüket ezeken kívül egyes foszfolipidek, koleszterin, A-vitamin, fehérje és 

egyéb komponensek alkotják. Valószínű, hogy ez a borító réteg az alveoláris sejtek külső membránjából 

képződik, miközben a zsírglobulumok áthaladnak rajta és kiválasztódnak a tejbe. 

23. táblázat. A tehéntej és vérplazma lipidjeinek zsírsavösszetétele az összes zsírsav százalékában 

kifejezve Husvéth és mtsai (1982) nyomán 
 

Zsírsav Mennyiség   

Neve Jele Vérplazma Tej 

Vajsav C4:0 0,1 9,0 

Kapronsav C6:0 – 3,0 

Kaprilsav C8:0 – 2,0 

Kaprinsav C10:0 – 4,0 

Laurinsav C12:0 0,5 3,0 

Mirisztinsav C14:0 1,7 11,0 

Palmitinsav C16:0 15,8 27,0 

Palmitoleinsav C16:1 3,2 – 

Sztearinsav C18:0 13,3 9,0 

Oleinsav C18:1 13,5 27,0 

Linolsav C18:2 44,0 4,0 

Linolénsav C18:3 1,5 – 

Arachidonsav C20:4 2,3 – 

Egyéb 
 

4,1 1,0 

A növényevők, különösen pedig a kérődzők tejzsírjaiban viszonylag sok, 4–12 szénatomszámú zsírsav van. Az 

egyéb állatfajok teje ezzel szemben csak kevés vaj-, kapril-, kaproilsavat tartalmaz. 

A tej rövid szénláncú zsírsavai az acetátból képződnek. Ez a szintézis a tejmirigyben történik. Radioaktív 

izotópokkal végzett vizsgálatok szerint a vér jelzett acetátjai beépülnek a tejzsírba. A vajsav két acetátmolekula 

kondenzációjából jön létre. Ehhez a folyamathoz a tejmirigy a vérből béta-hidroxi-vajsavat is felvesz, tehát a 

szintézishez mind az acetát, mind a hidroxi-vajsavmolekulákat felhasználja. A kaprilsav szintén az acetátból 

szintetizálódik. A tejzsírokban lévő laurin-, mirisztin- és palmitinsav egy része valószínűleg ugyanolyan 

mechanizmus alapján keletkezik az acetátból, mint a rövidebb szénláncú zsírsavak. A vajsavtól a palmitinsavig 

terjedően tehát a zsírsavak elsősorban az acetátból és ß-hidroxi-vajsavból a tejmirigyben szintetizálódnak. 
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A palmitinsav másik része, továbbá a C–18 savak többsége nem a tejmirigyben, hanem a szervezet más 

szöveteiben keletkeznek. (Az olajsav mindazonáltal a sztearinsav deszaturálásával a tejmirigyben is képződhet.) 

A nem kérődző állatfajok tejmirigye a glükózt használja fel energiaforrásként. A lipogenezisben is fontos a 

glükóz, ugyanis elsősorban ez biztosítja a 16 szénatomos, vagy ennél rövidebb szénláncú zsírsavak szintéziséhez 

a két szénatomos egységeket. Kérődzőkben ezzel szemben a zsírszintézishez szüksé¬ges két szénatomos 

vegyületeket nem a glükóz, hanem az illózsírsavak, főként az ecetsav szolgáltatja. Ennek megfelelően a tej 

zsírtartalma szorosan összefügg a bendőben folyó ecetsavszintézis intenzitásával. Az ecetsav moláris arányának 

csökkenése a bendőben gyakran a tej zsírtartalmának csökkenésével jár. 

A tejmirigy szöveteiben folyó zsírszintézishez szükséges glicerin a vérglükózból származik, kérődzőkben 

ugyanakkor a propionát is fő forrásként számít. 

Az ásványi anyagok 

A tej ásványi anyagai közvetlenül a vérből kerülnek át a tejbe. A különbség legfeljebb annyi, hogy a kiválasztás 

során más kémiai kapcsolatot létesítenek. Az újszülött állatok ásványianyag-ellátása szempontjából igen jelentős 

a tejben lévő Ca és P mennyisége és aránya. Táplálkozás-éllettani szempontból azonban fontosak az egyéb 

makro- és mikroelemek is. 

A kiválasztás módjára vonatkozóan több elképzelés van. Legelfogadhatóbb az a feltevés, miszerint az 

alveolusok membránja szelektív kiválasztó tevékenységgel rendelkezik. 

A tejmirigyek alveolusaiba kiválasztott tej és vérplazma között, noha az ásványi anyagok koncentrációja a 

tejben – az NaCl-et kivéve – lényegesen nagyobb, mint a plazmában, izoozmozis áll fenn. A tej leglényegesebb 

ásványi anyagai közül azonban a Ca mintegy 75%-ban nem ionizált, hanem kazeinhez kötött formában, részben 

mint Ca-kazeinát, részben mint kolloidális CaHPO₄  található meg. Hasonló a helyzet a P esetében is, 

amelynek 54%-a vagy az előbb említett CaHPO₄ -ben, vagy mint foszforproteid van jelen a tejben. Az ilyen 

formában megkötött Ca és P ozmozisos nyomás szempontjából inaktív. Ezért lehetséges az, hogy a tej dúsabb 

ugyan ásványi anyagokban mint a plazma, ozmozisos nyomása viszont közel azonos. 

A tehéntejben a fontosabb ásványi anyagok a kalcium, a magnézium, a foszfor, a nátrium, a kálium, a kén és a 

klór. Ezeken kívül igen kis mennyiségben (0,02 mmol/L) alumínium, bór, bróm, kobalt, réz, fluor, jód, vas, 

mangán, molibdén, szilícium, ezüst, stroncium és cink is kimutatható. Bizonyos ásványi összetevők 

vonatkozásában az egyes fajok teje közt jelentős különbségek vannak. 

Ha a takarmánnyal vagy ásványianyag-kiegészítőkkel az utóbb említett elemekből nagyobb mennyiséget 

juttatnak az állat szervezetébe – a vas és a réz kivételével – mennyiségük a tejben is megemelkedik. Különösen 

vonatkozik ez a jódra, de növekedés idézhető elő a kobalt, a mangán és a molibdén túladagolásával is, ami arra 

utal, hogy ezek közvetlenül választódnak ki a tejben. A réz adagolása nem növeli, hiánya viszont csökkenti 

szintjét a tejben. 

A kolosztrumtejben lényegesen több nyomelem van, mint a laktáció későbbi szakaszából származó tejben.A 

nyomelemek többsége organikus vegyületekhez kapcsolódva fordul elő. A tejzsírban relatíve több a nyomelem, 

mint a tej egyéb részeiben. 

Vitaminok és egyéb biológiai aktív anyagok 

A tejben szinte valamennyi ismert vitamin megtalálható. Mennyiségük és arányaik állatfajonként, s részben a 

takarmánytól függően változnak. A kérődzők bendő-mikroorganizmusai például a B-csoport valamennyi 

vitaminját szintetizálják, szintjük tehát a tejben kevésbé függ a takarmánytól. A K-vitamint nemcsak a 

bendőben, hanem más állatfajok vak- és vastagbelében lévő mikroorganizmusok is szintetizálják. Ezért 

mennyisége a tejben – amely egyébként is csekély – a monogastricusokban is kevésbé függ a takarmánytól. A 

tej D-vitamin szintjét, amely normális viszonyok közt alacsony, csak az állatnak adott, igen nagy oralis 

adagjával lehet növelni. Az aszkorbinsav mennyiségét a tejben a takarmánnyal alig lehet befolyásolni. Számos 

állatfaj, így a birka, a kecske és a sertés, a rendelkezésre álló összes karotinoidot A-vitaminná konvertálja, s 

emiatt igen kevés szekretálódik a tejbe. A tehén tejében ezzel szemben jelentős mennyiségű karotinoid ürülhet, 

ámbár a fajtakülönbségek ebben a vonatkozásban is jelentősek. A holstein tehenek pl. igen hatásos 

karotinoidkonvertáló képességgel rendelkeznek, így a tejükben viszonylag kevés karotinoid választódik ki, 

ugyanakkor a jersey fajta ezirányú képessége szerényebb. 



 A TEJTERMELÉS ÉLETTANI 

ALAPJAI 
 

 111  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Számos gyógyszerről, vegyszerről tudjuk, hogy gyorsan kiválasztódik a tejbe. Jellegzetesen gyors pl. az éter és a 

kloroform kiválasztása. A szervezet az antibiotikumok egy részét – különösen ha parenteralisan adják – szintén 

excretálhatja a tejjel. Egyes, a takarmányokat alkalmanként szennyező anyagok is bekerülhetnek a tejbe, és íz- 

és szaghibákat okoznak. Bizonyos illó anyagok sokkal gyorsabban jelennek meg a tejben, ha belégzés útján, a 

tüdőn keresztül, mintha a takarmánnyal kerülnek a szervezetbe. Mások a bendőben keletkező gázokból 

szívódnak fel és választódnak ki. 

Ellenőrző kérdések 

 

eredményezik a tejmirigy kialakulását és a tejtermelés megindítását? 
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Chapter 14. A TOJÁSTERMELÉS 
ÉLETTANI ALAPJAI 

A tojásképzés a nőivarú madarak nemi szerveiben folyik. A nőivarú madár ivarkészüléke a petefészekből és a 

petevezetőből áll. Szervtelepeik (az ivarredő, illetőleg a Müller-vezeték) eredetileg párosak, a madárfajok 

többségében azonban csak a bal oldali petefészek és petevezető fejlődik ki, mivel az embrionális fejlődés 7. 

napjától kezdődően hormonális hatásokra a jobb oldali szervkezdemények hanyatlásnak indulnak és 

származékaik nem alakulnak ki. 

Az embrionális here és petefészek egyaránt termeli az anti-Müller hormont, amelynek hatására a 

petevezetőkezdemény elsorvad. Ez a folyamat természetszerűleg a hímek mindkét Müller-vezetékét érinti, a 

nőivarúakban viszont csak a jobb oldaliban zajlik le a hanyatló átalakulás. A jelenség hátterében az áll, hogy a 

jobb oldali Müller-vezeték ösztrogén receptorainak száma lényegesen kevesebb, mint a bal oldalié, így 

megfelelő ösztrogéntermelés esetén is csak ez utóbbiban lehetséges a differenciálódás, a petevezető kialakulása. 

A petefészek felépítése és működése 

A madár petefészke a hasüregben a median síktól balra helyeződik. A működő szerv alakja a ventralis 

felületéről kiemelkedő nagyszámú, különböző méretű tüsző következtében szőlőfürthöz hasonló. Dorsalisan 

függesztőszalaggal rögzül a gerincoszlophoz, elülső vége a mellékveséig, hátulsó vége a vese középső lebenyéig 

ér. Medialis széle a bal hasi légzsákkal, ventralis felülete a zúzógyomorral szomszédos. 

A petefészek felületét vékony kötőszövetes tok (tunica albuginea) borítja, alatta egyrétegű csírahám kapcsolódik 

a laza rostos kötőszövetből álló, sok simaizomsejtet tartalmazó stromához. A petefészek állományát a 

madarakban is kéreg- és velőállományra osztjuk, ez utóbbiban a dús erezettség és limfatikus öblök miatt a 

stroma igen laza szerkezetű. 

A tojásból kikelő madár petefészkének kéregállományában több millió mikroszkopikus méretű primer tüsző 

található. 

Az oogenezis és a tüszőérés 

Az oogenezis már az embrionális életben megindul az ősivarsejtek osztódásával és az embriogenezis végére a 

meiózis profázisának diplotén szakaszáig jut el. Eredménye az elsődleges tüszőben lévő primer oocyta. Kikelés 

után újabb elsődleges petesejtek már nem képződnek. A posztembrionális időszakban óriási mennyiségüknek 

csak töredéke fog megérni és ovulálódni, többségük atretizál. 

A primer oocyták osztódásukat csak a preovulációs stádiumban folytatják, addig azonban jelentős növekedési 

folyamatokon mennek keresztül. A növekedés első, több hónapig (esetleg évig) tartó szakaszában a szikanyagok 

közül a neutrális zsírok épülnek be az ooplasmába. A második szakasz egy-két hónapig tart, mialatt a 

fehérjékben gazdag, ún. fehérszik felhalmozása történik. A harmadik szakasz hossza már napokban mérhető 

(pontosabban egy-két hét), és a tüszők rendkívül gyors növekedése, a karotinoidoktól sárga szik beépülése 

jellemzi. 

Az oocyták növekedésével együtt változik a tüszők nagysága, szerkezete és a kéregállományban elfoglalt 

helyzete is. 

Az átalakulásokat eredményező folyamatok a posztembrionális fejlődés első, praepubertas (vagyis az ivarérés, -

érettség előtti) időszakában már a kikelést követő héten megindulnak. A kötőszöveti stroma megerősödik, 

kötegek formájában benyomul a kéregállományba, miáltal az lebenyezetté és érdússá válik. Az oocyták lassú 

növekedésével párhuzamosan zajlik a primer tüsző falának átalakulása: az egyrétegű granulosa-hámsejtsor 

magasabbá válik és megjelennek a stromából differenciálódó theca réteg elemei. Ezzel új tüszőtípus, a 

kéregállományból már kissé kidomborodó, ún. kis fehér tüsző jön létre. A növekedés üteme a praepubertas 

utolsó hetében intenzívebbé válik, a theca vastagodik, két rétegre oszlik, erezettsége és simaizomelemeinek 

mennyisége nő. A granulosa-sejtek és az oocyta membránja (oolemma) között kialakulnak azok a speciális 

membránkapcsolatok (interdigitáció és desmosoma), amelyek a stabil, nagy felületen való érintkezés 

biztosításával lehetővé teszik a petesejt számára szükséges anyagok gyorsabb transzportját. Ezzel megkezdődhet 

a petenövekedés és érés második szakasza, a fehérszik-berakódás. 
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A fent vázolt folyamatok nem egyöntetűen zajlanak le valamennyi fejlődő tüszőben, egyesekben megindul az 

intenzívebb növekedés, a második szakasz, míg másokban nem. Ennélfogva bizonyos rangsor alakul ki a kis 

fehér tüszők között, amely nagyságukban fejeződik ki a legjobban: a legkisebbek (legfejletlenebbek) átmérője 

csak 0,5–1,0 mm, míg a legnagyobbaké (legfejlettebbeké) 4,5–5,0 mm (csirke). 

A postembrionális fejlődés pubertás vagy maturáció (ivarérés) időszakának kezdetén a fehér tüszők növekedése 

felgyorsul, ekkor hierarchiájuknak megfelelően kis, középnagy és nagy fehér tüszőket találunk a 

petefészekben. Néhány nap múlva megkezdődik a legnagyobb fehér tüszőkben a karotinoidokat tartalmazó 

sárga szik beépülése és kialakul a kis sárga tüszők nemzedéke. A továbbiakban a fehér és a sárga szik 

berakódása szabályosan váltakozva zajlik (szintézisük napszakos eltérése miatt) és az ooplasmát a kétféle szik 

réteges elrendeződése jellemzi. 

A maturációs periódusban a sárga tüszők négy generációja figyelhető meg: kis sárga tüszők (F₄ ), középnagy 

sárga tüszők (F₃ ), nagy sárga tüszők (F₂ ) és a fölrepedés előtt álló vagy preovulációs tüsző (F₁ ); (25. 

ábra). 

 

25. ábra: Tüszőérés, ovuláció, tojásképződés (Pécely, 1987) 

A sárga tüszőket nyeles tüszőknek is szokták nevezni, mivel a rohamosan növekvő képletek egyre jobban 

kiemelkednek és eltávolodnak a petefészek állományától, így táplálásuk egy folyamatosan hosszabbodó nyélen 

keresztül valósul meg, amely a tüsző falát összeköti a petefészek velőállományával. A sárga tüszők nyéllel 

szemközti falán csíkszerű (F₄  F₃ ), majd Y alakú (F₂  F₁ ), ér nélküli elvékonyodás (stigma folliculi) jön létre. 

E varrat mentén történik majd a tüszőrepedés. 

A különböző stádiumban lévő sárga tüszők száma fordítottan arányos nagyságukkal, az F₁  tüszőből azonban 

mindig csak egy figyelhető meg a petefészekben. A tojásrakás megindulásával a sárga tüszők érésének 

sebességét az ovuláció és a tojás lerakása közti idő (vagyis a tojásképződés ideje) szabja meg, ez házityúkban 

24,5 óra. Ennek megfelelően tehát naponta alakul ki egy újabb F₁  tüsző. 

Az ovuláció során a tüsző fala a stigma mentén fölreped, a petesejt kiszabadul. A pete leválását – ellentétben az 

emlősökével – a tüsző falában lévő spirális lefutású erek összehúzódása miatt nem követi vérzés. A tüsző falát 

rugalmas rostjai is zsugorítják, ürege összeesik, jellegzetes alakja után a kiürült tüszőt kehelynek (calix) 

nevezzük. 

A petesejt 

A madarak petesejtje (a tojássárgája) valamennyi sejt közül a legnagyobb. Tömegének döntő részét szikanyag 

teszi ki, tehát poli- és telolecithalis jellegű. A mikroszkópos nagyságrendű primer oocytából fejlődő, 3,5 cm 
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átmérőjű és 18–20 g-os ovulált petesejt (házityúk) mindennél jobban illusztrálja a szikfelhalmozás rendkívüli 

teljesítményét. 

A szikanyag 50% vizet, 33% lipidet és 16% fehérjét tartalmaz. A fennmaradó hányadot karotinoidok, glükóz, 

ásványi sók és egyéb anyagok (vitaminok, enzimek) teszik ki. 

A szikfehérjék döntő része a májban képződik, szintézisüket ösztrogének serkentik (lásd később). 

A fehérjefrakció legfontosabb képviselője a foszfortartalmú foszvitin (foszfovitellin). A vízoldékony fehérjéket 

összefoglalóan livertinnek nevezik, valójában egyes szérumfehérjéknek felelnek meg, arányuk azonban a 

tojássárgájában merőben más, mint a vérben. A lipoproteinek legjellemzőbb komponense a lipovitellin, amely 

csak madárban fordul elő. 

A foszfo- és lipoproteinek a vérben komplexek formájában szállítódnak, amelyhez Ca-ionok is kapcsolódnak, 

majd a petefészekben a komplex felbomlik, a szikanyagok pinocytozissal bejutnak a petesejtbe, a Ca-ion pedig 

szabaddá és felhasználhatóvá válik a tojásképződéshez (lásd később). 

A karotinoidok közül a lutein, zeaxantin, karotin, a fehérjékhez, illetve lipoproteinekhez kötődő ásványi sók 

ionjai közül pedig a Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, S, P és Cl érdemel említést. 

Ahogy a szikanyagok membránnal burkolt szemcsék formájában folyamatosan feltöltik az ooplasmát, a petesejt 

magja néhány mitochondrium és a gyengén fejlett endoplazmatikus retikulum kíséretében mindinkább a 

sejthártya közelébe kerül, és a petesejt animális pólusán kialakítja a csírakorongot (discus germinativus). A 

körülötte lévő citoplazma a rejtek (latebra), amely a csírakorong alatt. beszűkül, majd U alakban újra 

kiszélesedik. A fehér- és sárgaszik a latebra alakját követve koncentrikusan rétegeződik. 

A petesejtet a tüszőben saját sejthártyáján, az oolemmán kívül burkok, a zona pellucida és a corona radiata 

veszik körül. A harmadlagos burok a petevezetőben képződik és megfelel a tojás fehérjéjének. Hangsúlyoznunk 

kell azonban, hogy a madarak levált petesejtjén – az emlősökkel ellentétben – a másodlagos burok már nem 

található meg, mivel az ovuláció során valamennyi granulosasejt visszamarad a posztovulációs tüszőben. 

Közvetlenül az ovuláció előtt a meiózis I. diplotén fázisában mindeddig várakozó petesejt magja tovább 

osztódik két haploid utódsejtmagra. Közülük az egyik kevés citoplazmával és a sejtközponttal együtt 

polocytaként kilökődik a petesejtből, amely ezáltal másodrendű oocytává alakul. A meiózis II., vagyis a 

számtartó osztódás már a petevezetőben fog lezajlani a termékenyülés folyamata során. 

A petefészek hormontermelése 

A petefészek endokrin működése több vonatkozásban eltér az emlősökétől. Az ivarérett madár petefészke a 

tüszőérés folyamán ösztrogéneket, progeszteront, tesztoszteront és prosztaglandinokat termel. Az egyes 

hormonok képződését, illetve annak intenzitását illetően azonban a tüszők sajátos megoszlást mutatnak. Az 

ösztrogének zöme a nagy fehér és kisebb sárga tüszőkben termelődik, az androgének a kis és középnagy 

tüszőkre a legjellemzőbbek, a progeszteron és prosztaglandin szekréció pedig a nagy nyeles tüszőkben a 

legerőteljesebb. 

Az ovulációt követően a granulosasejtek a calixban rövid ideig szteroidszintézist folytatnak. Ezért a calix is 

szerepet játszik a hormonális folyamatokban, endokrin működése azonban alapvetően különbözik az emlős 

sárgatestétől. Élettartama is igen rövid, egy-két nap után sorvadásnak indul. Bár az általa elválasztott 

progeszteron mennyiség csekély, a tojásrakási sorozat alatt naponta képződik egy új calix, ezért folyamatában 

tekintve hormontermelése nem elhanyagolható. (Újabb megfigyelések szerint a kehelyben ösztrogének is 

szintetizálódnak.) 

A petefészek működésének hormonális szabályozása 

A Gn-RH hatására felszabaduló gonadotropinok a petefészek működését egyrészt a morfogenetikus 

folyamatokra, másrészt a hormontermelésre gyakorolt serkentő hatásukkal befolyásolják. 

A tüszők hierarchikus fejlődésében, hormonszekréciójuk jellegének változásában nemcsak az FSH és LH 

abszolút mennyiségei, hanem a tüszők FSH- és LH- iránti érzékenysége is döntő szerepet játszik. A tüszők 

növekedésével folyamatosan csökken az FSH-receptorok száma. Az ösztrogén- és androgéntermelő tüszők 

FSH-ra, míg a progeszterontermelők LH-ra érzékenyek. 
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A maturációs időszakban a szexuálszteroidok hatása a hypothalamus-hipofízis rendszerre pozitív 

visszacsatolással érvényesül. A mechanizmus összefüggései a petefészekben egyidejűleg jelenlévő különböző 

fejlettségű tüszők sokasága miatt meglehetősen bonyolultak, ezért itt csak a sárga tüszőkkel kapcsolatos 

változásokra térünk ki. 

A sárga tüszők érése során az ösztrogén kezdetben magas szintje folyamatosan csökken, miközben a 

progeszteroné emelkedik és a Gn-RH-n keresztül fokozódó LH-szekréciót és -felszabadulást okoz, majd 2–3 

órával az ovuláció előtt a lökésszerűen kiáramló hormon preovulációs LH-csúcsot hoz létre. Kialakításában az 

ösztrogének ugyan nem vesznek részt közvetlenül – hiszen elsődlegesen az F₁  és F₂  tüszők 

progeszterontermelése idézi elő – az ovuláció előkészítésében mégis jelentős szerepük van a hypothalamus és a 

hipofízis progeszteron receptorainak kiépítése révén. 

Az ovulációt közvetlenül megelőző 1–2 órában még tovább emelkedik a progeszteronszint, ezt azonban újabb 

LH-csúcs már nem követi, megtörténik az ovuláció. A progeszteron a proteolitikus enzimek aktivitásának 

fokozásával, a prosztaglandin E₁  és F₂ alfa a tüszőfal simaizmaira kifejtett összehúzó hatásával, így a tüszőn 

átáramló vérmennyiség csökkentésével segíti elő a tüszőrepedést (majd azt követően a vérzést is 

megakadályozza). 

A posztovulációs tüsző vagy kehely LH hatásra rövid ideig még progeszteront termel és jelentős a 

prosztaglandintartalma is. (Ez utóbbiak szekrécióját – a pre- és posztovulációs tüszőben egyaránt – nem az LH, 

hanem valószínűleg adrenerg hatások befolyásolják.) A posztovulációs tüszőben képződő prosztaglandinok 

szerepe az ovipozícióval kapcsolatos (lásd később). 

A petevezető és a tojásképződés 

A petevezető (oviductus) a hasüreg bal felső részében, savós hártyával elkülönített rekeszben helyeződő 

tágulékony, kacsokat alkotó, csőszerű szerv (26. ábra). A gerincoszlophoz vér- és nyirokérben dús rövid 

savóshártya-kettőzet, a petevezető fodra rögzíti, míg a petevezető ventralis szalagja a szervet a hashártyához és a 

hasizmokhoz kapcsolja, valamint egymáshoz fűzi a kacsokat. 

A petevezető naposcsirkében alig látható, cérnavastagságú képlet, a növendék jércében már 10–30 cm-es, de 

még tagolatlan, majd tojásrakás alatt 60–70 cm hosszú, tágulékony, hullámos lefutású csőként figyelhető meg, 

vastagsága a vékonybélhez hasonló. A petevezető fala a csőszerű szervek felépítésének megfelelően három 

rétegre oszlik. Nyálkahártyájára a kehelysejtekkel tarkított hengerhám a jellemző, amely csillós egyrétegű, 

illetve többmagsoros vagy csilló nélküli, többrétegű, hengerhám formájában jelenik meg a petevezető 

különböző szakaszaiban. A propriában számos csöves mirigy található, szekréciós tevékenységük képezi – a 

hámréteg váladéktermelésével kiegészülve – a tojásképződés alapját. 

A petevezető simaizomrétege a proximalis végen vékonyabb, hálózatos szerkezetű, 

 

26. ábra: A petefészek és a petevezető elhelyezkedése a hasüregben 
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majd vastagodik és réteges elrendeződést alakít ki, perisztaltikája a tojás továbbjutását segíti elő. A petevezető 

distalis végén záróizomgyűrűt képez, amely a tojás lerakásának aktív résztvevője. A szervet kívülről savóshártya 

borítja. 

A petevezetőnek hat szakaszát különböztetjük meg: 1. tölcsér (infundibulum), 2. fehérjemirigy (magnum), 3. 

szűkület (isthmus), 4. héjmirigy vagy méh (uterus), 5. nyak (cervix), 6. hüvely (vagina). 

A tölcsér 

A tölcsér proximalis szakasza széles, szabad végén lévő rojtjai ovuláció idején ráborulnak az F₁  tüszőre és 

felfogják a levált petesejtet, amely az infundibulumon kb. 30 perc alatt (házityúk) halad át, és eközben 

termékenyül meg. A tölcsér distalis része szűkebb, nyálkahártyájában kriptaszerű bemélyedések vannak, 

amelyek – bár megjelenésükben hasonlítanak a tölcsér-fehérjemirigy átmenetben már meglévő valódi csöves 

mirigyekhez – nem szekretálnak, hanem ondósejteket tárolnak. Az infundibulum mirigyek és a cervix 

receptaculum mirigyei (lásd később) a tojásképződés miatt idejében korlátozott megtermékenyülés feltételeit a 

spermiumraktározás révén hivatottak megteremteni. A tölcsér hámrétegében a kehelysejtek és egyéb 

mirigysejtek által termelt váladék az áthaladó petesejtre egy rostos, hálózatos réteg formájában rakódik rá, ez 

lesz a jégzsinór (chalaza) alapja. 

A fehérjemirigy 

A fehérjemirigy a petevezető leghosszabb szakasza, nyálkahártyája spirális lefutású, magas redőket vet. 

Többmagsoros csillós hengerhámjának szekréciós sejtjei és a propriát szinte teljesen kitöltő csöves mirigyek 

termelik a tojás fehérjeburkának döntő részét. A váladék kiürülését a rajta áthaladó (ideje házityúkban kb. 3 

óra), kialakulóban lévő tojás mechanikai ingere váltja ki. A spirális lefutású nyálkahártyaredők közül a 

nyomásnak leginkább kitett területekről kerül szekrétum a lumenbe, amely a magnumban lévő váladéknak 

mintegy harmada. Ez azt jelenti, hogy a viszonylag lassú fehérjetermelés ellenére mindig van két-három tojás 

képződéséhez, megfelelő fehérjeburokkal való ellátásához elegendő szekrétum. 

A szabályosan kialakult, lerakott tojásban a tojásfehérje vagy albumen három rétege figyelhető meg, ezek 

azonban a magnumban még nem különülnek el. A rétegeződés kialakulásához egyrészt szükséges a petevezetőn 

végighaladó tojás folyamatos spirális forgása, másrészt a tojásfehérje egyes komponensei más szakaszokban 

termelődnek és/vagy épülnek be, így a tojásfehérje összetétele, koncentrációja és szerkezete csak a 

tojásképződés befejeztével válik véglegessé. 

A tojásfehérje kb. 88,5% vizet, 10,5% fehérjét, 0,5% szénhidrátot, ugyanennyi ásványi sót és vitaminokat 

tartalmaz. Egy elenyésző mennyiségű enzim kivételével a fehérjék szénhidrátláncokkal kapcsolódnak és 

glükoproteinek formájában vannak jelen. Ezeknek több mint fele ovalbumin (fontos transzportanyag és az 

embrió struktúrfehérjéinek legfőbb forrása), a többi ovotranszferrin (vaskötő képessége révén baktericid 

hatású), ovomukoid (tripszingátló), a továbbiak immunogén, biotinkötő, riboflavinkötő vagy proteázgátló 

hatásúak. Az enzimfehérjék közül kiemelendő a lizozim, nemcsak baktericid hatása miatt (erős glikozidáz- és 

észteráz-aktivitású), hanem azért is, mert polimerizálódva önmagában is, illetve az ovomucin nevű 

glükoproteinnel kapcsolódva viszkózus fonalakat hoz létre. E térhálós szerkezetek pedig a jégzsinór, a héjhártya 

alkotásában és a fehérjeállomány stabilizálásában döntő jelentőségűek. 

A szűkület 

A szűkületben 1–2 órát tartózkodik a fehérjével burkolt tojássárgája, miközben az isthmus mirigyváladékából 

kialakul a héjhártya. A héjhártya mukopoliszacharid cementbe ágyazott fehérjefonalakból, rostokból áll. Két 

rétege közül a belsőben a rostok vékonyabbak és sűrű szövedéket alkotnak (véd a baktériumok behatolásával 

szemben is). A külső rétegben durvábbak, vaskosabbak, hálózatuk viszont lazább. A héjhártya megszabja a tojás 

végleges alakját, a rostok közötti pórusokon keresztül azonban még átdiffundálhatnak bizonyos anyagok (pl. 

víz, hígan folyó fehérjék), így az alakot kivéve a tojás egyéb jellemzői még változni fognak. 

Mint láttuk, a chalaza alapjául szolgáló fonalak, rostok már a tölcsérben és a fehérjemirigyben megjelennek. A 

továbbhaladás folyamán a tojássárgája szikhártyájára ráfekvő fonalak mennyiségének növekedése és a spirális 

forgás egy jellegzetesen csavarodott rostfonatot alakít ki, amely az isthmusban képződő rostokkal összesodródva 

létrehozza a héjhártyához (a tojás éles és tompa végén) kapcsolódó jégzsinórt. Keletkezésével egyidejűleg az 

albumen három rétegéből (belső híg-, középső sűrű- és külső hígfehérje) a tojássárgája körül kialakul a belső, 

hígan folyó fehérjeréteg, amely a továbbiakban lehetővé teszi, hogy a jégzsinór a tojássárgáját-mint egy 

függőágyban-lebegő helyzetben tartsa és elmozdulását is lehetővé tegye úgy, hogy a csírakorong a tojás bármely 
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helyzetében felfelé irányuljon. Az isthmusmirigyek hígan folyó fehérjeváladékának nagy része pedig a 

héjhártyán átdiffundálva közvetlenül alatta szétterül és létrehozza a külső hígfehérje-réteg alapját. 

A héjhártya külső rétegében, a rostok kereszteződési pontjaiban ún. organikus mamilláris magvak képződnek. 

Ezek a mukopoliszacharid lerakódások kiindulási gócként szolgálnak a tojás meszes, kemény héjának 

előállításához, amely már az isthmus végén megkezdődik. 

A héjhártya két rétege a tojás lerakását követően elválik egymástól és a tojás tompa végén kialakul a légkamra. 

A héjmirigy 

A héjmirigyben (vagy méhben) zajló mészhéjképződés a tojás kialakulásának leghosszadalmasabb folyamata 

(házityúkban 19–20 óra). Két szakasza van, amelyből az első, lassú meszesedési fázisban (kb. 5 óra) a héjhártya 

pórusain víz, vízben oldott fehérjék, ásványi sók diffundálnak át a tojásfehérjébe, ezáltal csaknem kétszeresére 

duzzasztva azt. Közben az isthmusban megkezdett mamillaréteg kiépítése is befejeződik. 

A második fázis az intenzív meszesedés (kb. 12–13 óra), amelyben a mamillaréteg sugarasan rendeződő 

kalcitkristályaiból mészoszlopok nőnek és létrehozzák a tojáshéj palisad rétegét. A felfelé fokozatosan 

szélesedő oszlopok közeit szerves matrix tölti ki. A héjfelszínhez közel az egyre gyorsabb ütemű meszesedés és 

a csökkenő szervesanyag-lerakódás következtében az oszlopok között szabálytalan csatornarendszer formálódik, 

amely pórusokkal nyílik a felszínre, és a későbbiekben a tojás szellőzését is ellátja. A palisad réteg tetején még 

egy igen vékony, függőleges kristályos réteg található. A tojáshéj felszínét cuticula borítja (anyaga a szerves 

matrixhoz hasonló), színét hemoglobin bomlástermékektől kapja. Feladata a tojás védelme a kórokozókkal és a 

nedvességgel szemben. 

A mészhéj szerves anyagait zömmel a héjmirigy nyálkahártyájának hámsejtjei termelik. A tojáshéj szervetlen 

anyagai között különböző ásványi sók találhatók, döntő mennyiségét azonban a kalcium-karbonát adja. A 

mészhéjba épülő Ca a vérplazmából származik. A méh lumenébe irányuló transzportja ma még nem tisztázott 

egyértelműen, passzív és aktív transzportmechanizmusokra egyaránt vannak megfigyelések. A 

kalciumkarbonát-képződés másik komponensét, a hidrogén-karbonát-iont a héjmirigy hámsejtjei és csöves 

mirigyei állítják elő az anyagcseréjük során képződő szén-dioxidból szénsavanhidráz segítségével. A héjmirigy 

üregébe diffundáló HCO₃ -ból a Ca-al való kapcsolódás után H-ionok szabadulnak fel. A protonok egy része a 

nyálkahártyán át kicserélődik OH-ionokkal, más részük kapcsolódhat a fehérjeszekrécióból felszabaduló 

ammóniával, illetve a véráramba diffundál. Mindezek nyomán a pH a héjmirigy lumenében lúgos, míg az 

elfolyó vénás vérben, illetve a keringési rendszerben savas irányba tolódik el. Ez a mészhéjképződés során 

jelentkező anyagcsere-acidózis oka, amelynek kompenzálása a légzés fokozásával és savanyú vizelet ürítésével 

történik. (Az utóbbi a medulláris csontokkal függ össze: leépülésükkor ugyanis foszfátionok keletkeznek, 

amelyek H-ionokkal kapcsolódhatnak és ebben a formában választódnak ki.) 

A nyak 

A nyak a petevezető legrövidebb szakasza. Jól fejlett, körkörös izomrétege zárja és ezáltal védi a petevezető 

előző szakaszait. Nyálkahártyájának kehelysejtjei jelentős mennyiségű mucint termelnek, amely segíti a tojás 

továbbjutását (a mucintermelés a hüvelyben még fokozódik). A propriában számos – az infundibulumban 

lévőkhöz hasonló – spermiumraktározó egyszerű csöves mirigy található (uterovaginális mirigyek). 

Tojásképződés idején a petevezetőben lefelé haladó tojás gyakorlatilag lehetetlenné teszi a párzáskor bekerült 

ondósejtek feljutását a tölcsérbe, ezért a spermiumraktározó mirigyekből a tojásrakást követő fél-egyórában 

ürülnek a spermiumok. Felfelé haladásukat a petevezető ilyenkor antiperisztaltikus összehúzódásokkal segíti. A 

receptaculum mirigyek tehát periodikus spermiumkibocsátást tesznek lehetővé, képesek az ondósejteket hosszú 

ideig (10–40 nap!) termékenyítőképes állapotban tartani és némi spermiumszelekciót is végeznek. 

A hüvely 

A hüvely a petevezető S-alakban hajlott, végső szakasza. A kloákába az uro- és proctodeumot elválasztó redőn 

nyílik. Legfontosabb feladata a tojáslerakással kapcsolatos. Ennek megfelelően fala rendkívül tágulékony, az S 

hajlat pedig alkalmassá teszi arra, hogy az ovipozíció során rugalmas függesztőszalagjai közreműködésével 

kiegyenesedjék és a kloákaszájadékba tolódjék. A tojás tehát a kloákával tulajdonképpen nem érintkezik, 

szennyeződések csak a lerakás után kerülhetnek rá. 

A tojásképződés és a tojáslerakás szabályozása 
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A petevezető megfelelő struktúrájának kialakításában és jellemző működésének – a tojásképzés folyamatának – 

szabályozásában a petefészek hormonjai játsszák a döntő szerepet. 

Az ösztrogének serkentik a mRNS- és fehérjeszintézist, fokozzák a nyálkahártya hámrétegében és csöves 

mirigyeiben a sejtek osztódását és differenciálódását, valamint kiépítik és aktiválják a progeszteron 

receptorokat. A progeszteron gátolja a nyálkahártya túlszaporodását, szükséges a kehelysejtek kialakulásához és 

nélkülözhetetlen a különböző fehérjék szintéziséhez, bár létezik kifejezetten ösztrogénfüggő szekréció is (pl. 

ovalbumin). A működő petevezetőben együttes ösztrogén-progeszteron hatás érvényesül. Az előző hormonok 

koncentrációinak a nemi ciklus során mutatkozó periodikus változásai okozzák a petevezető (magnum és 

isthmus) fehérjeszekréciójának szakaszos jellegét. 

A szexuálszteroidok fontos komponensei a tojáshéj képződését szabályozó hormonális rendszernek is. A 

tojásrakás ideje alatt a héjképződés miatt rendkívüli mértékben megnő a Ca-szükséglet, ezért a szervezet Ca-

forgalma átalakul. A Ca-metabolizmus áthangolása már egy-két héttel a tojásrakás előtt megkezdődik, hogy a 

héjképzés megindulásával a folyamatos Ca-ellátás meglegyen. 

A szérum Ca-szintjének növelése alapvetően háromféle módon lehetséges: 1. a Ca bélből történő 

fölszívódásának fokozásával, 2. a Ca-ürítés csökkentésével, 3. a medulláris csontok Ca-tartalmának 

mobilizálásával. A Ca fölszívódását a vékonybélből az aktív 1,25-dihidroxi-kolekalciferol serkenti a speciális 

Ca-kötő fehérje (CaBP) szintézisének fokozásával. A calcitriol központi jelentőségű a szabályozórendszerben. 

Szinergistái az ösztrogének, a tesztoszteron és a parathormon. Ezek egyrészt közvetlenül is hatnak a bélcsőre, 

másrészt a vesében serkentik a D₃ -vitamin átalakulását. 

A parathormon a vesetubulusokban növeli a Ca-visszaszívást, illetve fokozza a foszfát-clearance-t, továbbá 

aktiválja az osteoclast sejteket, amelyek a medulláris csontállományt bontják, és Ca-ot juttatnak a vérbe. 

A medulláris csontok a tojásrakás előtt alakulnak ki a szexuálszteroidok és a parathormon által megnövelt Ca-

felszívódás következtében. 

A medulláris csont elsősorban a Ca-forgalom napi ingadozásának kiegyenlítését szolgálja. Napközben a Ca-

felvétel általában folyamatos, a Ca közvetlenül a héjmirigybe, feleslege pedig a medulláris csontba kerül. A 

medulláris csontban lévő Ca mobilizálására az éjszakai órákban vagy akkor kerül sor, ha a Ca-felvétel mértéke a 

kívánt szint alatt van. Ez utóbbi leggyakrabban a táplálék alacsony Ca-tartalmával függ össze. A tojó ilyenkor a 

csontrendszer leépítésével igyekszik kompenzálni a Ca-hiányt, miközben egyre vékonyabb héjú tojások 

képződnek, majd leáll a tojástermelés. A szérum Ca-szint kritikus érték alá süllyedése ugyanis gátolja a Gn-RH 

szekréciót, majd a gonadotropinok kiesése a szexuálszteroidok olyan alacsony szintjét jelenti, amellyel nem 

lehetséges már sem a medulláris csont helyreállítása, sem pedig újabb ovuláció létrejötte. 

A tojás lerakását, az ovipozíciót a héjmirigy (tojástartó) erőteljes izomzatának kontrakciója hozza létre. Az 

izom-összehúzódást a neurohypophysisből kiáramló arginin-vazotocin és a petefészek képleteiben, valamint a 

méh falában is termelődő prosztaglandinok váltják ki. Receptoraik ösztrogén hatására épülnek ki a héjmirigy 

izomzatán. 

A tojásrakási sorozat és szabályozása 

A tojásrakás sorozatokban történik, amelyeken belül az ovulációk közötti időt a tojásképződés ideje határozza 

meg. Házityúkban a tojás kialakulása 24,5 órát vesz igénybe, majd 30–60 perccel a lerakás után következik be 

az újabb ovuláció. A sorozaton belül tehát az ovipozíció (és az ovuláció) időpontja mindennap kb. egy-másfél 

órával későbbre tolódik az előző naphoz képest. A tojásrakás időpontjai meghatározott napszak 8–9 órás 

időtartamára esnek, amely a fajra jellemző, ún. nyitott periódus (házityúkban a nappali időszak első fele). Az 

ovuláció és az ovipozíció időbeli összefüggéséből következik, hogy a nyitott periódus kezdete egybeesik a 

sorozat első ovulációjával, majd a peteleválások a sorozat alatt naponta mind későbbre tolódnak, mígnem a 

nyitott periódus végén az utolsó ovulációval a sorozat le is zárul. A következő sorozat néhány pihenőnap 

közbeiktatása után indulhat újra a nyitott periódus kezdetén. 

A tojásrakási sorozat alatt a következő hormonális változások figyelhetők meg: a tüszők LH-érzékenysége 

gyengül, a preovulációs LH-csúcs nagysága folyamatosan csökken és időben közelebb kerül a peteleváláshoz, 

valamint ezzel együtt visszaesnek a progeszteronmaximumok. A sorozat előrehaladtával tehát fáziseltolódások 

következnek be az ovulációt meghatározó hormonszintmaximumok között. A fáziseltolódások hátterében 

valószínűleg a napi fénytartam változásaira reagáló ritmusszabályozók állnak. A madarakban több, 

meghatározott szerkezethez (suprachiasmaticus mag, tobozmirigy, retina) kötődő, és a külső környezeti 
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tényezők (pl. fény, időjárási tényezők) által szinkronizált endogén ritmusú mechanizmus működik. Ezek az 

ovuláció-ovipozíció szabályozásában is részt vesznek, a sorozat hosszát tehát a ritmusszabályozó és a 

fáziseltolódások ellen irányuló endokrin hatások együttesen határozzák meg. Ha a fáziseltolódás eléri a 

határértéket, a preovulációs LH-csúcs és így az ovuláció is elmarad, majd a pihenőnapok alatt a 

szabályozórendszer visszaállítja a jellemző ritmust. A tojásrakási sorozat szabályozásának részletei ma még nem 

tisztázottak. 

A kotlás és szabályozása 

A kotlás a tojás kiköltését és az ivadékok fölnevelését szolgáló összetett folyamat. Jellegzetes élettani 

változások és viselkedésmintázat kísérik, elsősorban a nőivarú madarakra jellemző. 

A költésre való felkészülés során a madár kevesebbet mozog, táplálék- és vízfelvétele csökken, ürítése ritkul, 

napszakossá válik. Alapanyagcseréje fokozódik, testhőmérséklete akár 1,0–2,0 °C-kal is emelkedhet. A mell és 

a has felső részén kialakul a költőfolt, amely mint megvastagodott, tollmentes, gazdagon erezett bőrfelület 

biztosítja a tojásoknak a jó hőátadást. 

A kotlás szabályozásában a prolaktin áll a központi helyen. Az adenohypophysisből a hypothalamusban 

termelődő PRF és a VIP hatására áramlik ki. Az ivarérés során a prolaktin emelkedő szintje mögött 

fotostimuláció és szexuálszteroid hatás áll. Ez utóbbi a kotlás megindításakor is érvényesül, az ösztrogének – 

szinergizmusban a prolaktinnal – kialakítják a költőfoltot, a progeszteron pedig serkenti a prolaktinszekréciót. A 

kotlás elmélyülése során a prolaktintermelés további fokozódásában bonyolult idegi hatások is érvényesülnek. E 

mechanizmusok olyan speciális ingerekre kapcsolnak be, mint pl. a fészekalj látványa vagy a kotló madár és a 

tojások kapcsolata. 

A prolaktin egyes fajokban begytej- (a megvastagodott begyfal elzsírosodott, lelökődő hámelemei) termelést is 

kiválthat, mégpedig tojóban és hímben egyaránt (pl. galamb). 

A kotlás során a megváltozott alapanyagcsere és energia-háztartás hátterében a pajzsmirigyhormonok és a 

prolaktin szinergizmusa áll. 

Ellenőrző kérdések 

 

 

és szabályozásában? 
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Chapter 15. AZ ERŐTERMELÉS 
ÉLETTANI ALAPJAI 

Az erőtermelés aktív szerveit a vázizmok alkotják. Az erőtermelés céljából tartott állatok közül a legnagyobb a 

verseny és sportlovak valamint a kocsilovak jelentősége. Erőtermelésük célja a mennél nagyobb munkavégzés 

(W), amely a tolóerő (N) és a megrövidülés (m) szorzata. Izometriás feszülés alkalmával nem mérhető a 

megrövidülés, csupán a kifejtett erő, pl. rugós ergométerrel vagy málhásállaton a rárakott teher tömegével. 

Az egységnyi keresztmetszetű izom által kifejtett erő (F=N/cm2) arányos a megrövidülésben részt vevő 

izomrostok számával. Ezek összességének keresztmetszete adja az izom ún. élettani átmérőjét, amely nagyobb, 

mint az izom tényleges harántátmérője (az ún. anatómiai átmérő). A rostok száma az izmok ún. tollazottságától 

függ, amelynek következtében az izomban ferdén futó ínlemezekhez több izomrost képes tapadni, mint az izom 

két végéről kiinduló inakhoz. Természetesen a nagy testtömegű lovaknak az összes izomrostja is több, ezért 

nagy teher lassú mozgatására hidegvérű fajtájú kocsilovakat használnak. 

A sportlovaknak csak a saját testtömegüket kell gyorsan mozgatni, ezért erre a célra kisebb testtömegű, 

melegvérű fajták alkalmasak. 

A teljesítmény akkor optimális, ha a sebesség a maximális érték 1/3-át éri el. Az 

elmozdulás sebessége, a gyorsaság a lépéshossztól és a lépésgyakoriságtól függ. Leggyorsabban a kis testű 

állatok mozognak, ezért legnagyobb a teljesítményük és az O2-fogyasztásuk az anyagcsere-testtömegre 

vonatkoztatva. 

A vázizmok osztályozása 

Az izomrostok osztályozása azok főbb élettani, biokémiai és hisztokémiai tulajdonságai, működési sajátosságai, 

valamint színe alapján történik. Az izomrostok jellegének vizsgálatához biopsziás mintavételi eljárást 

alkalmaznak. A mintavételt egy erre a célra specializált 6 mm átmérőjű tű segítségével a középső farizomból 

veszik (kb. 200 mg), és megfelelő festés alkalmazását követően mikroszkóp alatt vizsgálják. 

Az előzőek alapján kétféle izomrostot lehet elkülöníteni, ezeket: I, és II. számmal jelöljük (27. ábra). A I típusú 

izomrostok a lassú (tónustartó) vagy sötét (vörös) izomrostok. Ezekben alacsony az ATP-áz aktivítása, 

mérsékelt a glikogéntároló kapacitásuk, 
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27. ábra: Az eltérő izomrost-féleségek megoszlása speciális festési eljárást követően (mikroszkópos metszet). 

Fekete = I-es, Fehér = II A-, Szürke = II B-típusú izomrostok 

lipidtartalmuk ugyanakkor jelentős. Gazdagon tartalmaznak mitokondriumokat, megrövidülő képességük kicsi, 

de jelentős oxidatív kapacitással rendelkeznek és kevésbé fáradékonyak. A II. csoportba tartozó izomrostok a 

gyorsan húzodnak össze, színük fehér, hamar fáradnak, az ATP-áz aktivitásuk nagy. Kicsi a mitokondrium 

tartalmuk, így oxidatív kapacitásuk csekély, anaerob működésűek. Az izomrost nagyobb átmérővel rendelkezne, 

mint az I-es típusúak, ezért nagyobb erő kifejtésére alkalmasak. A II-es típusú izomrostokat két csoportba 

soroljuk. A IIA. csoportba tartozó izomrostok, összehúzodó képességük meghaladja az I-es típusú rostokét, 

mind oxidatív, mind glikolitikus aktivitással rendelkeznek, ATP-áz aktivitásuk és a mitokondriumok sűrűsége 

bennük közepes, fáradtságtűrő képességük jó. A IIB. (ugró, sprint) gyorsan, robbanásszerűen húzódnak össze, 

de hamar fáradnak. Bennük az ATP-áz aktivitása, kiemelkedő de kevés a mitokondrium. Főként glikolitikus 

metabolizmusra képesek (energiaforrásukat elsősorban anaerob folyamatokból szerzik). 

A legtöbb vázizom a I. (vörös) és a II. (fehér) típusú izomrostokat egyaránt tartalmazza. A két rosttípus 

százalékos megoszlása ugyanakkor izmonként, sőt egy izmon belül is jelentősen változhat. A két 

izomrostféleség aránya meghatározza az adott izom működési sajátosságait és színét. Az I. típusú izomrostok 

főként azokban az izmokban dominálnak amelyeknek a testtartás biztosításában és a lassú folyamatos és kitartó 

mozgás létrehozásában van szerepük (pl. középső tömérdekizom, rekeszizom, rágóizmok, stb.). Ezek az izmok 

sötétebb színűek (vörös izmok). A gyorsan összehúzódó un. sprint izmok (pl. félig inas, félig hártyás izmok) 

ugyanakkor több II. típusú izomrostot tartalmaznak. Színük világos (fehér izmok). 

A háromféle izomrost típus aránya és területi megoszlása az állati szervezeten belül fajonként, fajtánként illetve 

genotípusonként is változik. A vázizom rendszeren belül mennél több a II-es típusu rostok aránya, a szervezet 

annál robbanékonyabb munkát képes végezni.A II-es, különösen a IIA típusú izomrostokban gazdag rövidtávú, 

gyors versenyeken (pl. 1000 m alatti galopp, vagy díjugrató versenyeken teljesítenek jól. A kitartásos hosszú 

távú (endurance) ugyanakkor az I-es vagy IIA-típusú izomrostban gazdag versenylovak kerülnek fölénybe. A II. 

típusú (fehér) izomrostok aránya a quarter hors esetében 91 százalék, telivérben 89, arab fajta esetében 86, 

ügetőben 82, hidegvérű fajta esetében 69 % (Snow és Guy, 1981).A rosttípusok arányában ivartól függő 

különbségeket is tapasztaltak. Több tanulmány bizonyítja azt, hogy a mének izomzata, már születésüktől 

kezdődően több IIA-típusú rosttal rendelkeznek, mint a kancák. Ennek megfelelően a mének egyaránt 

alkalmasak a nagyobb erőkifejtésre és a kitartó munkára. Ez eredményezheti azt a sajátosságot, hogy míg a 

rövid távú versenyeken a kancák egyenrangú ellenfelei a méneknek, hosszabb távon (2000-2500 m; pl. 

derbitávon) a mének dominanciája tapasztalható. 
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Természetesen egyedi különbségek is tapasztalhatóak az egyes izomrostok arányait tekintve. Ezeknek a 

különbségeknek az ismerete jó támpontot adhat a versenytávok megválasztásához. A tréning csökkenti a IIB 

típusú rostok, ugyanakkor növeli a IIA típusú rostok arányát. Ily módon az edzés jelentős mértékben fokozza az 

izmok oxidatív kapacitását. A kor előre haladásával az izomzatban növekszik az I-es típusú rostok aránya. Egy 

négyéves lóban például kb. 5 %-al több van ez utóbbi izomrostból, mint születéskor. 

Az izomműködés energiafolyamatai 

Pihenő fázisban a vázizmok hasznosítják a szervezet által felvett O₂  kb. 50 %-át. Ez az arány 90 %-ig is 

növekedhet aktív izommunka esetében. A vázizom metabolikus folyamatai elsősorban az ATP gyors 

energiaszolgáltatására specializálódtak. Sőt mi több, a vázizmok alkalmazkodtak az időnként jelentős mértékben 

változó munkaintenzitáshoz is. Alkalmanként, rövid időszakokban, kiemelkedően intenzív munkát végeznek (pl. 

rövidtávfutás), máskor a munkavégzés hosszabb időperiódusokra terjed (pl. hosszútávfutás). 

A vázizmok, az aktivítás mértékéből (a munka nehézségétől) függően szabad zsírsavakat, ketontesteket vagy 

glükózt használhatnak fel energiaforrásként. A pihenő izomban a zsírraktárakból származó szabadzsírsavak és a 

májból származó ketontestek az izommunka legfőbb energiaforrásai. Ezen források a citrátkör aerob 

folyamatain keresztül, oxidativ foszforilációval biztosítják az izommunkához szükséges ATP utánpótlását. A 

mérsékelt izommunka esetében a zsírsavak és a ketontestek mellett a vérglükóz is belép az energiaszolgáltatók 

közé. A glükóz ilyenkor foszforilálódik, majd a glikolízisben piruváttá bomlik, amely acetil-CoA-vá alakul és a 

citrátkörön keresztül oxidálódik. A maximális aktivitással működő izmokban (nehéz fizikai munka esetén) az 

ATP iránti igény olyan nagy, hogy a vérkeringés nem tud elegendő O2-t szolgáltatni ahhoz, hogy az 

energiaforrásként szolgáló vegyületekből csak aerob úton képződjön ATP. Ilyen feltételek között az izomban 

raktározott glikogén fermentációval (anaerob úton) laktáttá bomlik, miközben glükóz molekulánként két 

molekula ATP keletkezik. A tejsavas fermentáció így gyors, extra ATP energiával egészíti ki az aerob oxidáció 

eredményeként, a citrátkörben keletkező ATP energiát. A vérglükóz és az izomlikogén gyors, muscularis 

energiaforrásként történő felhasználását jelentős mértékben fokozza az adrenalin. Ez a hormon serkenti a 

glikogén lebontását a májban, amely eredményeként fokozódik a vérglükoz utánpótlása, másrészt fokozza az 

izomban is a glikogén lebontását. A vázizmok nem rendelkeznek glükóz-6-foszfotáz aktivitással így nem 

képződhet szabad glükóz, amely kikerülve az izmokból esetleg más szövetek energiaforrását biztosíthatná. 

Ennek megfelelően az izomglikogén feladata kizárólagosan az izom energiaforrásának biztosítása a glikolitikus 

folyamatokon keresztül. 

Az intenzív izommunkát követően a fokozottabb légzés a tüdőben még egy ideig tovább folytatódik 

(oxigénadossági állapot). A felvett O2 jelentős része ilyenkor az oxidatív foszforiláció során képződő ATP 

szintézishez nyújt energiát a májban. Ez az ATP a laktátból folyó glükoneogenezishez használódik fel, mely 

laktát a vérkeringés közvetítésével kerül az izmokból a májba. Az igy képződő glükóz visszakerül az izmokba és 

feltölti annak glikogénkészletét (Cori-féle kör). 

A vázizmok jelentős mennyiségű kreatinfoszfátot (KrP) tartalmaznak, amely nagyon gyorsan újraképezi az 

ATP-t ADP-ből egy un. kreatinkináz reakción keresztül. 

 

Ez a reakció az aktív kontrakció és a glikolízis időszakában elsősorban az ATP szintézis felé irányul. A 

restitúciós (helyreállítás) időszakában ugyanakkor KrP képződés folyik az ATP felhasználásával. 

A működő izmok oxigénellátásának tökéletesebb biztosításához a harántcsíkolt izomzatban egy hemoglobinhoz 

hasonló vegyület, a mioglobin is hozzájárul. Ez a vastartalmú monomer azonban csak egy O₂ -molekula 

kötésére képes és ezt csak rendkívül alacsony oxigén parciális nyomás eseténadja le. Igy a harántcsíkolt 

izmokban bizonyos mennyiségű oxigén raktározását teszi lehetővé. Jelentősége a tartós kontrakcióban levő 

vázizmokban van, ahol a vérerek összenyomódása miatt szükség van a mioglobinhoz kötött O₂  -raktár 

mobilizálására is. 

Az izomműködés makroszkópos vizsgálata 

Izometrikus és izotoniás kontrakció 

Ha egy izomrostot összehúzódásra késztetünk, az általában megrövidül. Ha kíísérletes körülmények között az 

izom mindkét végét rögzítjük, megfelelő erő alkalmazása esetén, az izom összehúzódása elmarad. Ezt a 
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jelenségét, amikor az izom feszültsége ugyan növekszik, de az izomrostok megrövidülni nem képesek 

izometriás kontrakciónak nevezzük. Ha egy izom viszont megrövidül, miközben állandó terhelés mellett 

munkát végez, izotoniás kontrakcióról beszélünk. A gyakorlatban ezen előbbi, elméleti formák közül egyik 

sem létezik, mivel a hosszúság és a terhelés állandóan változik. Az említett terminusok (izometriás és izotoniás 

kontrakció) mégis nagyon hasznosak az izomműködés (izommunka, az izom összehúzódásának erőssége, stb.) 

laboratóriumi körülmények között történő tanulmányozása esetén. 

Ha az izomrostot egyetlen áramütéssel ingereljük, rövid ideig (néhány milisecundumon keresztül) az izom még 

nem húzódik össze. Ezt az időszakot lappangási időszaknak (latentia periodus) nevezzük. A lappangási idő 

eltelte után az izom gyorsan összehúzódik (contractio), az összehúzódás elér egy csúcsértéket, majd fokozatosan 

ellazul (relaxatio). Ezt az előzőekben felvázolt ciklust egyszerű rángásnak nevezzük, mivel egyetlen inger 

alkalmazását követően jött létre. Ha az egyszerű rángás előző ciklusát az izom mechanikai működésének 

vizsgálatára alkalmas kimográf segítségével regisztráljuk, az izomműködés mechanogramját kapjuk. 

Izomösszehúzódás ingersorozatok alkalmazását követően 

Ha az izomrostokat két egymást követő ingerrel késztetjük összehúzódásra, mégpedigt úgy, hogy a második 

ingert éppen abban a pillanatban adjuk, amikor az első ingertől az izom még bizonyos mértékű összehúzódásban 

van, akkor a második inger is teljes összehúzódásra vezet. A második ingertől keletkező összehúzódás mértéke 

azonban meghaladja az első inger utánit, ezt a jelenséget az összehúzódások szuperpoziciójának nevezzük. Egy 

további harmadik ingerrel a szuperpoziciót fokozhatjuk, és így tovább, mindaddig amig az izom el nem éri a 

megrövidülésének határát. Ha az egyes ingereket olyan gyorsan adjuk, hogy minden újabb inger akkor hat, 

amikor az előző ingertől a keletkezett összehúzódás a maximumon van, akkor az izom mindaddig összehúzódott 

állapotban marad, amíg az ingerek meg nem szűnnek. Az izomnak ezt az összehúzódási állapotát tetanusznak 

nevezzük. Amennyiben a 

 

28. ábra: Különböző sebességű ingersorozatok eredményeként mutatkozó mechanogramok 

A kontrakció első csoportja másodpercenkénti 10 impulzus erdményeként jött létre; valamennyi ezt követő 

csoportban az időegységenként alkalmazott ingerek száma fokozatosan növekedett. Az ötödik csoport koplett 

tetanusz görbéjét mutatja. 

tetanuszt kiváltó ingereket elég gyorsan adjuk, akkor az összehúzódás görbéjén összefüggő vonalat kapunk 

(teljes, vagy komplett tetanusz). Ha viszont az ingerek olyan ütemben hatnak, ami megengedi az izmoknak, 

hogy minden inger után, bizonyos mértékig elernyedjenek, úgy a tetanuszos görbe fogazott (nem teljes, 

részleges, vagy inkomplett tetanusz. 

A sértetlen szervezet vázizmainak működése során a motoros idegrostokról minden esetben akciós 

potenciálsorozatot tudunk levezetni, vagyis a mechanogramhoz tartozó elektrogram olyan mint a tetániás rángás 

esetében. A tetániás összehúzódás a sértetlen szervezet koordinált mozgásaihoz képest igen durva 

mozgásféleségnek látszik. A korábbiakban említettük, hogy a harántcsíkolt izmokban egy-egy idegrost 

meghatározott számú izomrosttal van kapcsolatban (motoros egységet képez). Rendkívül nagy a különbség a 

válasz tekintetében, aszerint, hogy egy időben, úgyszólván az összes motoros egységet hozzuk-e működésbe, 

vagy pedig az egyes egységek felváltva működnek. A kísérletes tetanuszban az előbbi esettel találkozunk, 

hiszen az ingereket egy időben (szinkron módon) adagoljuk. A sértetlen szervezetben a motoros idegrostokon az 

impulzussorozatok az izomhoz aszinkron módon futnak. Így egy adott izmon belül az egyes motoros egységek 

működése egy adott pillanatban különféleképpen alakul. A motoros egységek egy része maximális 

kontrakcióban van, ugyanakkor mások teljes nyugalomban illetve az inkomplett tetanusz valamelyik formájában 

lehetnek. A koordinált, célszerű erőkifejtéssel végzett izommunka az előzőek szerint valósulhat meg. 
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Az izomösszehúzódás erőssége, izommunka 

Ha az izmokat az ingerlés előtt túlnyújtjuk, nem következik be azok összehúzódása. A maximális erőkifejtéshez 

olyan izomhosszúságra van szükség, amikor a miozin vastag miafilamentumain lévő valamennyi kereszthíd 

kapcsolatba kerülhet a vékony miofilamentumon levő aktív kötőhelyekkel. Az izotoniás módon összehúzódó 

izmok maximális munkateljesítménye az izomrostok optimális hosszúságban történő megrövidülése esetén 

következhet be. Az izom további rövidülése a munkateljesítmény csökkenését eredményezi. Az 

időegységenként végzett munka mennyisége (munkateljesítmény) a munka jellegének megfelelően is változik. 

Ez abból fakad, hogy a szervezetben kétféle izom található, amelyekben az izomrostok működés szerinti 

megoszlása eltérő. A kontrakció illetve a reagálás sebessége alapján az izomrostokat gyors (twitch) vagy lassú 

(tonusos) izomrostokra lehet felosztani. A gyors izomrostok az ingerküszöb feletti ingerekre gyors 

összehúzódással reagálnak, működésükben a mindent- vagy semmit elv érvényesül. Elsősorban a dinamikus 

izmokban találhatóak. A tónusos izomrostok lassú és fokozatos kontrakciót mutatnak, főként a testhelyzetet 

biztosító statikus jellegű izmokat alkotják. 

Az izomműködés munkasikerén, a munkavégzés során felszabadult összenergia mennyiségét értjük, a 

tényleges munkára fordított energia százalékában kifejezve. Ezen elvek alapján számítva az izommunka sikere 

20-25 %-ot ér el. 

A harántcsíkolt izmok tónusa 

A harántcsíkolt izmok, még a pihenési fázisban is részleges kontrakció állapotában vannak. Ezt az állapotot 

izomtónusnak nevezzük. A normális izomtónus biztosítja a megszokott testhelyzet fenntartását, a csontok 

egyes részeinek egymáshoz való viszonyát, vagyis az izületek normális szögellését. A vázizmok a tónus révén 

mintegy állandó készenléti állapotban vannak. Az izomfibrillumok az izomtónus fenntartásában felváltva 

vesznek részt. Ez a szervezet részéről viszonylag kevés energiát kiván, így az izomzat nem fárad ki. A vázizmok 

tónusának fenntartását az idegrendszer (gerincvelői reflexek) szabályozza. Ennek megfelelően, ha egy vázizom 

esetében az idegi inervációt megszüntetjük (pl. az izmot ellátó ideget átvágjuk), az izomtónus megszűnik. 

Az izomtónus erőssége a test és a végtagok pillanatnyi helyzetétől függően jelentős mértékben változhat. 

Amikor a vázizmok tónusa erős, az izmokban lejátszódó metabolikus folyamatok is intenzívek. Ebben az 

esetben az energia jelentős része hő formájában szabadul fel. Ennek megfelelően az izomtónus fokozása a hideg 

környezethez való alkalmazkodás fontos eszköze. Gyengébb izomtónus alkalmával, az előzőekkel szemben, a 

metabolikus folyamatok lassabbak, így kevesebb hő szabadul fel. A szervezet így a meleg környezethez 

alkalmazkodik. 

Az izomfáradás 

Amennyiben az izmokat ismételt ingerlésekkel hozzuk működésbe azt tapasztalhatjuk, hogy az első ingerlökésre 

bekövetkező összehúzódások eleinte fokozatosan nagyobbodnak és csak bizonyos számú összehúzódás után 

következik be azok rövidülése, azaz a fáradás. Az izomműködés kezdeti fokozódását szokás 

"lépcsőjelenségnek" nevezni. Úgy látszik, hogy az izomzatot kezdetben az ingerek fokozott ingerlékenységi 

állapotba hozzák, és csak a lépcsőjelenség lezajlása után következik be a maximális megrövidülés és ellazulás 

fokozatos csökkenése. Izomfáradtságnak azt az állapotot nevezzük, amikor az izom azonos intenzitású ingerrel 

szemben csökkent ingerlékenységet mutat. 

A nehéz munka alkalmával csökken az izomsejtek ATP készlete. Egy verseny alkalmával a ló izomzatában ez a 

csökkenés általában 15-50 %-ot tesz ki. Nagyobb veszteség ebből a szempontból a IIB típusú izomrostokat éri. 

Ha az ATP vesztés olyan mértékű, hogy nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség energia ahhoz, hogy a 

kontrakció után a sejt visszapumpálja a Ca⁺ ⁺  ionokat a sarcoplasmaticus reticulumba relaxáció nem jön létre. 

Ilyen esetben erős görcsös állapot jön létre, amely a kimerülés állapotát jelzi. 

Az izomsejtek optimális munkát kb. 7,0 pH értéken végeznek. Csökkenő pH érték esetében bizonyos enzimek 

aktivitása romlik és csökken az izmok aerob kapacitása. Nehéz munka esetében a pH érték a pihenő fázisban 

mérhető 7,0 értékről akár 6,0-ra csökkenhet, amely jelentősen rontja a glikolízis szempontjából kulcsenzimnek 

számító enzim a foszfofruktokináz (PFK) aktivitását. A sejtben fizikai változások is végbemennek, a 

mitokondriumok kerekké válnak és megduzzadnak és a membránjuk belső felületén lévő tövisek 

határozottabban kiemelkedőbbek lesznek. Ezek az alakbeli változások együtt járnak a mitokondriális funkciók 

romlásával, amely az izmok oxidatív kapacitásának csökkenéséhez vezetnek. A munkavégzés utáni pihenési 

fázisban ezek a változások regenerálódnak. 
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A munkavégzés során az anaerob folyamatok eredményeként tejsav keletkezik, amely laktátra és hidrogén ionra 

disszociál. A laktát ezt követően Na⁺  vagy K⁺  ionokkal sót képez és nem jelent különösebb veszélyt a sejtekre. 

A H⁺  ugyanakkor káros, mivel azok csökkentik az izomsejt pH értékét. A ló nagyobb tejsav koncentrációkat 

képes tolerálni mint az ember. A vér tejsav tartalma lóban elérheti a 35 mmol/L értéket, szemben a 25 mmol/L 

emberben mérhető maximális értékével. A versenylóban egy 1600 méteres galopp alkalmával kb. 150 mmol/L 

tejsav képződik az izmokban szárazanyag kg-ra számolva. Egy ilyen esetben a vérben a csúcskoncentráció 

hozzávetőleg 10-15 mérhető a verseny végét követően. Optimális izomterhelés esetében a vér tejsav-

koncentrációja kb. 4 mmol/L (29. ábra). 

 

29. ábra: A vér tejsav-tartalma és a mozgás intenzítása közötti összefüggés (OBLA=optimális tejsavszint a 

vérben) 

A harántcsíkolt izom működésével kapcsolatos biofizikai jelenségek 

Elektromiográfia 

Az izmok működését kísérő bioelektromos potenciál-változásokat a test felületére helyezett, vagy az izomba 

szúrt tűelektródák segítségével érzékelni lehet. Az érzékelt jelek elektromos vezetékeken, vagy rádió-

transzmitter rendszeren keresztül egy erősítőbe vezethetők és regisztrálhatók. Azokat a speciális berendezéseket, 

amelyek segítségével az izmok működését kísérő elektromos jelenségeket detektálni tudjuk, elektromiográfnak 

nevezzük. A berendezés által regisztrált jeleket elektomiogamnak (EMG) hívjuk. A berendezés segítségével 

nyerhető információk klinikai szempontból és az alapkutatás számára nagyon hasznosak lehetnek. 

Hőtermelés 

Az izmok összehúzódása (működése) során hő keletkezik. Ez segít a test hőmérsékletének fenntartásában, hideg 

környezetben. Az alapanyagcsere során mérhető metabolikus hő kb. 20 százaléka származik az izmokból. Ez az 

arány jelentős mértékben fokozódik az izommunka esetén. 

Az ingerlés pillanatában megindul az izom hőtermelése és gyorsan fokozódik a rángás kezdeti szakaszában, ezt 

nevezzük aktivációs hőnek. A kezdeti gyors emelkedést kisfokú csökkenés, majd újabb emelkedés követi, 

amelynek maximuma az izotoniás kontrakcióra, vagy a relaxáció kezdetére esik; ez a megrövidülési hő. Az 

aktivációs és a megrövidülési hő együtt képezi a kezdeti (initialis) hőmennyiséget, amely a rángás idején 

kétcsúcsú görbe formájában jelentkezik. A rángás lezajlása után egy ideig az izomban még nagyobb a 

hőtermelés mint nyugalmi állapotban. Ez a megkésett hőtermelés. Az aktivációs hő az ingerlés után a Ca ionok 

felszabadulásának időszakára és a membrán akciós potenciáljának kezdetére esik. A megrövidülési hő a 

kontrakció során lezajló biokémiai folyamatokból, főként az ATP hidrolíziséből adódik. A megkésett 

hőtermelés a Ca⁺ ⁺  ionok sarcoplasmaticus reticulumba történő visszapumpálása, valamint a következő 

ciklushoz szükséges nagy energiatartalmú kötések (ATP) visszaállítása idejére esik. 

Az emlősállat testének statikája 
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Funkcionális anatómiai értelemben a statika az állati test működésének azon rendszere, ami által a mozgás 

passzív és aktív szerveinek filogenetikailag kialakult, összehangolt működésével, minimális 

energiafelhasználással valósulhat meg a test egyensúlyi állapotban tartása. 

A statikai feladatokat lóban passzív: inakból, szalagokból álló statikus készülékek, kérődzőkben, sertésben és 

húsevőkben fáradékony izmok látják el. 

Háziállataink statikus felépítése bizonyos alapvető szerkezetében azonos, mégis igen eltérő egymástól. Fejlett 

statikai rendszerük révén a lófélék (ló, szamár és öszvér) különleges tulajdonságokkal rendelkező, 

teherhordásra, igavonásra, alkalmas állatok. Az egypatások saját súlyukat és a többlet terhet is nagyobbrészt 

passzívan viselik. A statikai mechanizmusok bemutatására didaktikai szempontból így a ló a legalkalmasabb. 

A test tagolásának megfelelően a törzs és a végtagok statikai rendszere elkülöníthető egymástól. 

A törzs statikai rendszere 

A törzs egy kétpilléres (végtagok) kétkonzolos (fej és farok) hídhoz hasonlítható. A gerincoszlopból álló ívet, 

dorsalisan a csigolyák rövid és hosszú szalagjai, ventralisan a csigolyatesteket áthidaló szalagok, valamint a 

borda-szegycsonti ízületek szalagjai és a hasizmok rostlefutásából származó statikai rendszer képezi. A 

növényevők nehéz koponyáját a rugalmas tarkószalag pányvázza ki. Az állati test súlypontja a lapátosporc 

tájéka felett a törzs alsó és középső harmada közötti határon van. A fej mozgatásával a súlypont helye is 

változik. Az állat mindaddig egyensúlyban képes tartani a testét ameddig a súlypontjából a talajra bocsátott 

merőleges az alátámasztási pontok, azaz a lábvégek, közé esik. 

A végtagok statikája 

Az állat tömegét nemcsak a csontváz, de legalább annyira az izomzata is hordozza. A végtagcsontok nem 

egyenes oszlopként helyezkednek, hanem egymással szögeket zárnak be. Álló helyzetben a csontok megfelelő 

rögzítését az ízületek fölött elhelyezkedő izomzat enyhe összehúzódásával, tónusával segíti. Lovakban az izmok 

ilyen feladatának megkönnyítésére kialakult segédszerkezeteket találhatunk. Az ízületek közül némelyek, mint 

pl. a könyök- és a csánkízület, csapódó ízületként működnek. Az ízület két oldalán a csontokat összekötő 

szalagok megfeszülnek, ha az ízület az állat testtömege miatt nyugalmi helyzetéből kimozdul. Az ilyen 

felépítésű ízületek, tehát (bizonyos határig) minden olyan változásnak ellenállnak, amelyek a nyugalmi 

helyzethez képest elmozdulást jelentenek. A terhelés egy hányadát tehát viselni képesek, amit egyébként csak 

izomösszehúzódással lehetne kiegyenlíteni. 

A mellső végtag statikai rendszere 

Mivel a test súlypontja az elülső végtaghoz közelebb esik ezek a testtömeg nagyobb részét viselik. Ennek a 

végtagpárnak a hátulsó végtagokénál nagyobb a statikai szerepe. 

A törzset a két alsó fűrészizom (m. serratus ventralis) hevederszerűen a lapockához erősíti, a két végtag között 

felfüggeszti. Az izom medialis felületét borító izompólya ínlemezzé alakult át. Ezáltal képes passzív 

hordozóhevederként működni. A törzs tömege a vállízületet igyekszik behajlítani. A hajlítás hatására az ízület 

előtt haladó kétfejű karizom (m. biceps bachii) megfeszül, miközben erős inával ellennyomást gyakorol a 

vállízületre. Ezáltal az ízületet rögzíti. 

Amikor a háromfejű karizom (m. triceps brachii) a lapocka és a könyöknyúlvány közt a könyökízületet 

nyugalmi állapotban rögziti, a vállízület és a mellső lábtőízület is automatikusan rögzül. A m. biceps brachii 

izomhasában lévő ínlemez folytatásaként kilépő köteg (lacertus fibrosus), az orsói lábtőnyújtó izomba (m. 

extensor carpi radialis) olvad. A test minél inkább a mellső végtagokra függesztett passzív hevederbe nehezedik, 

annál erősebben feszül a kétfejű karizom, és annál erősebben rögzíti a mellső lábtőízületet a lacertus fibrosus 

révén a lábtő (carpus) dorsalis felületén futó ín. A végtagok terhelése az ujjízületeket túlnyújtaná, amit azonban 

a palmarisan helyeződő inakból álló hármas heveder működése akadályoz meg. Ennek lényege mind az elülső, 

mind a hátulsó lábakon azonos: a hajlító izmok inaiba külön-külön ínszalag fut a lábtő-, ill. a lábközépcsontok 

hátsó részéből. Ily módon biztosítják az ujjpercízületek rögzítését, mivel ezek a szalagok a teherviselés 

alkalmával kiiktatják a fölöttük elhelyezkedő izmomhasakat, ezáltal maguk az izmok nem vesznek részt a 

statikus működésben. 

A hátulsó végtag statikai rendszere 
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A csípőízületet csupán egy erős szalag (lig. teres), az ízületi tok és a tömeges farizmok tónusa rögzíti 

helyzetében. Más statikus szalagrendszere nincs. 

A hátulsó végtag statikus működésében legnagyobb szerepe az ún. patella-mechanizmusnak van. A pihenő 

állat az egyik hátulsó végtag térdízületét a négyfejű combizom (m. quadriceps femoris) megfeszítésével 

túlnyújtja. A felfelé mozduló patella ilyenkor kissé befelé fordulva a combcsont fossa supratrochlearis-ába 

igazodik. Ekkor a térdkalács szalagjai hurokszerűen beleakadnak a combcsont medialis trochleá-jának bütykébe. 

Ezek a szalagok a végtag megterhelésekor megfeszülnek, és középállásban rögzítik a térdízületet. A térdízület 

rögzítése egyben a csánkízület rögzítését is jelenti, mert a két ízület csak együtt képes elmozdulni. Az 

együttműködést az ún. fűrész-konstrukció eredményezi. Ennek az a lényege, hogy a térd- és a csánkízület 

között a hajlító felületen futó harmadik szárkapcsi izom (m. peronaeus tertius; csak ínlemezekből álló izom 

ezért szinonim megnevezése tendo femorotarseus), és a nyújtó felületen húzódó inak (tendo calcaneus 

communis - ennek része az Achilles ín) kényszerkapcsolatot alkítanak ki. Az egyik ízület nyújtása ill. hajlítása a 

másik ízületben is hasonló jellegű mozgást eredményez. 

Az emlősállat testének dinamikája 

Ebben a fejezetben elsősorban a ló testmozgásával foglalkozunk, mert a többi fajban az erőtermelésnek kisebb a 

jelentősége. 

A test és egyes részeinek mozgása helyzetváltoztatás vagy helyváltoztatás lehet. Mindkét esetben megváltoznak 

a csontok által nyugalmi helyzetben bezárt szögek. Az emlősállat egyes testrészei helyzetét módosíthatja (a fej, 

a farok mozgatása, kirúgás stb.) vagy egész teste helyzetét változtathatja meg (pl. felállás, felugrás, hágás, 

leülés, lefekvés, hempergés). A ló lefekvéskor összekuporodás után eldől, felálláskor először elülső lábait 

nyújtja ki. A szarvasmarha lefekvéskor elülső lábtövére ereszkedik, majd eldől, felálláskor először hátulsó lábait 

nyújtja ki. 

A húsevők és a sertés lefekvéskor mind a négy behajlított végtagjára egyenletesen engedi rá a törzsét. 

Felkelésük a lóéhoz hasonló. 

Az egyes lábak helyváltoztatása, a lépés két szakaszra bontható: lebegésre és testtömegviselésre. A lebegés a 

felemelés (ízületek hajlítása), majd az előrelendítés (nyújtás) mozzanatából áll. A testtömegviselés négy 

mozzanata: a talajra lépés, a testtömegátvétel (átlépés, a csüdízületben túlnyúlás), az alátámasztás (átlépés a 

pataízületben, vagyis testtömegviselés), és a testtömegeltolás. 

Lépés közben a pata szerkezeti mozgása (patamechanizmus) is lejátszódik. A csüdízületben való átlépéskor a 

testsúly hatására a patacsont hátulsó része lesüllyed. Az irha húzó hatására a pata legszélső pontjait összekötő 

harántvonal (indifferens vonal) előtt a pata szűkül, mögötte tágul, a talp ellaposodik, a nyír a talajra ér, a 

nyírszárak széjjeltérnek, s ez még nő a talaj ellennyomására. A pataízületben való átlépéskor a pata elülső fele 

tágul, a hátulsó fele szűkül. A patamechanizmus, a patában lévő rugalmas bőr alatti kötőszövet (a sejtes 

sarokvánkosok, a sejtes nyír), a rugalmas szarutok, a pataporc, a rugalmas ízületi porcok, az ízületek 180°-nál 

kisebb szögelése (és ha a ló nem fáradt, akkor a lapockaizmok is) enyhítik a talaj ellennyomására bekövetkező 

rázkódást. A ló terhével együtt ugyanis annál nagyobb mozgási energiát ad át a talajnak, minél nagyobb a tömeg 

(m; kg) és a mozgás sebessége (v; m/s). Ez vágtában 1000 J-nál is több lehet. A mozgási energia puha talajon 

főleg alakváltozási munkává alakul át, rugalmas talajon lassan, rugalmatlan talajon gyorsan hat vissza az 

ellennyomás legnagyobb hányada a lábvégre, majd a törzsre. Hasonló a párosujjúak (kérődzők, sertés) 

csülkeinek a csülökmechanizmusa is, és a lábvég rugózását segíti még a csülök közti hasíték tágulása a talaj 

ellennyomásának hatására. A húsevők lábvégeinek rugózását az ujjpárnák és az ujjak széjjeltérése szolgálja. 

Az egész test helyváltoztatása minden állatfajban irányulhat előre (lépés, poroszkálás, ügetés, vágta, ugrás, 

kúszás járásmódjában), oldalt (az előző járásmódokban) és hátra (lépésben). A lépés és a vágta veleszületett, a 

többi tanult járásmód. Lépésben a lábak sorrendje: 1. a bal hátulsó (BH), 2. a bal elülső (BE), 3. a jobb hátulsó 

(JH), 4. a jobb elülső (JE). Poroszkáláskor az azonos oldali lábak lépnek együtt. Ügetésben a diagonális lábak 

mozognak együtt. A ló és a kutya úszása vízben végzett ügetés. Vágtában a ló az egyik hátulsó lábával rúgja 

előre a törzsét, és aszerint, hogy melyik diagonális elülső lábbal hagyja el utoljára a talajt, jobb vagy bal vágtáról 

van szó. Csapott far esetén a hátulsó lábak tolóereje nem vízszintes, hanem részben felfelé érvényesül, így ez az 

ugró lóban kedvező testalakulás. Mind a három járásmódnak különféle változatai ismeretesek, és mind a 

háromban betaníthatók az oldaljárás válfajai és a fordulás is. Az utóbbi tengelye lehet a testtömegközéppont, az 

egyik elülső láb vagy az egyik hátulsó láb. A hátrálás fordított sorrendű lépés. 

Az iskolamozgások a felsoroltak változatai és kombinációi (lásd a lovaglástani szakkönyveket). 
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Ellenőrző kérdések 

 

működést kísérő főbb 

jelenségek? 

 

 


