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A tantárgy célkitőzései: 

 
A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat háziállataink testének felépítésével 

és mőködésével. A jegyzet a nappali és levelezı alapszakos hallgatók részére készült, tartalmazza 
mindazokat a témaköröket, melyek a mesterszakokon is tárgyalásra kerülnek, de azoknál kevésbé 
részletes ismeretanyagot közöl. A tananyag megértéséhez szükség van a hallgatók által már 
elsajátított sejttani, szövettani, szerves- és biokémiai ismeretanyagra. Ugyanakkor a tárgy felkészíti 
a hallgatókat  a takarmányozástan, az állattenyésztéstan és az állategészségtan megfelelı 
témaköreinek elsajátítására, valamint a mesterszakokhoz való csatlakozás esetén az anatómiai, 
állatélettani ismeretek megújításához és magasabb szintre emeléséhez. 
 

Módszertani javaslat a tantárgy elsajátításához: 

A jegyzetet a tananyag kontakt órás elméleti képzéséhez, valamint az elméleti képzéshez 
nagyon szorosan kapcsolódó gyakorlati képzéshez állítottuk össze. E kétféle képzési módszer 
alapján hallgatóink folyamatos évközi tanulással, az ajánlott és rendelkezésre álló anatómiai 

atlaszok használata mellett fel tudnak készülni a kollokviumra. 
Az elıadásokon és gyakorlatokon a nehezebben elsajátítható, fontosabb összefüggéseket az 

elıadók részletesebben elmondják. A tárgyak jellegébıl fakadóan az anatómiai ismeretek nagy 

része gyakorlatokon, az élettani anyag az elıadásokon kerül ismertetésre.  
 

A tananyag számonkérése: 

Az elsajátított tananyag számonkérése – a tárgy jellegébıl adódóan, valamint hallgatóink 
segítése érdekében – szóbeli vizsgán, kollokviumon történik. A vizsgakérdéseket a hallgatók még a 
szorgalmi idıszakban megkapják, így van idejük a célorientált felkészülésre. 

 
 
 

1. Az emlıs szervezet felépítése és mőködése  

Modern biológiai gondolkodásunk szerint: „Az élı szervezet egység a célszerőség, a szépség, az 
egészség összhangjában, a betegség az élet harmóniájának megzavarása, amelynek helyreállítására 
maga a szervezet természeténél fogva törekszik” (Hyppokrates, i.e. 460-377). 

 
1.1. Az egyedi élet, egyedfejlıdés a gamétáktól a termelı állatig: 

Az egyedi életet két szakaszra oszthatjuk: születés elıtti és utáni szakaszra. Véleményeltérések 
vannak a születés elıtti szakasz indulását illetıen, hiszen elıször azt kell tisztázni, hogy mikor indul 
az egyedi élet. Az állattenyésztési gyakorlatban az egyedi élet indulását a két ivarsejt (petesejt és 
spermasejt) fúziójára, vagyis a termékenyülési idejére tesszük. Innen számítjuk az egészen korai 
embrionális veszteséget. (A korai embrió történéseit ismerve talán igazabb az a megállapítás, hogy 
az egyéni élet kezdete az az idıszak, amikor a korai embriónál az anyai genom (anyai irányítás) 
szerepét átveszi az önálló embrionális genom. Állatoknál ez - fajtól függıen - a termékenyülést 
követı második-negyedik  napon következik be.) 

A tenyésztési gyakorlat követelményeit szem elıtt tartva nem feledkezhetünk el arról a tényrıl, 
hogy a két ivarsejtnek a fúzió elıtt már „önálló” élete van.  Osztódási, érési folyamatokon mennek 
át ivartól függıen eltérı módon. Az önálló egyedi életet elıkészítı szakaszban az ivarsejtek 
fejlıdését befolyásoló faktorok az ivarsejtek biológiai értékét erısen ronthatják, genetikai 
anyagukat is károsíthatják, ezáltal súlyos gazdasági kár érheti a tenyésztıt, mindenképpen indokolt 
tehát ezen elıkészítı szakasz megkülönböztetése. 
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Az embrionális életszakaszt a termékenyüléstıl a magzatburok kialakulásig, illetve a magzat-
implantációig (megtapadás) számítjuk. Ezen életszakaszt gyakorlati szempontok szerint korai 
embrionális és késıi embrionális szakaszra osztjuk. A korai embrionális szakasz tehát a 
termékenyüléssel kezdıdik és addig tart, amíg a fejlıdı koraembrió az ıt körülvevı ún. „fénylı 
burok”-ból (zona pellucida) ki nem bújik. A megtermékenyült petesejtet egysejtes embriónak, 
zigótának nevezzük. A zigóta osztódásnak indul, két-, négy-, nyolc-, tizenhat-, stb. sejtes embrió jön 
létre. A folyamatok a termékenyülés helyén, a petevezetı ampullájában indulnak el, majd a méhben 
folytatódnak. Az osztódási folyamatok mértani haladvány szerint kezdetben szinkronban történnek. 
A petesejtet, majd a korai embriót körülvevı fénylı burok átmérıje nem növekszik, az egyre 
nagyobb számú „barázdálódási golyók” egyre kisebbek lesznek. Tizenhat sejt felett már jó 
felbontású mikroszkóp alatt se tudjuk a barázdálódási golyókat (blasztoméreket) megszámolni. A 
harminckét- és ennél több sejtes koraembriót alakjáról szedercsírának nevezzük. A barázdálódási 
golyók szinkronban történı osztódása megváltozik, egy részük gyorsabban osztódik, kisebb részük 
lemarad. A gyorsabban osztódó részbıl kialakul az ún. embriócsomó (embrioblaszt, „inner cell 
mass”) – ebbıl alakul ki végeredményben maga az állat. A lassabban osztódó részt trofoblasztnak 
nevezzük, ebbıl jönnek majd létre a magzatburkok. A következı fejlıdési forma az ún. hólyagcsíra 
(blasztociszta). Az embriócsomó és a trofoblaszt sejtek közt folyadék van, az embriócsomó egyre 
inkább nekiszorul a hólyagcsíra falának, az egésznek „kosárka”, majd „pecsétgyőrő” alakja lesz. 
Részben a hólyagcsírában kialakuló belsı nyomás, részben bonyolultabb hormonális és enzimes 
folyamatok következtében a fénylı burok az embriócsomó mellett fellazul, kidomborodik, majd 
szétnyílik. Az embrió – a most már felesleges – fénylı burokból kibújik. Gyakorlati szempontból 
ezzel fejezıdik be a korai embrionális szakasz. 

A késıi embrionális szakasz elején a hólyagcsíra jelentısen megnyúlik a trofoblaszt sejtek gyors 
osztódásai következtében. Ez teszi lehetıvé, hogy az embrió a méh nyálkahártyáján elmozduljon. 
Mozgását migrációnak nevezzük. Az embriócsomóban szintén gyors osztódási és differenciálódási 
folyamatok indulnak be. Kialakulnak a csíralemezek, majd hamarosan a szervtelepek. A 
csíralemezek kialakulását gasztrulációnak, a szervkezdemények, szervek kialakulását 
organizációnak nevezzük. A megnyúlt hólyagcsíra - megtalálván optimális helyét a méh 
nyálkahártyáján - megkezdi az implantációt, megtapad. Kialakulnak a magzatburkok. A megtapadás 
révén az anyaméh nyálkahártyájával szoros kapcsolat alakul ki, a magzatburkok létrejöttével és a 
magzati vérkeringés beindulásával pedig befejezıdik az embrionális kor, elkezdıdik az egyedi élet 
magzati szakasza. 

Gyakorlati szempontból korai, középsı és késıi magzati szakaszról beszélünk. A magzati 
szakasz a születésig tart. A születés utáni életszakaszban: újszülött kort, növendék kort, 
ivarérettség-, tenyészérettség korát, termelési életszakaszt és a selejtezés korát különböztetjük meg. 
Gazdasági haszonállatainknál nagyon ritkán várjuk meg azt, hogy a termelési életszakasz végét a 
petefészek tevékenység természetes megszőnése okozza, hiszen a kiválasztott tenyészcél érdekében 
végzett tenyésztıi munka révén az egymást követı szelekció útján az állatokat már korábban 
selejtezzük. A selejtezésbe egyéb, nem tervezett okok is belejátszanak. 

 
1.2. A szervezet rendszerei, készülékei 

A szervezet legkisebb alaki és mőködési egysége a sejt. Az állati sejt az élıanyag 
szervezıdésének magasabb fejlıdési formája, sejthártyával körülvett, sejtmagot tartalmazó 
protoplazma. A késıbbi félreértések elkerülése érdekében állapodjunk meg a következıkben: 
A protoplazma (a sejthártyán belül elhelyezkedı anyag) két részbıl áll: a sejtmagból és a 
citoplazmából. A citoplazma egy háromfázisú diszperz rendszer, amelyben megtalálható: 
- ergasztoplazma (ide soroljuk a sima és szemcsés endoplazmatikus retikulum rendszert) valamint a 
riboszómák, amelyek talán a szemcsés retikulumrendszerrıl válnak le és a fehérjeépítésnek adnak 
színteret, 
- hialoplazma, amely fogalomba a vázat alkotó citoszkeletet és a sejtszerveket (lizoszómák, Golgi-
apparátus, mitokondrium, citocentrumok) soroljuk.  
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A közös fejlıdéső, szerkezető és mőködéső sejtek csoportját szövetnek nevezzük. Minden 
szövet sejtekbıl és a sejtek közötti állományból áll. Ez a sejtközötti állomány mennyisége 
sejtféleségenként különbözı. Minıség szerint lehet folyékony, lágy vagy szilárd, homogén vagy 
heterogén, lazaszerkezető vagy tömött, s végül rostokban gazdag. 

Aszerint, hogy a szövetalkotó sejtek milyen fı feladatra differenciálódtak, a szöveteket 
csoportosítjuk: hámszövetrıl, kötı- és támasztószövetrıl, izomszövetrıl, idegszövetrıl beszélünk. 
Ezek az alapszövetek. A szövetek társulásából létesülnek a szervek, amelyek készülékeket, 
rendszereket alkotnak. A szervek összessége az állati szervezet. 

Egy adott funkcióra csoportosult szervek összességét, amelyek nagyjából hasonló felépítésőek 
és közös eredetőek (ugyanazon csíralemezbıl alakultak ki) rendszernek nevezzük, (L. 
idegrendszer, vérérrendszer, stb.). Ha a közös feladatra csoportosult szervek eltérı eredetőek, 
készülékrıl beszélünk. 

Az állati szervezetet alkotó rendszerek, készülékek 

 
I. A mozgás készüléke (Apparatus locomotorius) 

1. A mozgás passzív szervei: 

1.1. Csontvázrendszer (Systema skeleti) 

1.2. A csontok összeköttetései (Juncturae ossium) 

2. A mozgás aktív szervei (vázizmok) 

2.1. Izomrendszer (Systema musculorum) 

II. Az emésztés és a  légzés készüléke (Apparatus gastropulmonalis) 

1. Emésztıkészülék (Apparatus digestorius) 

2. Légzıkészülék ( Apparatus respiratorius) 

III.  Vizeletkiválasztó – nemi készülék (Apparatus urogenitalis) 

1. Vizeletkiválasztó készülék (Apparatus uropoeticus) 

2. Nemi készülék (Apparatus genitalis) 

IV. A keringés szerveinek rendszere (Systema vasorum) 

1. Vérérrendszer (Systema vasorum sanguinis) 

2. Nyirokérrendszer (Systema vasorum lymphaticum) 

3. Reticuloendotelialis rendszer (R.E.S) 

Vérképzı szervek (Organa haemopoetica) 

V. Szabályozó készülék (Apparatus coordinationis) 

1. Idegrendszer (Systema nervorum) 

2. Belsı elválasztású mirigyek (Glandulae endocrinales) 

3. Érzékszervek (Organa sensuum) 

VI. Köztakaró (Integumentum commune) 
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1.3. Az egységes neurohormonális irányítás az önfenntartás, szaporodás és a termelés 

érdekében 

Az egyes szervek, rendszerek és készülékek egységes irányítás alatt mőködnek. Az irányítás 
eszközrendszere azonban alapvetıen kétféle. Beszélhetünk idegi (vezetékes) és hormonális 
(humorális, folyadékos) irányításról. Régebben a szervezet idegi szabályozását a hormonális 
szervezéstıl különállóan tárgyalták. Ma már – Hippokratészhoz híven – az életfolyamatok 
szervezésében egy egységes irányítást látunk, s neurohormonális szabályozásról beszélünk. 

Az idegi szabályozásban az állatoknál talán nagyobb szerepet játszik az ún. vegetatív   
idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus központjával és periferiális (környéki) részével. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az ún. cerebrospinális (agyi-gerincvelıi) idegrendszer irányítása nem 
érvényesül. Az idegi központokba kerülı információkra a választ a végrehajtási parancsot vivı 
idegrostok közvetítik. 

A hormonális irányítás bizonyos idegsejt csoportosulásokban (magvakban) és a belsı 
elválasztású mirigyekben termelt hormonok útján valósul meg. Ezek az anyagok a vér és a 
szövetnedv útján jutnak el a célsejtekhez, szövetekhez, s befolyásolják azok anyagcseréjét, 
mőködését. Egyre nagyobb jelentıséget tulajdonítunk azon hormonoknak, amelyek termelıdési 
helyét nem tudjuk kiboncolni, ezeket szöveti hormonoknak nevezzük. 

Az idegi és hormonális irányítás kapcsolatát sokáig valamiféle misztikus köd jellemezte. Az 
utóbbi idıkben azonban kiderült, hogy a két rendszer nagyon egyszerően kapcsolódik egymáshoz. 
Bizonyos idegi területeken termelıdnek olyan anyagok, amelyek az ugyancsak idegi területeken 
lévı idegsejt csoportosulások (magvak) tevékenységét képesek befolyásolni, s a befolyásolás révén 
ezen idegsejt csoportosulások olyan anyagokat (hormonokat) termelnek, amelyek az alárendelt 
belsı elválasztású mirigyekben újabb hormonok termelését és felszabadítását, illetve visszatartását, 
tárolását szabályozzák. Azon anyagokat, amelyek az adott idegsejt csoportosulások (magvak) 
tevékenységét befolyásolják, neurotranszmittereknek nevezzük. Az idegrendszer által észlelt és 
továbbított információkat ezen anyagok viszik át a hormonális rendszer kiindulását jelentı 
idegmagvakhoz. Ezek az anyagok nagyon sokfélék, s általában nagyon egyszerő kémiai felépítéső 
vegyületek. 

Az állattenyésztési gyakorlat szempontjából két olyan területrıl tudunk, ahol az idegi és 
hormonális kapcsolat tetten érhetı. Az elsı a nyúltagytól a köztiagy orális részéig terjedı terület, 
ahol a tárgyalt magvak úgy helyezkednek el, mint a fonott kerítésdrót csomópontjai. Alakjáról ezt a 
kapcsolatot formatio reticularis rendszernek nevezzük. Elsısorban a szervezet különbözı 
területeirıl érkezı ingerületeket továbbítja a sejtmagvak felé. A másik ilyen terület az ún. limbikus 
rendszer, melynek idegmagvai a két agyfélteke és az alatta lévı agytörzs találkozási sávjában 
helyezkednek el. Ezek a határterületeken (limbusokon) lévı idegmagvak elsısorban az 
érzékszervek felıl érkezı ingerületek hatására termelnek neurotranszmittereket.  

Nagyon leegyszerősítve tehát: az említett két területen termelıdı neurotranszmitter anyagok 
serkentik a köztiagyban lévı idegmagvak hormontermelését. A magvakban termelıdött serkentı 
vagy éppen gátló hormonok a vér vagy a szövetnedv útján jutnak el a belsı elválasztású 
mirigyekhez, vagy közvetlenül a célsejtekhez. Így fejtik ki a belsı elválasztású mirigyek mőködését 
reguláló hatásukat, vagy közvetlenül hatnak a célsejteknél. 
A neurális és hormonális irányítás együttmőködése alatt történik az önfenntartás és a szaporodás 
folyamatainak szabályozása. Kritikus helyzetben mindig az önfenntartásnak van prioritása, a 
szervezet elıször a fajfenntartási folyamatot állítja le. 

Az állattenyésztı szakembernek az a feladata, hogy a kitőzött tenyészcél elérése érdekében a 
rábízott állatokkal egyre magasabb termelési eredményeket érjen el. Ezért megváltoztatja a 
termelési környezetet, erıteljes szelekciót alkalmaz. Ezt a versenyt a neurohormonálisan labilis 
állatok nem bírják, kiesnek a termelésbıl, a stabilak maradnak. Az igazi ellentmondás ott van, hogy 
általában azok az állatok a legérzékenyebbek, amelyek a legmagasabb termelési eredményt 
produkálják. Ezeknél jelentkeznek elıször szaporodási problémák. Érvényesül azon 
populációgenetikai törvény, hogy az állomány a kiegyenlítettségre törekszik. Az állattenyésztınek 
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tehát az a feladata, hogy mindezek ismeretében a termelési környezet javításával és fokozott 
gondoskodással a pozitív variánsok szaporodását, termelését segítse. Meg kell értenünk, hogy a 
hormonjától agyonhajszolt, magas termeléső egyedek anyagcseréje borotvaélen táncol, s nekünk 
megszerzett tudásunk alapján mindent meg kell tennünk, hogy ezen állatok a genetikailag 
meghatározott termelési szintjükhöz közeli szinten produkáljanak. 
 
1.4. A homeosztázis fogalma és tényezıi 

A szervezet adott környezetben él, s ezen környezet tényezıi biztosítják az élı szervezet 
fennmaradását, fejlıdését. Ebbıl a szempontból külsı és belsı környezetet különböztetünk meg. A 
külsı környezet tényezıi az élı szervezet térbeli határain kívül vannak, ezek nagy része alapvetıen 
meghatározza az állat létfeltételeit (takarmány, víz, levegı stb.). A soksejtő szervezet sejtjeinek 
döntı többsége a külvilággal ténylegesen nem érintkezik, csak a sejteket közvetlenül körülvevı 
folyadéktérrel. 
A belsı környezethez tartozik:  

- a szöveti nyirok (limfa, sejtközötti folyadék). Ebben „fürdenek” a sejtek; 
- a nyirokerekben lévı nyirok, amely a szövetekbıl a vér felé áramlik; 
- a vér, amely közvetítı a belsı és külsı környezet között. 

 
Az élı szervezet alapvetı tulajdonsága, hogy az állandóan változó külvilági hatásokkal szemben 

belsı környezetének állandóságát meg tudja ırizni, ezt hívjuk homeosztázisnak. (Homeosztázis: a 
belsı környezet állandóságát biztosító mechanizmusok összessége.) A testnedvek által alkotott 
belsı környezet állandósága az élet elsıdleges feltétele.  
A homeosztázis tényezıi a belsı környezet állandóságát biztosító dinamikus egyensúly közepette: 
 

Izotónia: a szervezetben lévı elhatárolt terek azonos ozmotikus állapotát jelenti. 
Izoionia: a szervezetre jellemzı ionösszetétel állandósága. 

Izohidria: a  H+-ion koncentráció által kialakított pH érték állandósága. 
Izovolémia: a szervezet egymástól elkülönült folyadéktereire jellemzı folyadékelosztás, 

   mely azösszfolyadék mennyiségének azonosságát is jelenti. 
Izotermia: állandó testhımérséklet, melyet az állat az anyagcsere megfelelı 

   intenzitásával tart fenn. 
Tenyésztıi akarat: mindig magasabb termelésre, szaporodásra kényszerítés a külsı 

környezet biztosításával, genetikai elırehaladással. 
 

 

2. Síkok, irányok a háziállatok testén. A Henle-féle irányjelölések 

 
Az állatok testén való eligazodás, a térre vonatkozó viszonyok jelölése és az anatómiai 

ismeretek alkalmazása érdekében az állatok testét három képzeletben felfektetett síkkal részekre 
oszthatjuk. E síkokhoz képest – Henle javaslatára - egyezményesen elfogadott irányszavakat 
használunk. Az 1. ábrán látható módon az állat testén három síkot fektethetünk fel. 
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1. ábra. Síkok, irányok, Henle-féle irányjelölések az állat testén 
 

A mediánsík vagy középsík a test középvonalában, az állat testének hosszanti tengelye mentén 
vehetı fel. Ez a sík a testet jobb (dexter) és bal (sinister) félre osztja. A mediánsíkkal párhuzamosan 
mindkét oldalon felvehetık az ún. szagittális síkok. Ezektıl befelé a középsík irányába, vagyis 
medialis irányban haladunk, ezektıl kifelé pedig a lateralis irányban. 

A horizontális vagy vízszintes sík a testet dorsalis (háti) és ventralis (hasi) részre osztja. Ez a 
sík a testen tetszıleges magasságban vehetı fel. 

A transzverzális vagy haránt sík az elıbbi két síkra merıleges, és a testet elülsı, cranialis és 
hátulsó, caudalis félre osztja. 

A fejen az elıbb említett három sík ugyancsak felvehetı, de az irányjelölések az elıbbiektıl 
eltérıek. A mediánsík a fejet ugyancsak jobb és bal félre osztja, de a vele párhuzamosan felvett 
sagittalis síkoktól befelé nasalis, kifelé temporalis irányba haladunk. A horizontális sík feletti részt 
maxillarisnak, az alatta lévıt mandibularisnak nevezzük. A harántsík egy száj felıli (oralis, 

antiapicalis, rostralis) és egy azzal ellentétes (aboralis, antiapicalis, nuchalis) részre osztja az állat 
koponyáját. 

A végtagokon a mediánsík nem halad át, mert az a test középvonalában vehetı fel. A sagittalis 
síktól befelé ugyanúgy medialis és lateralis irányt különböztetünk meg, mint a törzsnél. A 
horizontális sík a végtagokat törzshöz közelebbi, proximalis és törzstıl távolabbi, distalis félre 
osztja. A harántsík a lábtı felett a törzshöz hasonlóan cranialis és caudalis részt különít el, lábtı 
alatt az irányszavak azonban ettıl eltérnek. A sík elıtti irány elülsı és hátulsó végtag esetében 
egyaránt dorsalis, míg a sík mögötti elülsı végtag esetében palmaris, hátulsó végtagnál pedig 
plantaris.  
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3. Az állatok testének részei és tájékai 
 
       A háziállatok testének három fı részét különböztetjük meg: fej, törzs és végtagok. Ezek 
mindegyikén részeket, a részeken tájékokat, a tájékokon pedig esetleg altájékokat különíthetünk el. 
 
3.1. A fej részei és tájékai 

 
A fejet agy- és arckoponyára különítjük el. A kettı közötti határt a két belsı szemzug 

közé húzott képzeletbeli egyenes vonalában felvett sík adja. 
 
 
 
    

  
 
 
 
 

2. ábra. A fej tájékai – Fehér (1980) nyomán 
 
 
Az agykoponya tájékai (2. ábra): 
 

- homloktájék (14) 
- a fejtetı tájéka (15). A fejtetırıl a homlokra esı hosszú szıröket lovon üstöknek nevezik. 

Szarvasmarhánál a fejtetın helyezıdik a fejél, melybıl kétoldalt a szarvak indulnak. A 
fejtetı mögött található a nyakszirt tájék, lovon itt helyezıdik a fejél. 

- halántéktájék (16), ennek hátulsó végén találhatók a fülek. 
- vakszem vagy halántékárok tájéka (17) 
- a járomcsont tájéka (18) 
- az állkapocs ízület tájéka (19) 
- tarkótájék (20) 
- a fültımirigy tájéka (21) 
- gégetájék (22) 
- a pajzsmirigy tájéka (23) 

 
Az arckoponya tájékai (2. ábra): 
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- az orrhát tájéka (1) 
- az orr oldalsó tájéka (2) 
- az orrnyílások tájéka (3) 
- a pofa tájékai (4-6); állcsonti tájék (4); zápfogi tájék (5); állkapcsi tájék (6) 
- a szájnyílás tájéka (7); felsı ajak (7a); alsó ajak (7b) 
- az állcsúcsi tájék (8) 
- a torokjárat (9) 
- a nyelvcsont alatti tájék (10) 
- a rágóizom tájéka (11) 
- a szemgödör alatti tájék (12) 
- szemgödri tájék (13) 
 

3.2. A törzs részei és tájékai 
 

A törzs adja az állati test zömét. Fı részei a következık: nyak, mellkas, has, medence,  
farok.  

 

 
 

3. ábra. A törzs és a végtagok tájékai. Fehér (1980) nyomán 
 

A nyak a törzsnek a mellkas elıtti része (3. ábra). Megkülönböztetünk rajta felsı nyakélt (2a), 
melyen lóban hosszú szırök találhatók, ezek adják a sörényt. Marhában a felsı nyakélt járomélnek 
is hívjuk. A nyak oldalának (2) alsó harmadában található a torkolati barázda, melynek mélyén bal 
oldalon a nyelıcsı, jobb oldalon a légcsı helyezıdik. Az alsó nyakélen (2b) marhában egy laza 
bırredıt, a lebernyeget találjuk. 

 
A mellkas a nyak mögött és a has elıtt fekvı, kosár alakú része a törzsnek, melyben 

létfontosságú szervek (tüdı, szív, stb.) helyezkednek el. Az elülsı végtag kapcsolóöve és a szabad 
végtag egy része a mellkas bırébe van befoglalva. A mellkas tájékai a következık (3. ábra):  

- a mar tájéka (4) 
- a hát tájéka (5) 
- bordatájék (6), a 3.-6. borda között a szívtájék 
- a szügy tájéka (7), rajta a középsı és oldalsó szügybarázdák láthatók 
- szegycsonti tájék (8) 
 

A has a törzs tágulékony, hordó alakú része, mely két harántsíkkal három részre osztható. Az 
elsı rész az elıhas, mely a rekesz kupolájától az utolsó borda síkjáig terjed. Tájékai: 
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- a lapátos porc tájéka (9) 
- borda alatti tájék (10) 

      A két harántsík között található a középhas, melynek tájékai: 
 - ágyéki tájék (11) 
 - a has oldalsó tájéka (12) rajta található a horpasz vagy éhgödör (14) 
 - köldöktájék (13) 
      Az utóhasnak dorsalisan nincs tájéka. Alulról, ventrálisan indulva tájékai a következık: 

- fantájék (16), hímeken itt van a tasak és a herezacskó tájéka, nınemőeken a tıgy 
                   (tejmirigy) tájéka 

- lágyéktájék (15) 
- haskorci redı (38) 

       
      A medence a törzsnek a has és a farok közé esı része, melyben a medenceüreg és 
annak szervei foglalnak helyet. Tájékai (3. ábra): 

- kereszttájék (26) 
- külsı csípıszöglet (27) 
- a far tájéka (28) 
- ülıgumó (29) 
- a csípıízület (tompor) tájéka (30) 

       A medence kijáratában, a farok töve alatt található a végbélnyílás tájéka, alatta a külsı nemi 
szervekig húzódik a gát tájéka. Nıivarban a gát rövid, alatta látható a péra, melyet kétoldalt a 
péraajkak határolnak. Ezek a pérarést zárják körül. A pérarés alsó eresztékén helyezkedik el a 
csikló. 
 
       A farok(17) a törzs hátulsó függeléke. Részei: a farok töve, a farok répája és a farok hegye. 
Lóban a ventrális felület kivételével köröskörül hosszú szırök borítják (farokzászló). Marhában 
csak a farok alsó harmadát fedik hosszú szırök (farokbojt). 
 
 

3.3. A végtagok részei és tájékai 
 
       Az elülsı végtagok a törzs alátámasztói és irányítói. A végtagokat a függesztıöv kapcsolja a 
törzshöz, errıl indulnak az ún. szabad végtagok. A tájékok és részek a következık (3. ábra): 

- a lapocka tájéka (18) 
- a vállízület tájéka (20), melynek legkiemelkedıbb pontja a vállbúb 
- kartájék (19) 
- a könyökízület tájéka (21), melynek legkiemelkedıbb pontja a könyökbúb 
- az alkar tájéka (22) 

 - az elülsı lábtı (kéztı) tájéka (23) 
 - az elülsı lábközép tájéka (24) 
 - az ujjak tájékai (25), melyek mindegyikén három ujjpercet különböztetünk meg: ezek a 
csőd, a párta és lovon a pata, páros ujjúakon a csülök, húsevıkön a karom. 
 
A hátulsó végtagok végzik a törzs alátámasztását és a mozgás impulzív szervei. Részei, tájékai: 
 - a comb tájéka (31) 
 - a térdízület illetve a térd tájéka (37) 
 - a szár tájéka (32) 
 - a hátulsó lábtı vagy csánk tájéka (33) 
 - a hátulsó lábközép tájéka (34) 
 - az ujjak tájékai (35) (ld. az elülsı végtagot) 
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4. A mozgás készüléke és mőködése 

A mozgás készüléke a csontrendszerbıl, izomrendszerbıl és a csontok összeköttetéseit biztosító 
ízületekbıl, porcokból és szalagokból áll. A mozgás aktív szervei az izmok. A csontok és izmok 
mőködését ún. járulékos szervek segítik. 

 
4.1. A csontrendszer felépítése és mőködése 

A csontok sárgásfehér, kemény és rugalmas részei a szilárd belsı váznak. Feladataik: 
 - szilárd vázat alkotnak, lényegében megszabják a test alakját, nagyságát (ez a váz fajokon 
 belül fajták, típusok és ivar szerint is változik) 

- testüregeket képeznek, védik az üregekben lévı lágy szerveket, de védik a velük 
párhuzamosan, s mellettük futó ereket, idegeket is 

 - csontvelı révén részt vesznek a vérképzésben 
 - a szervezet ásványianyag háztartásában tárolóterek szerepét töltik be. 
 
 A csontok keresztmetszetén külsı kéreg- és belsı szivacsos állományt különítünk el. A 

kéregállomány csak látszólag tömött, számos kis csatornát rejt magában a csontot építı sejtek 
táplálására. A szivacsos állomány vékony gerendácskákból, lemezecskékbıl és csövecskékbıl áll, 
amelyek a test alátámasztása, az izmok által kifejtett húzó- és nyomóerık mechanikai irányvonalai 
szerint csoportosulnak, a használat szerint folyamatosan átépülnek, változnak, ezáltal is érvényesül 
a szervezet felépítésére jellemzı „maximum-minimum” elv, nı a csontok szilárdsága.  

 
A csontokat osztályozzuk: 

1. Alakjuk szerint (lapos-, rövid- és hosszúcsontok) 
2. Helyezıdésük szerint (vázcsontok és szabadcsontok) 
3. Testrészek szerint (fej-, törzs-, végtagok csontjai) 
4. Szerkezetük szerint (tömött, szivacsos, üreges csontok) 
5. Fejlıdésük szerint (elsıdleges vagy kötıszöveti és másodlagos vagy porc által 

megelızött csont) 
6. Számuk szerint (állandó- és számfeletti, páros- és páratlan csontok) 
7. Élettani rendeltetésük szerint (idegi- és zsigeri csontok)  

A csontok szerves- és szervetlen anyagokból állnak. A szerves anyagok összességét általában 
csontenyvnek, a szervetlen anyagok együttesét csontföldnek nevezzük. A csontállomány 35-55%-át 
az ásványi sók, 25-45%-át a víz, 20%-át a szerves alapállomány adja. Az ásványi sók és a víz 
aránya az életkortól függıen változik: fiatal korban a csont kevesebb ásványi sót és több vizet 
tartalmaz (Idısebb állatok csontjai merevebbek, törékenyebbek). Az ásványi sók 85%-a hidroxi-
apatit, 10%-a kalciumkarbonát, 5%-a egyéb (Ca-, Na-, K- és Mg-só). A szerves alapállomány 95%-
a a kollagén, a többi mukopoliszacharid és szerves sav. 

Ha friss csontot 5-10%-os töménységő sósavba helyezünk, egy idı múlva belıle a csontok 
kioldódnak, a csont hajlítható és puha lesz – dekalcinált csont. A csont elégetésekor a szervetlen 
alkotórészek maradnak vissza, a csont kemény, törékeny, esetleg morzsolhatóvá válik – kalcinált 
csont. Az elföldelt csont szerves anyagai lebomlanak, a szervetlen állomány a talajban lévı további 
ásványi sók felvételével megkövesedik – petrifikált csont. 

A csontok felületén összeköttetésük biztosítására, továbbá izmok, inak, szalagok eredésére és 
tapadására, valamint erek, idegek védelmére sajátos domborlati viszonyokat találunk. Ezek részben 
kiemelkedések, részben bemélyedések, kisebb részben szabályos vagy szabálytalan folytonossági 
hiányok alakjaiban mutatkoznak. A felületek nagyobb rész öröklött, kisebb része az élet folyamán 
keletkezik. 

A felületi kiemelkedések kétfélék: sima vagy egyenetlen felületőek. A sima kiemelkedések, 
nyúlványok általában ízületi porccal fedettek és valamilyen ismert geometriai testre emlékeztetnek. 
Az ízületi kiemelkedések közé tartoznak: ízületi fej, fejecske; gömb; ízületi bütyök; ízületi henger; 
ízületi csiga és egyéb ismert tárgyra fogra, fülre, gallérra hasonlító nyúlványok. Az 
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izomnyúlványok egyenetlen, érdes felületőek és csonthártyával takartak. Ezeket izom-, ín- vagy 
szalagnyúlványoknak hívjuk. E nyúlványok közé tartoznak: gumó, gumócska, kiugrás, taraj, vonal, 
tövis, forgató, mellékbütyök. Ismert gyakorlati fogalmakról elnevezett további izomnyúlványok: 
szárny-, hollócsır-, horog-, kampó-, szarv-, emlı-nyúlvány. 

A felületi bemélyedések is sima felületőek és érdesek lehetnek. Sima felületőek (ízületi gödrök): 
ízületi vápa, ízületi gödör, gödröcske, ízületi árok. Érdes felületőek (izom-, ín-, szalaggödrök): 
barázda, fovea, fossa.  

A felületi folytonossághiányok közé soroljuk még a táplálólyukakat, amelyek kis tölcsérszerő 
kerek nyílások erek számára; hasadékokat és hézagokat, valamint az egészen vékony réseket. Ezek 
a csontok tömött állományába vagy üregébe vezetnek, egy részük csatornákba, járatokba, 
vezetékekbe folytatódik. 

A csontok belsejében lévı üregeket nagyságuk vagy faluk minısége, továbbá üregük egységes 
vagy osztott volta szerint nevezzük el (üreg, öböl, barlang, csontos hólyag, kamra). 

 

A csontok fejlıdése és a csontosodás 
A csont az embrionális kötıszövetbıl direkt vagy indirekt úton fejlıdik. A direkt fejlıdéső 

csontnál a kötıszövetben magában csontképzı (osteoblast) sejtek közremőködésével alapállomány 
jön létre, amelybe mészsók rakódnak le. Azokat a helyeket, ahol a csontképzı sejtek kis 
csoportokban megkezdik mőködésüket, csontosodási pontoknak nevezzük. Fıleg a felületeken 
keletkeznek így csontok közvetlenül a kötıszövetbıl (pl.: a koponyatetı csontjai), ezért ezeket 
kötıszöveti vagy fedıcsontoknak nevezzük. 

Az indirekt csontosodás esetében a csontot fejlıdése helyén porc elızi meg. A kötıszövetbıl 
elıbb porclemez fejlıdik és ennek helyén alakul ki a csont. A porcban, valamint annak felületén 
csontosodási pontokból indítják a csontképzı sejtek tevékenységüket. A porc belsejében induló 
csontosodást enchondrális csontosodásnak, a porc felületén induló folyamatot perichondrálisnak 
nevezzük. A rövid csontok fejlıdésére inkább a felületi csontosodás jellemzı, a hosszú csontokban 
a kettı forma együtt figyelhetı meg. 

Újszülöttben a „csontváz” nagyrészt még porcból áll. A csontfejlıdés az ivarérettség elérése 
után ér véget, s ezzel befejezıdik a test növekedése. Végtagokon a csontok teste csontosodik 
elıször, majd a csontvégek következnek. Így a test felıl indult csontosodás és a csontvégi 
csontosodási folyamat határán sokáig porcsáv, majd porccsík található, ennek zeg-zugos alakulása 
anyagforgalmi, növekedési zavarra utal. A porccsík a csont hosszanti növekedésének 
befejezıdéséig marad vissza. 

Csontképzı sejtek nemcsak a csontban, hanem a csonthártya ún. mély rétegében is vannak. 
Sérülés esetén a csontszövet pótlása ezek segítségével történik. A sérült csontszövet elıbb 
csontbontó sejtek (oszteoklasztok) közre mőködésével felszívódik, hogy helyet adhasson az 
újonnan termelt csontszövetnek. 

Az egymással összefüggı csontok (porcok, szalagok, ízületek) a természetes csontvázat 
alkotják. A csontváz tagolt részeinek összessége azonban nem fogja át a test összes csontját. 
Vannak az állati szervezetnek a csontváztól független, nem éppen jelentıség nélküli, ún. szabad 
csontja is, amelyek lágy szervekbe vannak beágyazva. (Pl.: a marha szívében található csontok, a 
marha szutyak-, a sertés ormánycsontja, a húsevık péniszcsontja). 

A csontok járulékos szervei nem csontszövetbıl állnak, de csaknem valamennyi csonton 
megtalálhatók: csonthártya, porc és csontvelı. 

A csonthártya a csont külsı felületét borítja az ízületi felületek kivételével. Vannak csontok, 
amelyek üregeket képeznek, ezeknél az üregek felületét is borítja csonthártya. A csonthártya a friss 
csontról leoperálható és idegen helyre átültethetı. A csonthártyának külsı, vagy felületi és belsı, 
vagy mély rétegét különböztetik meg. A külsıszöveti rostok a szomszédos izmok, inak és szalagok 
rostállományából térnek ide. E kötıszövet finomabb szálai az ún. Sharpey-féle rostok alakjában, 
áthatolva a csonthártya mélyrétegén, a csont kéregállományának igen apró pórusain a csont 
állományába is behatolnak. (Ezzel rögzítik az inat, szalagot.) Az erek és idegek a csonthártyába a 
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kötıszövettel együtt jutnak és gazdag hálózatot alkotnak. (Ezért fájdalmas annyira ütés után a 
csontfelület.) 

A csonthártya mélyrétegét a sejtek gazdagsága jellemzi, különösen fiatal szervezetben. E sejtek 
csontképzı tulajdonságuktól fogva rárakódással növelik a csont kéregállományát. Éppen ezért, ha a 
csonthártyát a csontfelületrıl lekaparjuk, a csupasz csont elıbb-utóbb elhal. A csonthártya 
mélyrétege az ízületi tok falában folytatódik, s részt vesz annak felépítésében. 

A csonthártyának a csontképzésen, a csontok táplálásán és a csonthiányok pótlásán kívül – dús 
idegellátottságánál fogva – érzékszervi funkciója is van, hisz receptorai útján állandóan izom- és 
mozgásérzéseket fog fel és közvetít az agyba. A tudat ennek folytán a test részeinek helyzetérıl és 
mőködésérıl hiteles tájékozódást nyer. (Reumatikus bántalmak esetén állandó fájdalmat érzünk.) 

A porc a csont kiegészítı része. A csontvégeken és széleken felületesen található, több helyen, 
az ízületek egyik járulékos alkotó része. Ezenkívül egyek szervekben vázalkotó (fülkagyló, gége 
stb.). 

A porc állományát a porcszövet adja, amelyben erek és idegek nincsenek. Emiatt a porc sérülése 
lassan gyógyul, magának a porcnak a sérülése fájdalommal nem jár. A csontok viszonylatában 
üvegporcot és rostosporcot különböztetünk meg. Az ízületi porc és a bordaporc – üvegporc, a 
csigolyák és egyéb csontok közti porc (C-alakú porc a térdhajlás ízületben, piskótaporc az állkapcsi 
ízületben) – rostosporc. Ezeken a helyeken betétként viselkedik, egyenetlenségeket hidal át, a 
rázkódtatást csökkenti. 

A porcot kívülrıl (ízületi porc kivételével) porchártya vonja be, szerepe hasonlít a 
csonthártyához. 

A csontvelı a hosszú (csöves) csontok velıüregében, illetve a lapos, rövid csontok szivacsos 
csontbelében található. Kétféle csontvelıt különböztetünk meg: vörös csontvelıt és sárga 
csontvelıt. 

A vörös csontvelı a magzati csontokban, a kifejlett állat lapos- és rövid csontjaiban, valamint a 
hosszú csontok végében található meg. Vörös vérsejteket,  limfocitákat termel. 

A sárga csontvelı a hosszú csontok velıüregét tölti ki. Alapállománya kötıszövet, benne sok 
zsír halmozódik fel. Kóros körülmények közt átalakulhat vörös csontvelıvé, ilyenkor ez is termel 
vörösvérsejteket. Idısebb korban, vagy nagyfokú lesoványodás esetén kocsonyaszerő szövetté 
alakul. 

 
A csontváz csontjait felosztjuk: 

1. A fej csontjaira. 

2. A törzs csontjaira. 

3. A végtagok csontjaira. 

 
4.2 A csontok összeköttetései, ízülettani és szalagtani ismeretek. 

 
A csontok összeköttetései anatómiai és funkcionális nézıpontból csoportosíthatók. Anatómiai 

alapon beszélünk folytonos és megszakított összeköttetésekrıl. Folytonos (szakadatlan) 
összeköttetések: kötıszövetesek, porcosak, csontosak, izmosak. Megszakított csontösszeköttetések 
az ízületek. 

Funkcionális alapon, vagyis a csontok egymásközti kitérésük lehetısége szerint mozdulatlan és 
mozgékony csontösszeköttetéseket különböztetünk meg. 

Mozdulatlan összeköttetések: varrat, álvarrat, beékelıdés, összecsontosodás. Mozgékonyak: 
szalagos, porcos, izmos, ízületes összeköttetések. 
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4. ábra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ízület 
 Megszakított, mozgékony csontösszeköttetés az ízület. Az olyan megszakított 

csontösszeköttetéseket, amelyeknél két vagy több porccal bevont ízületi felületet ízületi tok kapcsol 
össze, az érintkezı felületek közt ízületi üreg, benne ízületi nedv van, ízületnek nevezzük. A két 
vagy több csont (esetleg csont és porc) többnyire egymásba illı felületekkel rendelkezik. A 
csontokat borító ízületi porc üvegporc. Az ízületi toknak egy külsı, rostos kötıszövetekbıl álló 
rétegét, s egy belsı ún. szinoviális rétegét különböztetjük meg. Az ízületi tok légmentesen 
körülzárja az ízületi üreget, ezáltal a külsı atmoszférás nyomás is összetartja a csontokat. Az ízületi 
üreg egy szők, virtuális rés a porccal bevont csontvégek közt. Az ízületi nedv egy tiszta, nyúlós, 
síkos, mucintartalmú, tojásfehérjeszerő folyadék (kenıanyag). 

Amennyiben a fenti komponensek közül valamelyik hiányzik, akkor álízülettel állunk szemben. 
Az ízületnek lehetnek ún. járulékos alkotórészei. Ilyenek: az ízületi felületeket kiegészítı porcos 

szegélyek; az ízületi tokot erısítı szalagok; az egymásba nem illı ízületi felületek  kiegyenlítésére 
szolgáló rostos porcbetétek; az ízületi tok kitüremkedései. 

Az ízületeket az ízületet alkotó csontok száma, a kitérés terjedelme és a mozgás tengelye szerint 
csoportosítjuk. 

Ha csak két csont ízesül egymással, egyszerő ízületrıl beszélünk. Összetett ízület alkotásában 
kettınél több csont vesz részt. 

    A kitérés terjedelme szerint van szabad ízület, nagy kitérésekkel és merev ízület, amelyben a 
mozgás erısen korlátozott. 

 
 
     A mozgás tengelyének száma szerint megkülönböztetünk: 
 

● egytengelyő ízületek: A mozgás csak a tengely körül, egy irányba lehetséges. 
Típusai: csuklóízület (pl. könyökízület) 
              csavarízület. Módosult csuklóízület, kismértékő tengelyirányú elmozdulás van a 

csigafelület szöge miatt. (pl. csánkízületben) 
               szánízület (pl. térdkalácsízület) 
               forgóízület (pl. fejgyám és fejforgató közti ízület) 

● kéttengelyő ízületek  
Típusai:  tojás vagy bütyökízület (pl. nyakszirtcsont és a fejgyám között) 
               nyeregízület (pl. az ujjpercek közti ízületek) 

● többtengelyő ízületek: minden irányú mozgás lehetséges. 
 Típusai: gömbízület (pl. a kapcsolóöv és a szabad végtag elsı csontjának felsı vége közti 

ízületek: vállízület, csípıízület) 
              feszes vagy merev ízületek (pl. kereszt-csípıcsonti ízület) 



 17

 
A csontok középállása a nyugalmi helyzet. Ha ebbıl kitérnek, akkor az ízületi tok falának 

receptorai ingereket vesznek fel, s így tájékoztatják a központot az ízület állásáról. A kitérésnek van 
síkja, szöge és tengelye. A tengely mindig merıleges a kitérés síkjára. 

  
4.3. Az izomrendszer felosztása, az izmok mőködése: 

 
A mozgás aktív szerveit az izmok adják. Az izmok összessége rendszert alkot, tágabb 

értelemben a test valamennyi izomelemét magában foglalja. E fejezetben azonban nem 
foglalkozunk azokkal az izomelemekkel amelyek a zsigerek vagy az erek falában, a természetes 
testnyílások környékén vannak, csak azokkal amelyek a csontvázon és a bırben foglalnak helyet és 
mőködésük közben a test egyes részeit vagy az egész testet mozgatják. 

A vázizomzat alkotja a test izom-és egyben húsállományának a fı tömegét, kisebb-nagyobb 
elhatárolt, egymástól alakban és mőködésben eltérı önálló izmokból áll. Az izmok mindegyike 
izomsejtek halmazából tevıdik össze. Az izomsejtek több cm hosszúra nyúlt finom hengeres 
képzıdmények, amelyeket egy hüvely izolátorként vesz körül. A sejthártya alatt az izomsejt magvai 
vannak beágyazva (sokmagvú óriássejt). A sejthártyán belüli alapállományban izomrostocskák 
rendezıdnek egymás mellett, innen az izomsejt másik neve: izomrost. 

 
 
5. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az izomrostokat finom kötıszövet veszi körül, amelyben erek és idegek térnek az izomsejthez. 

Több izomsejt kötıszöveti egybekapcsolásából finom izomköteg létesül. Az izomkötegek közti laza 
kötıszövet az izmot körülfogó kötıszöveti burokkal áll kapcsolatban. A nagyobb számú izom vagy 
izomcsoport közös takaróját pólyának nevezzük. Az állattenyésztésben – az európai ízléshez 
igazodva – igyekszünk olyan húst elıállítani, ahol a zsír vékony rétegben az egyes izomrostok 
körüli, az izomköteg körüli és a kis izomkötegek körüli kötıszövetben rakódik le. Az ilyen húst 
„márványozottnak” nevezik, porhanyós és mivel az íz és aroma anyagok a zsírban vannak feloldva, 
jó íző. Az európai piac nem preferálja az olyan húsokat, ahol a zsír a pólyákban rakódik le vastagon. 

A sejthártyán belüli alapállományban lévı izomrostocskák (miofibrillumok) a sejt 
keresztmetszetében vagy egyenletesen elosztva találhatók, vagy csoportokba rendezıdnek. Mivel a 
sejt citoplazmájában a vér hemoglobinjához hasonló vörös színő mioglobin található, a csoportosan 
elhelyezkedı rostocskák közti térben a vörös szín megmutatkozik. Az ilyen izmokat vörös 
izmoknak nevezzük. Ha a rostocskák elhelyezkedése a keresztmetszetben egyenletes, fehér izmot 
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látunk. Az izom színét természetesen más tényezık is befolyásolják, de a tenyésztési szelekció 
során az elıbbi szövettani adottságokra figyelnünk kell, mert az európai piac kevésbé kedveli a 
harsogóan vörös húsokat. 

Az izomrostocskák (miofilamentumok) ingerek hatására hossztengelyük irányában 
összehúzódásra képesek. Jó bontású fénymikroszkóppal vizsgálva a rostocskák lefutásában 
egyszeres fénytöréső (izotróp) és kétszeres fénytöréső (anizotrop) szakaszokat látunk. Mivel az 
egymás mellett lévı rostocskákban az egyszeres és kétszeres fénytöréső szakaszok egymáshoz 
igazodva helyezkednek el, a mikroszkópos metszetekben haránt irányú csíkoltságot látunk. 

 
 
6. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maga az izom ritkán kapcsolódik össze csonttal, minthogy végein ínba, vagy ínlemezbe megy 

át. Ezek a csonthártyával, a csont kéregállományával vagy porccal lépnek szoros kapcsolatba. 
Egyes izmok az ízületi tokkal, vagy más szervvel (szemgolyó stb.) függnek össze. 

A bırizmok a bır alatti izompólyák közt foglalnak helyet, a testfelület egyes helyein bırt 
mozgatnak és nem csontokat. Szerepük a külsı élısködık elleni védekezésben van elsısorban. 

Az izmokat többféleképpen csoportosíthatjuk. Alak szerint megkülönböztetünk orsó alakú, 
hengeres, szalagszerő vagy legyezıszerően kiterült, széles vagy keskeny, egy vagy kéthasú, illetve 
sokbahasadt, egy-, két-, három- vagy négyfejő; győrő-, féső-, körte-, delta-, rombusz-, trapéz alakú, 
illetve négyszögletes; karcsú vagy tömérdek; főrész-, szíj-, nyelv alakú; egyszer vagy kétszer 
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tollazott; egyenes vagy ferde lefutású izmot. Ezenkívül vannak még rövid és hosszú, felületes vagy 
mély helyezıdéső, illetve rejtett fekvéső izmok. 

Az izomnak van kezdeti és végsı, illetve középrésze; feje, farka és hasa. Az izom feji vége 
általában fix helyzetben van mőködés közben, a farki vége tér ki eredeti helyzetébıl. A feji részt az 
izom eredésének, a farki részt tapadásának mondjuk. 

Élettani mőködés szerint beszélünk hajlító-, nyújtó-, közelítı-, távolító-, borintó-, hanyintó-, 
emelı-, levonó-, tágító-, összehúzó izmokról. Az izmok mőködés közben többirányú kitérést is 
végezhetnek egyidıben. Ilyenkor az egyiket fımőködésnek, a többit az izom mellékmőködésének 
nevezzük. Az ellentétes mőködéső izom csoportot antagonista, a azonos mőködést támogató 
izomcsoportot szinergista izomcsoportnak mondjuk. 

Az izmoknak vannak nem izomszövetbıl álló részei is, melyek az erıátvitelben, a súrlódások 
csökkentésében, vagy a testi rázkódtatások enyhítésében töltenek be fontos szerepet. Ilyenek: az 
inak, ínhüvelyek, nyálkatömlık, íncsontocskák és izompólyák. 

Az inak az izomvégeken lévı fehér, selyemfényő, kissé lapított hengeres kötegek vagy 
lemezek. Tömött, rugalmas kötıszövetbıl állnak, erıátvivı szerepet töltenek be az izmok és a csont 
között. A korai kifáradástól mentesítik az izmot. 

Az ínhüvelyek a köteges inakat csıszerő zsákok alakjában veszik körül. Ott alakultak ki, ahol 
az inak csontokon siklanak át és súrlódásnak, rongálódásnak vannak kitéve. Üregükben az ízületi 
nedvhez hasonló nyúlós folyadék található. Az ínhüvely az ízületi tokhoz hasonlóan külsı rostos és 
belsı szinoviális rétegbıl áll, az ínra vékony belsı rétegének áthajlásával, majd visszatértével borul 
rá.   

Lényegében hasonló védelmi berendezés jelentenek exponált csontfelületeken, ín és csont vagy 
ín és bır között, a nyálkatömlık, melyek kispárnaként helyezkednek el kiugró testrészeken az inak, 
izmok és a csont között. 

Az íncsontocskák vagy egyenítıcsontok rendszerint az inak törzsében vannak ágyazva ott, ahol 
az irányváltoztatás miatt az ín nagyobb nyomásnak, súlyviselésnek van kitéve, vagy ahol az ízületi 
felület megnagyobbítására, egyben ín tapadására van szükség. 

Az izompólyák a testfelületen vagy az izomcsoportok mélyén helyezkednek el, rugalmas 
takarók vagy sövények. Az izmokat bevonva, csoportokat átfogva az izmok mőködését támogatják. 

A csontvázizmokat testtájak szerint szokás csoportosítani: a fej-, a törzs-, és a végtagok izmairól 
beszélünk. A vázizmokon kívül a test egyes részein a bır alatti izomlemezeket bırizmoknak hívjuk. 

 
Izomélettani ismeretek: 

 
Amennyiben egy izomrostot (izomsejtet) sejtmembránja felıl elektromos árammal ingerlek, s 

megfelelı nagyságú impulzust adok, az izomrost összehúzódik, majd elernyed. Kisebb inger 
hatására nem reagál a rost. Azt az ingererısséget, amelyre már összehúzódást kapok, 
küszöbingernek nevezzük. Az is megfigyelhetı, hogy a hatékony inger leadásának pillanatától a 
mechanikai válasz bekövetkeztéig bizonyos idı telik el, ami alatt az izomsejtben látszólag nem 
történik semmi. Ezt az idıt lappangási idıszaknak nevezzük. Amennyiben az idegrostnál a 
küszöbingernél kétszer-háromszor erısebb ingert alkalmazunk, az összehúzódás mértéke nem 
változik. Egy idegrost (idegsejt) a küszöbingerre már ugyanolyan összehúzódással válaszol, mint 
sokkal erısebbre. Ezt a jelenséget a „minden vagy semmi” törvényének nevezzük. 

Ha változtatom az inger frekvenciáját, s a következı hatékony ingert az elernyedés idıszakában 
adom, az izomrost nem válaszol összehúzódással. A harántcsíkolt izom ugyanis az elernyedés 
idıszakában hatékonyan nem ingerelhetı. Tovább fokozva az ingeradás frekvenciáját, a második 
ingert akkor adom, amikor az elsıtıl az izomrost még összehúzódásban van, akkor a második inger 
is összehúzódásra vezet. Ha az izomrost végét egy izomhoz kapcsolom, azt látom, hogy a második 
összehúzódás görbéje abban a magasságban kezdıdik, amelyben az elsı inger hatására 
összehúzódott izom már volt. Ilyen módon a második ingertıl keletkezı miogramm az elsı fölé 
kerül, arra ráépül. Ezt a jelenséget nevezzük az összehúzódások szuperpozíciójának. Egy további 
harmadik idıben adott hatékony ingerrel a szuperpozíciót fokozhatjuk, és így tovább mindaddig, 
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míg az izom el nem éri megrövidülésének határát. Az izomnak ezt az összehúzódási állapotát 
tetanusznak nevezzük. Amennyiben az ingereket elég gyorsan adjuk, az összehúzódás görbéjén 
összefüggı egyenes vonalat kapunk, az ilyen rángás komplett tetanuszos rángás. 

Ha egy összehúzódás alkalmával az izom hosszúsága csökken, de feszültsége nem változik, 
izotóniás rángást hoztunk létre. Fordított helyzetben izometriás az összehúzódás. 

 
7. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gerincvelı motoros sejtbıl az izmokba belépı nyúlvány finom ágakra oszlik, minden ág több 

izomrosthoz visz ingerületet. Mennél kisebb az egy-egy idegrosthoz tartozó izomrostok száma, 
annál finomabb az illetı izomrostok mőködésének szabályozása. A mozgató idegrostok 
véglemezkékben végzıdnek. Amikor az idegroston csúcspotenciál-sorozat (ingerület) érkezik a 

véglemezhez, Ca++ lép be az idegi véglemezbe. Ennek hatására az idegvégzıdési „talp”-ban lévı, 
acetilkolint tartalmazó vakuolumok megnyílnak, az aktivált enzim az ideg-izom véglemezt alkotó 
izomsejt membránjának receptoraihoz kötıdik, s ez akciós potenciált vált ki az izomsejtnél. (Az 
ingerület az acetilkolin segítségével az idegi részbıl az izomi részbe jutott.) Ennek hatására húzódik 
össze az izom. Amennyiben valamilyen anyaggal megakadályozzuk, hogy a véglemezben 
felszabaduló enzim az izomrost membránjának receptoraihoz kötıdjön, nem jön létre 
izomösszehúzódás. (Így vadásznak kuráre mérget használva fúvócsöveikkel az Amazonas menti 
ıslakók. Az állat nem tud elmenekülni. Ezen elv alapján bénítják le félig háziasított állataikat 
kezelésre a szarvastenyésztık.) A véglemezben keletkezett fölös mennyiségő acetolkolin az 
izomsejt membránjának redıiben győlik össze, majd kolinészteráz enzim hatására elbomlik. Ha a 
bontó enzim nem tudja kifejteni tevékenységét, az acetilkolin a véglemez receptorait állandóan 
ingerli, nem szőnik meg az izom összehúzódása. (Ilyen tevékenységet fejt ki a tetanusz-baktérium 
toxinja.) 

Az izomsejt membránján belüli rostocskák (miofibrillumok) aktinból és miozinból álló kisebb 
fehérjeszálakból állnak. Izom összehúzódáskor ezen egymással párhuzamosan futó fehérjeszálak 
közelebb kerülnek egymáshoz, és egymáson elcsúsznak. Ezt segíti a miozinszál speciális felépítése 
és az aktinszálon lévı miozin kötıhelyek felszabadulása, s kötıdése a miozin speciális 
fejecskéjéhez. 

Az izom összehúzódásakor hı szabadul fel. A hıtermelés már az ingerlés pillanatában 
megindul, és gyorsan fokozódik, ezt nevezzük aktivációs hınek. A kezdeti gyors emelkedést kis 
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fokú csökkenés, majd újabb emelkedés követi, melynek maximuma az elernyedés kezdetére esik, ez 
a megrövidülési hı. Az összehúzódás lezajlása után még percekig a nyugalminál nagyobb az izom 
hıtermelése, ez az ún. megkésett hı. A kezdeti hıtermelést az anaerob körülmények közt is 
létrejövı reakciókkal (ATP- és kreatin-foszfát-bomlás, valamint anaerob glikolízis) magyarázzák. A 
megkésett hıtermelés a biokémiai értelemben vett helyreállítási folyamatokkal kapcsolatos. 

Ha az izomban végbemenı helyreállítási folyamatokhoz van elég O2, aerob glikolízis jön létre, 

a folyamatok végén CO2 és H2O keletkezik. Ha nincs elég O2 (a mioglobin O2-je kevés), tejsav 

lesz a végterméke az anaerob glikolízisnek. A keletkezett tejsav kis része oxidálódik, nagyobb része 
a májba visszajutva visszaalakul glikogénné. A felesleges tejsav azonban Ph-eltolódást, kisebb 
mértékő izomrost degenerációt okoz, ingerli az idegvégzıdéseket (izomláz). 
 
5. A zsigerek és a testüregek 
 

5.1. A zsiger fogalma, a zsigerek felépítése 

 
A zsiger fogalma: mindazokat a szerveket, melyek az anyagcsere, a gázcsere, a vizelet 

kiválasztás és a fajfenntartás szolgálatában állnak, zömmel a nagy testüregekben helyezkednek el, 
és a külvilággal közvetlen vagy közvetett összeköttetésben állnak, zsigereknek nevezzük. 
Felépítésüket tekintve beszélünk csı alakú, csöves zsigerekrıl és tömör zsigerekrıl.  

A csöves zsigerek falát belülrıl kifelé haladva három réteg alkotja. Legbelül helyezkedik el a 
nyálkahártya, mely a csı alakú szervek külvilággal érintkezı nyílásain a bırben folytatódik. A 
nyálkahártya négy rétegre tagolható: 

 - hámréteg; az egyes szervek funkciójától függıen lehet egy- vagy többrétegő, 
 - a nyálkahártya saját kötıszöveti rétege, általában mirigyeket is tartalmaz 
 - a nyálkahártya saját izomrétege (simaizom) 
 - nyálkahártya alatti kötıszövet 
A középsı réteg izomréteg, ez többnyire sima izomszövetbıl áll. Az izomsejtek belsı, körkörös 

és külsı, hosszanti lefutású rétegre tagolódnak. A körkörös izomréteg hozza létre megfelelı 
helyeken a zárógyőrőket. 

Legkívül a csı alakú szervekre savós hártya borul, melyet laza kötıszövetes réteg főz az alatta 
lévı izomréteghez. A savós hártya a szervek felületét sikamlóssá teszi, részt vesz a szervek 
felfüggesztésében is. Azokat a szerveket melyek nem a savós testüregekben foglalnak helyet, savós 
hártya helyett kötıszövet, adventitia borítja. 

 A tömör zsigereket kívülrıl kötıszöveti tok veszi körül. A kötıszövet egy adott területen – 
melyet a szerv köldökének vagy kapujának nevezünk – belép a szervbe, és ott elágazva 
gerendázatot alkot. A kapun erek haladnak át, és itt lép ki a mirigy kivezetıcsöve is. A gerendázat 
(stroma, interstitium) adja a szerv vázát, a gerendák közötti teret pedig a mirigy mőködı állománya, 
a parenchyma tölti ki. 
 
5.2. A nagy testüregek 

 
A nagy testüregek a mellüreg, a hasüreg és a medenceüreg. A mellüreg csontos falát felül a 

hátcsigolyák, oldalt a bordák, alul pedig a szegycsont adja. Falának kialakításában részt vesz a bır, 
a bır alatti kötıszövet, a felületes és mély izompólyák, az izmok és a csontok, legbelül pedig a 
belsı mellkaspólya. Csonka kúp alakú, bejáratát az elsı hátcsigolya, az elsı bordapár és a 
szegycsont markolata határolja. Kijáratát a hasüreg felé az utolsó hátcsigolya, a bordaív és a 
szegycsont lapátosporci vége alkotja. A hasüregtıl a rekesz választja el. 

Hosszanti átmérıje dorsalisan, a hátcsigolyák alatt a leghosszabb, ventralisan a legrövidebb. 
Függıleges átmérıje hátrafelé növekszik, haránt átmérıje pedig a szegycsont lapátosporci végéig 
növekszik, onnantól pedig a rekesz ferdesége miatt csökken. 
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A hasüreg a szervezet legnagyobb ürege. Nagy, tágulékony, hordóhoz hasonló alakú. Falát 
hasonló rétegek alkotják, mint a mellüregét, azzal a különbséggel, hogy belülrıl a haránt haspólya 
béleli. Falán a köldök és a lágyékgyőrők nyílást alkotnak. Bejáratát a rekesz zárja le, kijárata a 
medenceüreg felé nyitott. Hosszanti átmérıje dorsalisan a legkisebb, ventralisan a legnagyobb. 
Függıleges átmérıje a 3. ágyékcsigolya alatt, harántátmérıje pedig  az utolsó bordaporcok között a 
legnagyobb. A hasüreget két harántátmérıvel elı-, közép- és utóhasra oszthatjuk. 

 
A medenceüreg egy csontos alagút, melyet dorsalisan a keresztcsont és az elsı néhány 

farokcsigolya, kétoldalt a medencecsont, a széles medenceszalagok és izmok, alul pedig ugyancsak 
a medencecsont és izmok határolják. Bejárata a hasüreg felé nyitott, kijárata a gát által lezárt. 

 
5.3. A savós nagy testüregek 

 
A nagy testüregek belsejét savós hártya borítja. Ezen belül találhatók az ún. savós testüregek, 

melyekben a szervek elhelyezkednek. A savós hártyának két lemeze van (8.ábra): a fali lemez a 
testüreg falát borítja, a zsigeri lemez pedig az üregben lévı szervekre borul rá.  A két lemez közötti 
rést folyadék, savó tölti ki. A fejlıdés során a szervek a savós hártyát maguk elıtt tolva mintegy 
belenınek a savós testüregbe. Közben savós hártya kettızetek jönnek létre, ezek a szerveket 
függesztik, összekötik a fali és a zsigeri lemezeket, ereket, idegeket, esetleg kivezetı csöveket 
foglalnak magukba. 

 
Az állat testében négy nagy savós testüreg található: a savós mellüreg, a savós szívburoküreg, a 

savós hasüreg és a savós medenceüreg. 
  

 
8. ábra. A savóshártya kettızetek fejlıdése. 

 
1. a fejlıdı szerv, 2. a savós hártya fali lemeze, 3. a szervhez térı savóshártya-kettızet, 4. a savós hártya zsigeri 

lemeze, 5. savós üreg. 
 

 
A savós mellüreget (9. ábra) a mellhártya veszi körül. A mellhártya jobbról és balról a 

mediánsíkhoz érkezı fali lemeze lefelé haladva a szegycsontra tér, így két zárt zsák jön létre, 
melyben a jobb és bal tüdıfél helyezkedik el.  
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9. ábra. A középsı gátorköz vázlatos rajza 
 
1. bellsı mellkaspólya, 2. a mellhártya fali lemeze, 3. a mellhártya zsigeri lemeze, 4. gátorlemez, 5. a mellhártya ürege, 
6. páratlan véna, 7. mellvezeték, 8. aorta, 9. nyelıcsı, 10. gátorközi savós üreg, 11. a tüdı gyökere, 12. a szívburok 
ürege, 13. a szívburok fali és 13a. zsigeri lemeze, 14. a szív, 15. rekeszideg, 16. a bal tüdıfél, 17. a jobb tüdıfél,  

a – hátcsigolya, b – borda, c – bordaporc, d – szegycsont. 
 
A két zsáknak a középsíkban egymás felé nézı lemezeit gátorlemezeknek hívjuk, a közötte lévı 

területet pedig gátorköznek. Ezt a szív helyzetéhez viszonyítva szív elıtti, szívre esı és szív mögötti 
gátorközre osztjuk. A szervek fejlıdésük során maguk elıtt tolják a mellhártyazsák velük érintkezı 
falát, ez körülveszi a szerveket, és így alakul ki a szervre ráboruló zsigeri lemez. A tüdı ezáltal 
szinte kitölti a jobb és bal zsákot, a többi szerv pedig középen, a gátorközben foglal helyet. 
 

A szívburok ürege a középsı gátorközben foglal helyet, Több lemezbıl álló zsák, melynek 
vázát a belsı mellkaspólya adja. Erre borul rá a savós hártya, mely a szív alapjánál visszafordulva  a 
szívizomzatra húzódik rá (9. ábra). Ez a zsigeri lemez a szív legkülsı rétegét, az ún. epicardiumot 
adja. A két lemez között kolloidokban gazdag folyadék található. 
 

A savós hasüreget a hashártya veszi körül. Fali és zsigeri lemeze között háromféle kettızet jön 
létre: a bélfodor, a cseplesz és a savós szalagok.  

A bélfodor középvonalban ereszkedik le, a beleket rögzíti a gerincoszlophoz. Lemezei között 
erek és idegek futnak a bél fala felé. Lóban elülsı és hátulsó bélfodrot különítünk el, a két rész 
között az epésbél halad át.  

A cseplesz zsírral átszıtt savóshártya-kettızet, melynek két részlete van. A nagy cseplesz 
kötényszerően takarja be a hasüreg, és egyben a belek ventralis oldalát. Lemezei között terjedelmes, 
résszerő üreg található, melyet csepleszzsáknak hívunk. Melegen tartja a beleket, s mivel 
hajszálerekkel gazdagon behálózott, így a hasőri folyadék felszívására, illetve mennyiségének a 
szabályozására is szolgál. A kis cseplesz a gyomor, a máj és az epésbél között található. Üregébıl a 
nagy cseplesz üregébe lehet bejutni. 

A savós szalagok hashártya-kettızetek, melyeknek a hasőri szervek helyzetének biztosítása, 
fixálása a feladatuk. 
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10. ábra. Hasőri savóshártya-kettızetek. (Vázlatos rajz) 
 
1. rekesz, 2. máj, 3. függesztı szalag, 4. kis cseplesz, 5. nagy cseplesz, 6. csepleszzsák, 7. gyomor, 8. 

hasnyálmirigy, 9. az éhbél fodra, 10. a vastagbél fodra, 11. haránt remese, 12. leszálló remese, 13. méh, 14. húgyhólyag, 
15. a medencecsont ventralis része. 

 
A medenceüregben két részt különíthetünk el. A hasüreghez közelebbi részén a savós 

medenceüreg jön létre úgy, hogy a hashártya egy darabig a medenceüregbe behúzódik, majd a 
zsigerek közötti térben visszafordulva 2-3 ún. vakzsákot hoz létre (a 10. ábra jobb oldalán, a 
medenceüregben látható, kesztyőujj-szerő betüremkedések). A medenceüreg caudalis részén a 
szerveket már nem savós hártya, hanem kötıszövet borítja. Nıivarúaknál az elsı vakzsák a 
keresztcsont/végbél és a nemi szervek között, a második a nemi szervek és a húgyhólyag között, a 
harmadik pedig a húgyhólyag és a medence ventralis része között alakul ki. Hímivarban csak két 
vakzsák jön létre, egyik a keresztcsont/végbél és a húgyhólyag között, a másik pedig a húgyhólyag 
és a medence ventralis része között.  

A medenceüregben lévı húgy- és nemi szerveket egy közös savóshártya-kettızet, az ún. 
Douglas-féle redı függeszti. Ennek két részét különíthetjük el. Egyik része nıivarban a 
petefészkeket, petevezetıket és a méhet függeszti, hímeknél pedig az ondóvezetıket rögzíti. Másik 
része a húgyhólyag oldalsó és középsı szalagjait adja. 
 
 

6. Az emésztıkészülék és az emésztés 
 

Az emésztıkészüléket és a légzıkészüléket közös eredetük miatt egy nagy közös készülékként 
lehet felfogni. 
 

6.1. Az emésztıkészülék feladata 
 

Az emésztıkészülék elsıdleges feladata az állat anyagcseréjéhez szükséges szervetlen és 
szerves anyagok felvétele, mechanikai (rágás, aprítás) és kémiai (emésztés) lebontása, az emésztés 
révén létrejött termékek felszívása, végül a fel nem használható anyagok kiürítése. 

A takarmányok zöme nagy molekulájú vegyület, melyek az emésztıkészülékben kis molekulájú 
anyagokká esnek szét, mert csak ilyen módon tudnak a bél falán keresztül felszívódni. A kémiai 
feltárásban az emésztıcsı enzimjei játsszák a fı szerepet, de a takarmányokban eleve meglévı 
enzimek is jelentısek, és még inkább szerepet játszik a bélcsıben élı mikroorganizmusok 
mikrobiológiai feltárása. A felszívódott anyagok bekapcsolódnak a szervezet közti anyagcseréjébe. 
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Mivel az emésztıkészülék üregét a külvilág betüremkedéseként is szokták emlegetni, könnyen 
elfogadható, hogy nyálkahártyája valamiféle védıgát szerepet játszik, meggátolja a takarmányban 
található toxikus anyagok, valamint káros mikrobák szervezetbe kerülését. 

Az újabb kutatások az emésztıcsınek egy egészen más szerepét kezdik tisztázni. Úgy látszik, 
hogy az emésztıcsı falában lévı speciális sejtek, sejtcsoportosulások a szervezet legnagyobb belsı 
elválasztású tevékenységét végzik, más szóval az apparátus termeli a legnagyobb mennyiségő 
hormont. Ezeknek ma még csak egy részét ismerjük. 
 
6.2. Az emésztıkészülék felépítése 

 
Az emésztıkészülék a szájnyílással kezdıdı és a végbélnyílással végzıdı hosszú csıbıl 

(emésztıcsı) és a csı mentén elhelyezkedı nagy járulékos mirigyekbıl ( nyálmirigyek, máj, 
hasnyálmirigy) áll. Az emésztıkészüléket anatómiailag a következı részekre osztjuk: 
 
Elıbél. Az elıbél a szájnyílástól a gyomor végéig tartó része az emésztıcsınek. Négy egymástól 
elkülönülı szakaszra tagolható: 

- szájüreg 
- garat 
- nyelıcsı 
- gyomor 
A száj- és garatüreg a fejben helyezkedik el, ezért együttesen szokás ezt a szakaszt fejbélnek is 

nevezni. A szájüreg falában három pár nyálmirigy található (fültı-, áll alatti- és nyelv alatti 
mirigyek), melyek kivezetı csöveikkel a szájüregbe nyílnak.  
 

Középbél. Embernél ezt a bélszakaszt vékonybélnek is nevezik. Háziállatainknál azonban a bélcsı 
egyes szakaszainak átmérıje nem mutat feltőnı különbségeket, így célszerőbb a középbél 
elnevezést használni. Szakaszai: 

- epésbél (nyombél, patkóbél). Ide torkollik kivezetı csöveivel a máj és a hasnyálmirigy. 
Szigorúan véve az elı- és középbél határát az epevezeték beszájadzása adja.  
- éhbél 
- csípıbél 

 

Utóbél. Embernél ezt a bélszakaszt nevezik vastagbélnek. Részei: 
- vakbél 
- remesebél 
- végbél 

 
A továbbiakban az egyes szakaszok anatómiai felépítését ismerjük meg az elıbbiekben 

részletezett felsorolás alapján. 
 

6.2.1. Az elıbél anatómiai felépítése 

 

Szájüreg 

 
A szájüreg feladata a táplálék felvétele, mechanikai aprítására, benyálazása és falattá alakítása. 

A ló kivételével a levegıt is képes vezetni. A nyelven lévı ízlelıbimbók révén érzékszervi funkciót 
tölt be. A szénhidrátok bontása révén a szájüregben már elkezdıdik az emésztés. 

A szájüreg bejárata a szájrés, melyet az ajkak kereteznek. Az ajkak a szájzugban lévı ereszték 
révén találkoznak. A ló és a juh ajkai hosszúak és mozgékonyak, ezek az állatok az ajkaikkal szedik 
fel a takarmányt. A szarvasmarha és a sertés a nyelvével, a húsevık a fogaikkal segítik a takarmány 
felvételét. Az ivás és a szopás szintén az ajkak révén történik. Az állatok felsı ajka általában 
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összenı az orr hegyével, így jön létre szarvasmarhában a fényszáj vagy szutyak, sertésben az 
orrkorong, vagy túrókarima, húsevıkben és juhban pedig az orrtükör. 

 
A szájüreget a fogsorok íve két részre osztja, így jön létre kívül a patkó alakban görbült 

szájtornác, a fogsoríveken belül pedig a tulajdonképpeni szájüreg. A nyelv a tulajdonképpeni 
szájüreget még két részre osztja, nyelv feletti és nyelv alatti részre. A szájüreget a benne lévı 
szervekkel együtt - a fogak kivételével - többrétegő el nem szarusodó laphámmal borított 
nyálkahártya fedi. 

Fölül a kemény szájpad határolja, melyen harántirányban a nyálkahártya ívelt redıket hoz 
létre. Ezek az ún. szájpadlépcsık, melyek nyeléskor a falat kiesését akadályozzák meg. A kemény 
szájpad a lágy szájpadban vagy ínyvitorlában folytatódik. Az ínyvitorla a szájüreg hátulsó, 
mozgékony fala. Lóban meglehetısen vaskos, a levegı nem tudja megemelni, ezért a ló mindig az 
orrán keresztül lélegzik. Nyeléskor megemelkedve zárja az orrüreg garat felıli nyílásait, a 
hortyogókat. A szájüreg két oldalsó falát a pofák, ventrális falát pedig a szájfenék adja, kijárata 
pedig a garatszoros. A szájüreg szervei közé tartoznak a nyálmirigyek, a fogak és a nyelv. 

 
A nyelv mozgékony, izmos szerv, mely elsısorban a rágásban, a falat formálásában és a 

nyelésben vesz részt. A rajta található ízlelıbimbók révén az ízérzékelésben is szerepet játszik. 
Három része van (13. ábra), gyökere, teste és hegye, ezek élesebb határok nélkül mennek át 
egymásba. A nyelvnek csak a hegye mozgékony, testét és gyökerét izmok és jellegzetes 
nyálkahártya kettızet, a nyelvfék rögzíti. Dorsalis felületén található a nyelv háta, melyen 
kérıdzıkben ovális alakú nyelvháti dudor emelkedik ki. Kétféle nyálkahártya különíthetı el a 
nyelv dorsalis felületén: a nyelv gyökerén tüszıs nyálkahártya van apró kis nyiroktüszıkkel, testén 
és hegyén pedig szemölcsös nyálkahártyát találunk. Alakjuk alapján négyféle szemölcsöt 
különböztetünk meg: a fonál alakú szemölcsök elszarusodott, hosszúkás kiemelkedések, 
melyeknek mechanikai szerepük van, a falatnak az állat szájából való kicsúszását akadályozzák 
meg. A gomba alakú, levél alakú és körülárkolt szemölcsök felületén illetve mélyedéseiben 
ízlelıbimbók találhatók.                                               

          2           3     4        5     6   7                   8 

1  
                                                                                                9          10 
 

13. ábra. A sertés nyelve. Nickel és mtsai (1960) nyomán. 
 
1. a nyelv hegye, 2. fonál alakú szemölcsök, 3. nyelvfék, 4. a nyelv teste, 5. a nyelv izma, 6. gomba alakú 

szemölcsök, 7. nyelvhát, 8. a nyelv gyökere, rajta levél alakú és körülárkolt szemölcsök, 9. 10. a nyelv izmai. 
 
A nyálmirigyek: a szájüreg nyálkahártyájában nyálkatermelı mirigyek találhatók, melyek 

váladéka a szájüreg falát sikamlóssá teszi. Emellett a szájüregen kívül, annak falában nagyobb 
mérető nyálmirigyek találhatók, melyek kivezetı csöveiken keresztül kapcsolatban állnak a 
szájüreggel. Három pár nyálmirigyet különböztetünk meg, melyeket helyezıdésük alapján 
nevezünk el: fültımirigyek, áll alatti nyálmirigyek, nyelv alatti nyálmirigyek.  

A fültımirigyek a fültı alatt elhelyezkedı, serosus váladékot termelı mirigyek, melyek az 
általuk termelt nyálat a 3. zápfog magasságában elhelyezkedı apró kis szemölcs nyílásán keresztül 
a szájtornácba ürítik. Az áll alatti mirigyek az atlasz és a nyelvcsont teste között, a nyelv alatti 
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mirigyek pedig a szájfenéken lévı nyálkahártya redıjében elhelyezkedı, seromucinosus váladékot 
termelı mirigyek. Kivezetı csöveik a szájfenéken, az ún. nyálmedencében elhelyezkedı 
éhszemölcsön nyílnak. 

 
 
A fogak az arckoponya csontjainak ún. alveolusaiba csapszerően ékelıdnek be. A táplálék 

megragadására, aprítására mellett védekezı-támadó fegyverként is szolgálnak, s részt vesznek a 
foghangok képzésében is. 

A fogak részei: a gyökér, mely a csontok alveolusaiba csapszerően ékelıdik be, az alveolusból 
kiálló rész, a korona és a kettı határán elhelyezkedı nyak, melyre a szájüreg nyálkahártyája íny 
formájában húzódik rá. A fog belsejében található a felfelé vakon végzıdı fogüreg, melyet az 
erekkel és idegekkel átszıtt laza kötıszövet, a fogbél tölt ki. Az üreg lefelé a gyökércsatornában 
folytatódik, mely egyes fogtípusoknál tág marad, az ilyen fogak állandóan nınek (11. ábra). 

Alacsonyabb rendőekben ún. szarufogak alakulnak ki, míg a házi emlısökre a dentinfogak 
jellemzıek. A dentinállomány kötıszövetes eredető és a fogak fıtömegét alkotja. A koronán erre 
borul rá a hám eredető zománcállomány, a gyökéren pedig az ugyancsak kötıszövetes eredető 
cementállomány. 

 

 
 

11. ábra. A ló metszıfoga. Fehér (1980) nyomán. 
1. az ajkak felé tekintı felület, 2. a szájüreg felé tekintı felület, 3. rágólap, 4. zománcállomány, 5. dentinállomány, 6. 
cementállomány, 7. zománcbetüremkedés, 8. a fog ürege, 9. gyökércsatorna, 10. a csatorna nyílása a gyökér csúcsán,                        

11. kupa. 
 

A fogak típusai (12. ábra) 
 
- metszıfogak (dentes incisivi, jelük I): a táplálék megragadására, leharapására, s részben annak 

feldarabolására szolgálnak. Kard alakban görbültek, egy gyökerőek. Számuk a fogképletben (ld. 
késıbb) lóban, sertésben, húsevıkben alul és fölül egyaránt 3-3 (összesen 12). A fogakat a 
mediánsíktól indulva külön számozzuk és nevezzük el: I1 = fogófog, I2 = középfog, I3 = szegletfog. 
Kérıdzıkben fölül metszıfogak nincsenek, alul viszont 4-4 található (I1 = fogófog, I2 = belsı 
középfog, I3 = külsı középfog, I4 = szegletfog). A házinyúlban úgynevezett duplicident fogazatot 
találunk. A metszıfogak száma összesen hat, fölül 2-2 metszıfog látható, de ezek a fogak nem 
egymás mellett, hanem egymás mögött helyezıdnek, alul pedig 1-1 metszıfog helyezıdik el. 

Lóban a metszıfogak felépítése az elızıekben leírtaktól kissé eltér. A rágólapon a 
zománcállomány a fogba betüremkedik, és 6-12 mm mély ún. kupát alkot (11. ábra). A kupa üregét 
cementállomány tölti ki, a rágófelületen ez ovális alakú kupanyomként jelenik meg. A fogak évente 
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kb. 2 mm-t kopnak, így a kupanyom az évek során lekopik, eltőnik, a rágólapon pedig megjelenik 
az ún. magnyom, mely valójában a fog üregének a felszínre kerülését jelenti. A rágólap alakja és a 
metszıfogak nagysága az állat korának meghatározására ad lehetıséget. 

- szemfog, ebfog vagy agyarfog (dens caninus, jele C): a kérıdzıkben, a kancában és a 
nyúlban hiányzik, a többi fajnál száma alul és felül is 1-1. Hátrafelé íveltek, rágófelületük nincs, 
jellegzetes elhegyesedı alakúak. Gyökércsatornájuk tág ezért folyamatosan nınek, sertésben az alsó 
fogíven lévık hossza a 16 cm-t is elérheti. 

- a zápfogak vagy örlıfogak két típusát különíthetjük el: elülsı zápfogak (dentes paemolares, 
jelük P, számozásuk elölrıl hátrafelé: P3, P2, P1), melyek kétgyökerőek és a háromgyökerő 
hátulsó vagy valódi zápfogak (dentes molares, jelük M, számozásuk elölrıl hátrafelé: M1, M2, 
M3). Számuk az egyes fajoknál változó (ld. fogképletek). Az elızápfogak elıtt sertésben és 
kutyában farkasfog (dens lupinus, jele: L) is kifejlıdik.  

 
 

 
12. ábra. A szarvasmarha maradandó fogai. Potsubay-Szép (1968) nyomán. 

 
 
A metszı- és elızápfogakat ún. tejfogak elızik meg, melyek az alattuk fejlıdı maradandó fogak 

kihasadásakor esnek ki.   
Az elı- és utózápfogak rágólapjának alakulása szerint különítjük el a fogazattípusokat. 

Húsevıknél a zápfogak felületén kúpszerő kiemelkedések, tarajok láthatók (tépı fogazat), 
mindenevıkben tompa gumók alakulnak ki (zúzó fogazat), növényevıkben alacsony zománcredık 
jönnek létre (zománcredıs fogazat). A redık kérıdzıknél jellegzetes félhold alakban görbültek. 

 
 
 
 
A fogképletek szemléltetik az egyes állatfajok fogainak számát és elrendezıdését. A vízszintes 

vonal fölött a felsı alatta pedig az alsó fogsor fogainak a száma látható: 
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Állatfaj A fogak száma I C L P M  

  Ló        40 (mén)/36 (kanca) 3 1(0)  3 3 
          3 1(0)  3 3 
 
  Kérıdzık    32   0 0  3 3 

      4 0  3 3 
 
 Sertés     44   3 1 1 3 3 
      3 1 1 3 3 
 
 Kutya     42   3 1 1 3 2 
      3 1 1 3 3 
 
 Macska    30   3 1  3 1 
      3 1  2 1 
  
 Házinyúl    28   2 0  3 3 
      1 0  2 3 
 
 Ember     32   2 1  2 3 
      2 1  2 3 

 
 

Garat 

 
A garat a szájüreg mögött található, némileg a hajó kürtıjéhez hasonló, tölcsérszerően szőkülı, 

izmos falú csı. Mivel az orrüreg is ide nyílik, így a lég- és emésztıutak a garatban egymást 
keresztezik. A garatnak három páratlan és négy páros nyílása van.  
Páratlan nyílásai:  

- a garatszoros, mely a szájüregbıl a garatüregbe vezetı nyílás, 
- a nyelıcsı bejárata, 
- a gége bejárata. 

Páros nyílásai: 
- a hortyogók, melyek dorsalisan helyezkednek el, az orrüreg nyílásai a garatüregbe, 
- az Eustach-féle fülkürtök, melyek a garatüreget a dobüreggel (középfül) kötik össze.  
A garat falában elhelyezkedı garatfőzı izmok nyeléskor összehúzódva a falatot a nyelıcsıbe 

juttatják. Az orr- és szájüreg nyálkahártyája a garat falára is ráhúzódik, nyálkamirigyeket és 
nyiroktüszı-halmazokat (mandulák) foglal magába. 
 
Nyelıcsı 

 
A nyelıcsı a falatot a garattól a gyomorig továbbítja perisztaltikus mozgás révén. Izmos falú, 

csı alakú szerv, melynek három szakaszát különböztetjük meg. A nyaki szakasz a nyelıcsı 
nyílásával veszi kezdetét, majd bal oldalra térve a bal torkolati barázda mélyén halad a mellkas felé. 
A mellkas bejárata elıtt ismét középre kerül, és a légcsı fölött lép be a mellüregbe. A mellkasi 

szakasz a mellüregben, a gátorközben helyezkedik el, majd áthalad a rekeszen is. Innentıl kezdıdik 
a hasi szakasz, mely rövid lefutás után a gyomorba torkollik. 

A nyelıcsı szöveti szerkezete a csöves szervek felépítésének megfelelıen alakul. 
Nyálkahártyájának legbelsı rétege többrétegő laphám, általában halvány rózsaszínő, hosszanti 
redıket alkot. A redık biztosítják tágulékonyságát a falat haladásakor. Üres állapotban 
keresztmetszete csillag alakú. A nyelıcsövön három olyan szakaszt találunk, ahol a keresztmetszete 
szőkebb. Az elsı szőkület mindjárt a bejáratnál, a gége fölött található, a második a mellüregben 
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van, ahol a légcsı két fıhörgıre ágazik (bifurcatio), és emiatt a fıhörgık között áthaladó 
nyelıcsınek kisebb hely marad, a harmadik pedig az a terület, ahol a nyelıcsı áttöri a rekeszt.    

 
Gyomor 

A gyomor az elıbél utolsó szakasza, a hasüreg bal oldalán elhelyezkedı, görbült, zsákszerő 
tágulat (14. ábra). Falának felépítése a csöves szervekre jellemzı szerkezető: belül nyálkahártya 
béleli, alatta izomréteg van, kívülrıl pedig savós hártya borítja. 
 
 

 
 
14. ábra.  A ló gyomrának és epésbelének mediális metszete. Dyce és mtsai (1996) nyomán. 
 
1. nyelıcsı, 2. a gyomorszáj, 3. kis görbület, 4. nagy görbület, 5. a gyomor teste, 6. gyomorvég, 7. a gyomorvég ürege, 
8. a gyomor nyelıcsı típusú nyálkahártyával borított része, 9. a gyomor bélcsı típusú nyálkahártyával borított része, 10. 
csipkés szél, 11. az epésbél cranialis része, 12. a Vater-féle öböl az epevezeték és a hasnyálmirigy nagyobbik (Wirsung-
féle) vezetékének nyílását jelzı szemölccsel, 13. a hasnyálmirigy kisebbik (Santorini-féle) vezetékének nyílását jelzı 
szemölcs. 
 
 
 

Két nyílása van, cranialisan beleszájadzik a nyelıcsı, caudalisan pedig belıle folytatódik a 
középbél elsı szakasza, az epésbél. Elülsı nyílása a gyomorszáj (cardia), a másik pedig a 
gyomorvég (pylorus). A gyomor nyílásait győrő alakú záróizom zárja be. A gyomorszáj és a 
gyomorvég között van a gyomor teste (corpus), melynek legmélyebb részét nevezzük a gyomor 

alapjának (fundus) vagy fenekének. A két nyílást összekötı szélek közül a rövidebb a kis 

görbület, a hosszabb a nagy görbület. 
A háziállatok gyomra különbözı. Csoportosíthatjuk az állatok gyomrát az üregek száma szerint, 

így megkülönböztetünk együregő (ürege egységes) és többüregő (rajta több tágulatot, öblösödést 
találunk) gyomrú állatfajokat. A másik csoportosítás a gyomor nyálkahártyája szerint történik, ez 
alapján egyszerő és összetett gyomorról beszélünk. Az egyszerő gyomor falát a gyomorszájtól 
kezdve mirigyeket tartalmazó egyrétegő hengerhám borítja (ilyen a gyomra a húsevıknek és az 
embernek). Ez a hám borítja az emésztıcsı további szakaszait is a közép- és utóbélben. Az összetett 
gyomorban kétféle hámot találunk. A nyelıcsıre jellemzı többrétegő el nem szarusodó laphám a 
gyomorba is betüremkedve borítja a gyomor falának cranialis részét, és csak ezután kezdıdik a 
bélcsıre jellemzı egyrétegő hengerhám borítás (ilyen a ló, a sertés és a kérıdzık többüregő 
összetett gyomra). 

A ló gyomra együregő, összetett gyomor, őrtartalma az állat testméretéhez képest aránylag 
kicsi, kb. 18 liter. A nyelıcsı hegyes szögben szájadzik be, e helyen jól fejlett záróizmot találunk. 
A kis görbületen kívülrıl is látható haránt irányú barázda helyezkedik el, melyet csipkés szélnek 
nevezünk. Itt találkozik egymással a kétféle nyálkahártya. A bal borda alatti tájékon fekszik, de kis 
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mérete miatt az alsó hasfalat nem éri el. A hegyes szögő nyelıcsı beszájadzás és a hasprés hiánya 
okozza többek között azt, hogy a ló nem tud hányni. 

A sertés összetett gyomra aránylag nagy, őrtartalma átlagosan 3,8 liter. Baloldalon, dorsalisan  
vak zsák található rajta közepén kúpszerő kiöblösödéssel. A pylorus tájékon a gyomor falának 
körkörös izomrétege nem teljes, hanem csak patkó alakot képez, mellyel szemben a pylorus üregébe 
gomba alakú izomduzzanat nyúlik be, így alakul ki a gyomor zárórendszere. 

A húsevık gyomra együregő, egyszerő gyomor. Aránylag nagy, befogadóképessége csaknem 
nagyobb, mint a beleké. A gyomor teste nagyon tágulékony, telt állapotban eléri a hasfalat. A 
nyelıcsı a cardiába tölcsérszerően szájadzik be. 

A kérıdzık gyomra (15. ábra) többüregő összetett gyomor. Az elsı három üreg (bendı, recés, 

százrétő vagy leveles) ún. elıgyomor, a negyedik üreg (oltógyomor) pedig valódi gyomor. 
 

 

 
 

15. ábra.  A szarvasmarha többüregő összetett gyomra. 
 

1. nyelıcsı, 2. a bendı zsigeri felülete, 3. dorsalis görbület, 4. ventralis görbület, 5. a bendı elülsı vége, 6. a bendı 
hátulsó vége, 7. a jobb hosszanti barázda, 8. dorsalis zsák, 9. ventralis zsák, 10. cranialis zsák, 11a. caudodorsalis 
vakzsák, 11b. caudoventralis vakzsák, 12. bendıtornác, 13. a bendıtornácot-, 14a. a dorsalis-, 14b. a ventralis vakzsákot 
elválasztó barázda, 15. recés, 16. a recés rekeszi felülete, 17. százrétő vagy leveles, 18. oltógyomor, 19. az oltógyomor 
vakzsákja, 20. epésbél. 

 
A nyelıcsı nyálkahártyája az oltógyomor bejáratáig húzódik, innentıl a nyálkahártya egyrétegő 

hengerhámmal fedett, mirigyes. A szarvasmarha gyomrának befogadóképessége kb. 200 liter, ennek 
85 %-a a bendıre jut.  

A bendı a legnagyobb elıgyomor, oldalt lapított, hatalmas kettıs zsák, mely a hasüreg bal 
oldalát szinte teljesen kitölti. Rajta hosszanti barázdák láthatók, melyek felsı (dorsalis) és alsó 

(ventralis) zsákra osztják. Erre merılegesek a harántbarázdák, melyek a bendı caudalis végén 
vakzsákokat alakítanak ki. A barázdák vonalában a bendı belsı felületén ún. bendıoszlopok 
nyúlnak be az üregbe, ezeket az izomréteg jellegzetes összetömörödése hozza létre. Az oszlopokat a 
szemben lévı falakat kötik össze, ezáltal akadályozzák a bendı túlzott tágulását. A felsı bendızsák 
elején a nyelıcsı tölcsérszerően nyílik be. Ezt a részt nevezzük bendıtornácnak. A nyelıcsı a 
bendı és a recés falában az ún. nyelıcsıvályú formájában folytatódik egészen a recés - százrétegő 
határáig. A bendı nyálkahártyáján sőrőn egymás mellett szemölcs alakú kiemelkedések láthatók, 
melyek szarvasmarhánál 1 cm hosszúak is lehetnek. 

A recés a bendınél jóval kisebb, gömb alakú elıgyomor, mely a bendı elıtt, a rekesz 
homorulatában helyezkedik el. Középsíkban, a lapátos porc tájékán az alsó hasfallal érintkezik. A 
recés és a szívburok közötti távolság igen kicsi, 3-4 cm, a kettıt csak a rekesz választja ıket el 
egymástól. Emiatt megtörténhet az, hogy a takarmányfelvétel során a recésbe bekerülı hegyes tárgy 
átfúródik a recés falán és a rekeszen, és megsértheti a szívburkot. A recés nevét onnan kapta, hogy 
nyálhahártyáján a méhek által készített léphez hasonló hatszöglető kiemelkedések láthatók. 
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A százrétő vagy leveles oldalt kissé lapított alakú elıgyomor, mely a bendıtıl jobbra 
helyezıdik. Nyálkahártyáján különbözı magasságú, apró szemölcsökkel borított redık, más néven 
levelek emelkednek be az üregbe. 

Az oltógyomor a kérıdzık valódi, mirigyes gyomra. Hosszúkás, körte alakú, a ventralis 
bendızsák jobb oldalán foglal helyet. Bal oldali felülete a bendıvel, jobb oldali felülete pedig a 
hasfallal érintkezik. A gyomor végén a pylorus az epésbélben folytatódik. 

 
A gyomor mirigyei: az egyszerő gyomor nyálkahártyájának a saját kötıszöveti rétegben, 

valamint az összetett gyomor bélhez hasonló nyálkahártya részén helyezıdnek a gyomor mirigyei. 
Ezek háromfélék lehetnek: 

 - a cardiamirigyek a gyomorszáj közelében találhatók. A mirigyhámsejtek zömmel mucint 
(nyálkát) termelnek. 

 - a fundusmirigyek fıleg a gyomor testén,  a nagy görbület mentén helyezkednek el. Csı 
alakú végkamráikban kétféle sejtet találunk. A fısejtek emésztıenzimeket termelnek (pepszinogén, 
rennin), a fedısejtek pedig sósavat. 

 - a pylorusmirigyek a gyomor végének tájékán helyezkednek el, mucinózus váladékot 
termelnek. Ugyanakkor olyan sejtek is találhatók itt, melyek szöveti hormont, gasztrint választanak 
ki, ennek a gyomornedv elválasztás szabályozásában van szerepe (ld. késıbb). 

Az emésztés közötti idıszakokban, amikor a gyomor üres, a gyomor mirigyei enzimeket nem 
termelnek. A nyálkatermelı sejtek azonban ilyenkor is mőködnek, az általuk termelt mucin a 
gyomor falát bevonva védi azt az önemésztıdéstıl. 
 

6.2.2. A középbél anatómiai felépítése 
 
A gyomor után a középbél következik, mely a leghosszabb bélrészlet. Elsı szakasza, az 

epésbél, más néven nyombél, patkóbél, vagy duodenum. Rövid bélrészlet, általában három 
görbületet ír le, innen ered a patkóbél elnevezés. A májhoz, a jobb veséhez, a vakbélhez és a 
remeséhez savós szalagok kötik, kanyarulatában pedig a hasnyálmirigy helyezkedik el. Elsı 
harmadába nyílik az epevezeték (lónál májvezeték) és a hasnyálmirigy kivezetıcsövei. Lóban a két 
vezeték közösen nyílik az epésbél kiöblösödı részén, az ún. Vater-féle öbölben.  

Az éhbél a középbél leghosszabb szakasza, mely számos kacsot alkot. Lóban és húsevıkben a 
kacsokat a bélfodor függeszti. Az éhbél halál után többnyire üres, innen ered a neve. A csípıbél 

aránylag rövid, egyenes bélszakasz, mely tapintásra leginkább a nyelıcsıre emlékeztet. Végsı 
szakasza az utóbélbe torkollik.  

A középbél nyálkahártyájának egész felületén sőrő, vékony, kesztyőujj-szerő kitüremkedések, 
bélbolyhok találhatók. Magasságuk kb. 0,5-1,5 mm, felületüket egyrétegő hengerhám 
(epithelsejtek) borítja. Az epithelsejteknek a bél ürege felé tekintı felületén sejtenként kb. 1700-
2000 mikroboholy található, melyek a felszívó felületet sokszorosára növelik. Mindegyik 
bélboholyban találhatók arteriolák, venulák, nyirokerek, simaizom sejtek és ideghálózat. Ez 
utóbbiak segítik elı a bélbolyhok összerendezett mozgását. A mozgás egyrészt oldalirányú, ún. 
„ingadozó” mozgás, ennek révén a béltartalom a felszívó felület körül állandóan keveredik. 
Másrészt összehúzódó-kinyúló, vagyis „pumpáló” mozgást is végeznek a bélbolyhok, ezzel 
elısegítik a felszívódott anyagokat tartalmazó vér és nyirok minél gyorsabb ürülését. 

A bélbolyhok között nyílnak a Lieberkühn-féle mirigyek kivezetıcsövei. Ezek termelik a 
bélnedv fehérje- és szénhidrátbontó enzimeit. A középbél kezdeti szakaszán, fıleg az epésbél 
falában találjuk a Brunner-féle mirigyeket, melyek mucint termelnek. Az egész bélen végig – a 
nyálkahártya hengerhám sejtjei között – kehelysejteket találunk, melyet szintén mucint választanak 
ki. A középbél falában magányosan vagy csoportosan nyiroktüszık, nyiroktüszı-halmazok (Peyer-
plakkok) helyezkednek el. 
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6.2.3. Az utóbél anatómiai felépítése 
 
Az utóbél (16. ábra) jóval változatosabb felépítést mutat az egyes háziállatfajokban. A 

nyálkahártyán itt betüremkedések, ráncok jönnek létre. Bélbolyhokat ezen a szakaszon már nem 
találunk, Lieberkühn-mirigyek és magányos nyiroktüszık azonban elıfordulnak. 

 
 
 

 
 
 

16. ábra. A ló utóbele. Kovács (1965) nyomán. 
 
1. csípıbél, 2. vakbél, 2a. a vakbél feje, 2b. a vakbél teste, 2c. a vakbél hegye, 2d. a vakbél és a remese közötti 

nyílás, 3. remese (tág remese), jobb alsó fekvet, 3a. alsó haránt fekvet, 3b. bal alsó fekvet, 3c. medencei görbület, 3d. 
bal felsı fekvet, 3e. felsı haránt fekvet, 3f. jobb felsı fekvet, 3g. szők remese.  

 
 
Elsı szakasza a vakbél, mely a hasüreg jobb oldalán foglal helyet. A ló vakbele terjedelmes, 

befogadó képessége kb. 30 liter. (A vakbél és a gyomor őrtartalma negatív korrelációban áll 
egymással: nagy vakbél – kis gyomor). Caudalis irányba néz a kiöblösödı feje, elırefelé halad a 
teste, a rekesz irányába mutat a hegye. A kérıdzık vakbele hosszúkás, keskeny, henger alakú, vak 
vége legömbölyített. A sertés vakbele tágabb, és a többi fajjal ellentétben a hasüreg bal oldalán 
helyezkedik el. A húsevık vakbele meglehetısen apró (hiszen nagy, tágulékony gyomruk van), a 
házinyúlé ellenben jól fejlett, kissé csavarodott, hosszabb, mint az állat törzse. Emellett 
jellegzetessége még, hogy az ember vakbeléhez hasonlóan rajta nyirokszerv, a féregnyúlvány 
található. 

 
A remesebél az utóbél leghosszabb szakasza, mely a medence felé nyíló U betőhöz hasonló 

alakú kacsot képez. Az U bető szárainak megfelelıen jobb oldalon (a vakbél folytatásában) 
található a felhágó remese, a haránt remese, majd a leszálló remese. Ilyen viszonylag egyszerő 
felépítéső a húsevık remeséje. A ló remeséje (16. ábra) kettıs U-alakú hurkot képez, melynek 
egyes szakaszait fekveteknek nevezzük. A vakbéltıl indulva a szakaszok a következık: jobb alsó 
fekvet, alsó haránt fekvet, medencei görbület, bal felsı fekvet, felsı haránt fekvet, jobb felsı fekvet. 
A vakbelet és a jobb oldali fekveteket a bélfodor rögzíti, míg a bal oldali fekvetek labilisak, emiatt e 
helyen fennáll a bélcsavarodás veszélye. A kérıdzık hosszú remeséje koncentrikus köröket alkotva 
korong alakban, a sertésé pedig méhkas alakban felcsavarodott. 
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A ló és a sertés vakbelére és remeséjére jellemzı, hogy az izomzat tömörülése révén hosszú 
csíkban ún. galandok jönnek létre. A galandok között a bél falán kiöblösödések keletkeznek, ezek a 
gurdélysorok. 

 
A keresztcsont alatt, a remese folytatásában halad a végbél. Utolsó szakasza a végbélnyílás elıtt 

ampullaszerően kitágul. A végbélnyílás – különösen lóban – kúpszerően elıredomborodik. A 
nyílást kettıs zárógyőrő zárja be. A belsı záróizmot a bélizomzat simaizma alkotja, a külsıt pedig a 
bır alatt elhelyezkedı harántcsíkolt izom. Ez utóbbi kutyánál, macskánál, sertésnél (és embernél is) 
jól fejlett, akaratlagosan mőködtethetı, ezért ezek a fajok szobatisztaságra nevelhetık. 

 
6.2.4. A nagy járulékos mirigyek 

 
Az emésztési folyamatok során az emésztıcsıbe több mirigy váladéka ürül. Az elıbélben a 

szájüregbe öntik váladékukat a nyálmirigyek, a középbél epésbéli szakaszához pedig a máj és a 
hasnyálmirigy csatlakozik. 

 
A máj a rekesz homorulatában, kissé jobb oldalon, haránt irányban helyezıdik. Barnásvörös 

színő, tömött, rugalmas tapintatú, kötıszövetben szegény, lebenyes szerv. Kívül kötıszövetes tok 
(Glisson-tok) veszi körül. Elülsı, domború rekeszi felülete a rekesz homorulatába fekszik be, 
hátulsó, zsigeri felülete a hasüreg felé tekint. Zsigeri felületén a kötıszövet belép a máj 
állományába, ezt a területet hívjuk májkapunak. A felületek szélekben találkoznak, a felsı az ún. 
tompa szél, oldalt és alul pedig az éles szélek találhatók. Az alsó szélen két bemetszés látható, 
egyik az epehólyag árka, rajta az epehólyag helyezıdik, másik a köldökvéna árka (magzati korban 
itt halad a köldökvéna). Az epehólyag, a köldökvéna árka, valamint a májkapu különíti el a máj 
lebenyeit. A kérıdzık mája négylebenyő, a májkapu alatt a négyszögő lebeny, a májkapu felett a 
jellegzetesen elhegyesedı alakú farkalt lebeny található. Kétoldalt helyezkedik el a jobb és a bal 
lebeny. A sertés és a húsevık máján egy-egy újabb bemetszés a jobb és a bal lebenyt is két részre 
(lateralis és medialis) osztja, így ezen fajoknál a máj hatlebenyő. Lónál ez a bemetszés csak a bal 
lebenyen található meg, így a ló mája ötlebenyő. 

A májkapun lép be a máj táplálóere, a májartéria, valamint a máj funkcionális ere, a verıceér. 
A verıceér a felszívódás területérıl szállítja a májba a felszívódott anyagokat. A vérerek mellett 
nyirokerek és idegek is áthaladnak a májkapun, valamint itt lép ki a máj által termelt váladékot, az 
epét szállító májvezeték. A máj vénái nem a májkapun haladnak kifelé a szervbıl, hanem a rekeszi 
felületen közvetlenül a májra fekvı, azzal összenıtt egyik legnagyobb győjtıérbe, a hátulsó üres 
vénába torkollanak. 

A máj szerkezeti egysége a szabálytalanul sokszöglető, kötıszöveti sövényekkel elkülönített 
májlebenyke (17. ábra). Ezek kb. 1-1,5 mm nagyságúak, a sertés máján a felületen is jól láthatók. 
A lebenyke közepén helyezkedik el a vena centralis, ettıl sugárirányba indulnak a májsejtek által 
alkotott ún. májsejt-gerendák. Két-két májsejt-gerenda között a kapillárisok átmérıjénél valamivel 
tágabb sinusoidok helyezkednek el. A sinusoidok falát jellegzetes endothel, az ún reticoloendothel  
(röviden rethotel) sejtek alkotják, emellett nagy, nyúlványos sejtek (Kuppfer-féle csillagsejtek) is 
helyezıdnek rajta. A rethotel sejtek a szervezet védekezı rendszerének tagjai, a RES-hez tartoznak. 

A máj vérellátása kettıs. Az oxigénben gazdag vért szállító májartéria és a felszívódott 
anyagokat és széndioxidos vért tartalmazó verıceér a májkapun belépve mind kisebb és kisebb 
ágakra oszlik, a legkisebb ágak pedig már a lebenykéket hálózzák be. A oxigénben és 
széndioxidban gazdag vér egyaránt a májsejt-gerendák közötti sinusoidokba jut, ott tehát kevert vér 
halad. A májsejtek közvetlenül nekifekszenek a sinusoidok falának, köztük csak egy résszerő üreg, 
sejtközötti járat, a Disse-féle tér található, ezen keresztül történik a májsejtek és a vér közötti 
anyagkicserélıdés. Közben a vér széndioxidossá válik, és halad a lebenykék közepén lévı vena 
centralis felé. Innen egyre nagyobb átmérıjő vénákba szedıdik össze a vér, mely végül a 
májvénákon keresztül a hátulsó üresvénába jut. 
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17. ábra. A májlebenykék sematikus vázlata. Karsai (1982) nyomán. 

 
1. a verıceér ága, 2. a májartéria ága, 3. vena centralis, 4. májsejt-gerendák, I. az oxigéndús vér területe, II. a kevert 

vér területe, III. a széndioxidos vér területe. 
 
A májsejtek által termelt epe nem a Disse-féle téren keresztül ürül, hanem két szomszédos 

májsejt között létrejövı ún. „epekapillárisba” (18. ábra).  
 

 
18. ábra. A májsejt szerkezete. Elias és Scherik (1978) nyomán. 

 
1. sejtmag, 2. maghártya, 3. sejtmagvacska, 4. mitokondrium, 5. Golgi-készülék, 6. endoplazmatikus retikulum, 7. 

desmosoma, 8. mikroboholy, 9. epekapilláris, 10. membránnal körülvett váladék (epe), 11. glikogén szemcse. 
 
 
Ezek úgy alakulnak ki, hogy a szomszédos májsejtek egymás felé tekintı felületén kis barázdák 

mélyednek be. Innen az epe a lebenykék közötti epejáratokba, az ennél nagyobb átmérıjő 
epeutakba és végül a májkapun kilépı májvezetékbe szedıdik össze. A májvezeték a máj által 
folyamatosan termelt epét az epehólyagba üríti. Az epehólyag a máj zsigeri felületén elhelyezkedı 
körte alakú zsák. mely az epe tárolására szolgál. Tárolódás közben az epe sőrőbbé és sötétebb 
színővé válik. Az epehólyag összehúzódásakor a benne tárolt sőrőbb váladék a hólyagvezetéken 
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keresztül az epevezetıbe jut, s közben keveredik a májvezetékbıl éppen akkor érkezı hígabb 
májepével. Az epevezetı az epésbélbe torkollik, a bél falában ezen a helyen győrő alakú záróizom, 
az Oddi-féle zárógyőrő található. Néhány állatfajnak (pl. ló, szarvasfélék) nincs epehólyagja, 
ezekben a májvezeték közvetlenül az epésbélbe vezet. 

A hasnyálmirigy csövesbogyós felépítéső, ún. kettıs elválasztású mirigy. Sejtjeinek 97%-a 
termeli az emésztıenzimeket tartalmazó hasnyálat. Ez a váladék kivezetıcsövön keresztül az 
epésbélbe ürül. A sejtek 3 %-a belsı elválasztású mirigyként mőködve hormonokat termel, melyek 
a véráramba kerülnek. A hasnyálmirigy a gerincoszlop alatt, az epésbél kanyarulatában helyezkedik 
el. Rajta bal és jobb lebenyt különíthetünk el. A mirigyhámsejtek váladéka a Wirsung-féle 

vezetéken keresztül távozik, mely lóban, juhban és kutyában az epevezetıvel együtt nyílik az 
epésbélbe. Más fajoknál (szarvasmarha, sertés) a Santorini-féle vezeték juttatja a váladékot az 
epésbélbe. 

 
6.3. Rágás, nyelés, hányás folyamatai 

 

Táplálékfelvétel, rágás 
 
A táplálékfelvételt az éhségérzet váltja ki. Ez egy veleszületett, idıszakosan jelentkezı, kínzó 

érzés. A látásnak, szaglásnak, ízlelésnek alig van szerepe az éhségérzet kialakulásában, 
végeredményben az energiaigény kielégítésére szolgál. Kialakulásában helyi összetevık és 
általános komponensek vesznek részt. Az üres gyomor és annak összehúzódása az ún. 
éhségkontrakciók mellett a vér alacsonyabb vércukor szintje, a vér szabad aminosav- és 
eszterifikálódó zsírsavkoncentrációja eredményezik az éhségérzést. 

Az étvágy szerzett tulajdonság, összefügg az érzékeléssel szerzett emlékképekkel. Ez is 
izgalom, de ez kellemes, nem idıszakosan jelentkezik, a takarmány minıségi válogatását teszi 
lehetıvé. Az érzékszervek szerepe válogatásban állatfajonként különbözik. 

Az éhségérzetet a jóllakottság érzése oltja ki.    
Abszolút és relatív éhezésrıl beszélünk. Elıbbi esetben az állat mennyiségileg nem jut hozzá a 

szükséges takarmányhoz, a relatív éhezés a feltétlen szükséges takarmány összetevık egyikének-
másikának a hiányát jelenti. 

A hosszabb éhezés a termelés visszaeséséhez, az izomerı romlásához, fejlıdı szervezeteknél 
visszamaradáshoz vezet. Az ilyen állatok könnyebben betegszenek meg, szaporodási zavarok 
jelentkeznek. 

Az éhség-jóllakottság központi szabályozását a köztiagy végzi. Az agyi központra az éhség 
helyi és általános összetevıin kívül a környezeti hımérséklet, a takarmányok aromaanyagai is 
hatnak, de nem elhanyagolható a hormonális befolyásolás szerepe sem. 

A takarmány felvételének módja állatfajonként különbözik, s jellemzı a fajra. Lényegében a 
tápanyag összetétele, a szájüreg és a fogak felépítése határozza meg. A ló és a juh ajkai hosszúak, 
szabadon mozgathatók, ezek ajkaikkal szedik fel a takarmányt. A szarvasmarha legeléskor a 
nyelvével kanyarintva a főcsomót az áll közötti csont fognyúlványához szorítja, majd erélyes 
rántással letépi. A sertés a nyelvével, a húsevık pedig a fogaikkal veszik fel a takarmányt. A 
takarmányfelvétel módját azért kell tudnunk gazdasági haszonállatainknál, mert a szabályos 
felvételtıl eltérı evés kórjelzı értékő. 

A takarmányok bontása már a szájüregben megkezdıdik. Fizikai elıkészítésnek számít az 
aprítás (rágás) és egyes komponensek nyálban való oldódása. Emellett elkezdıdik a szénhidrátok 
kémiai feltárása is. 

A rágásban a fogazat minden típusa részt vesz, de döntı szerepük az ırlıfogaknak van. Az 
állkapcsi ízület felépítése, mőködése húsevıknél csak az állkapocs közelítését, távolítását teszi 
lehetıvé, de kérıdzıknél emellett oldalirányú kitérés és elıre-hátra irányuló mozgás is lehetséges 
rágás közben. A rágómozgások száma függ az állatfajtól és a takarmány összetételétıl. A kérıdzık 
a takarmány felvételekor viszonylag kevés rágómozgást végeznek, ezt kérıdzéskor pótolják. A 
megrágott takarmány nyállal keveredik, s az állat falattá alakítja.  
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A nyál összetétele és szerepe 
 
A nagy- és kis nyálmirigyek által termelt nyál szárazanyagtartalma 1-3%, ennek majdnem fele 

mucin, de fehérjét (alburmin) és enzimeket is tartalmaz. Szervetlen anyagai közül a nátriumion 
hidrokarbonát anion, a szulfátok és foszfátok jelentısek. 

A nyál pH-ja 6,6-6,9 közötti, állás közben belıle széndioxid párolog el, eközben gyengén 
lúgossá válik. A kérıdzık nyála általában 8,1 pH, ennek következtében jelentıs pufferkapacitással 
(közömbösítı hatás) rendelkezik. 

A termelt nyál mennyisége: lónál: 40 l/nap, 
szarvasmarhánál: kb. 160 l/nap, 
sertésnél: 15 l/nap.  

Mennyiségét és minıségét a felvett takarmány befolyásolja. 
Enzimjei közül legfontosabb a nyál-amiláz, amely a keményítıt végsı esetben egészen maltózig 

tudja bontani. 
A nyál élettani szerepe: 
➢ Benedvesíti a táplálékot, megkönnyíti a rágást, segíti a falatformálást. 
➢ Nedvesen tartja a száj nyálkahártyáját. (A nyálelválasztás a szervezet vízkészletének 

indikátora: szomjazáskor csökken a nyálelválasztás mértéke, a szájnyálkahártya kiszárad). 
➢ Mucintartalma révén sikamlóssá teszi a falatot. 
➢ Ízanyagokat old ki, közremőködik az ízérzés kiváltásában, étvágyfokozó. 
➢ Enzimtartalmával megkezdi az emésztés folyamatát. 
➢ Védi a száj nyálkahártyáját, segít a szájüreg, fogak tisztításában. 
➢ Bizonyos anyagok (higany, bizmut vegyületek) kiválasztása a nyálon keresztül történik. 

(Kérıdzıknél jelentıs, hogy a karbamid kiválasztásával részt vesz a nitrogén ún. enterohepatikus 
körforgalmában.) 

➢ Biztosítja az elıgyomrok folyadéktartalmának jelentıs részét, pufferolja a bendıfolyadékot. 
 
A nyálelválasztás szabályozása idegi és hormonális irányítás alatt történik. Az elválasztás idegi 

központja a nyúltagyban van. Feltétlen és feltételes reflexek eredménye az idegi szabályozás, de 
jelentıs a közvetlen agykérgi (érzelmi) hatás is. 

A nagy nyálmirigyek (fültıalatti-, állalatti-, nyelvalatti nyálmirigy) kivezetı csırendszerén a 
nyál összetétele megváltozhat, az elsıdleges nyálból végleges nyál lesz. Az elektrolit koncentráció 
szabályozásában az aldoszteron és bradikinin nevő hormonoknak van szerepe. 

 
A takarmányok lebontása (emésztése) fizikai elıkészítéssel (aprítás és oldás) és kémiai 

feltárással történik. A kémiai feltárásban az emésztıcsı enzimjei, a takarmányok enzimjei és a 
mikrobák tevékenysége vesz rész. 

 
A szénhidrátok emésztése már a szájüregben megkezdıdik. A nyál amiláz enzimjei a 

szılıcukor (glükóz) láncolatból álló keményítıt egyre rövidebb egységekre képesek bontani. Kellı 
idı alatt a bontást egészen egy diszacharidig, a maltózig képesek elvégezni. Természetesen ennyi 
ideig a falat ritkán tartózkodik a szájüregben, a gyomorban aztán a savas pH miatt az enzim nem 
tudja tovább folytatni tevékenységét, szerepét majd a vékonybélben egy másik amiláz veszi át, ott 
már lúgos környezetben. 

 
A falattá formált takarmányt az állat lenyeli. A nyelés reflexek koordinált sorozata. Feltétele: a 

nyállal benedvesített, összekevert falat érintse a garat falát. 
A nyelés szakaszai: a falat a szájüregbıl a garatba 
 garatból a nyelıcsıbe 
 a nyelıcsı kezdetétıl a gyomorszájig jut a falat. 
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A nyelés kezdetén a hátrahúzódik, a falatot a kemény-, majd a lágy szájpadláshoz szorítja, s a 
garat felé készteti.  

Az ínyvitorla felemelkedik, a garat felsı részén lévı hortyogók elzáródnak. A nyelv hátrahúzó 
izma a nyelvgyökerét hátrahúzza, a gégeemelı izom a gégét felemeli, s a nyelv gyökere alá húzza, s 
ezáltal a gégefedı a gége bejáratát lezárja. A nyelıcsı kezdeti szakasza tölcsérszerően kitágul. A 
nyelv dugattyúszerően hátralendül, s a falatot a garatba, a nyelıcsı bejáratához juttatja. A garatfőzı 
izmok összehúzódnak, ezáltal az egész falat a nyelıcsı tölcsérébe jut. 

A nyelıcsı falában egymást keresztezı spirális izomkötegek vannak, a nyelıcsı kezdetén 
harántcsíkolt izomból, mélyebben sima izomból állnak. (Növényevıknél végig harántcsíkolt a 
nyelıcsı izomzata.) Az izomzat a falatot perisztaltikus mozgással, 30-40 cm/szekundum 
sebességgel, a központi idegrendszer irányításával viszi a gyomorszájig. 

A nyelıcsı nyaki, mellkasi és hasi szakaszaiban a falat hosszú utat tesz meg. A gravitáció segíti 
vagy gátolja a falat továbbhaladását, de nem játszik döntı szerepet. A falat útja során három 
szőkületen is átjut: a nyelıcsı kezdeti szakaszán, a légcsı bifurkációjánál, ahol a nyelıcsı a két ág 
közt halad és a rekesznél. 

A nyelés – kezdeti szakaszát kivéve – feltétlen reflexes folyamat. A receptorok a garat falában 
vannak. A felszálló pályát a IX. és X agyvelı idegek adják. Központja a nyúltvelıben van, a 
reflexfolyamat végrehajtó ága szintén a IX. és X. agyideg. 

A gyomorszáj általában tónusos összehúzódásban van. Falában érzıideg-végzıdések találhatók. 
A falat hatására a gyomorszáj összehúzódása oldódik, kinyílik, a falat a gyomorba jut. 

 
A gyomor szerepe együregő gyomrú állatoknál: 
 

➢ Tárolja és szakaszosan továbbítja a takarmányt a bélcsıbe; 
➢ megkezdi a fehérjék emésztését saját enzimjeivel, illetve „idegen” enzimekkel; 
➢ véd a mérgezı, illetve károsító faktoroktól; 
➢ hormont termel (gasztrin) és az ún. intrinszik faktort; 
➢ falán át víz és egyes kis molekulájú anyagok felszívódása történik. 
 
A gyomor falában lévı simaizmok spontán aktivitással rendelkeznek. Az általuk végzett 

gyomormozgást némileg módosítja a vegetatív idegrendszer. A gyomor percenként 4-5-ször enyhe 
hullámokban húzódik össze. Fıleg éhségkor azonban ezek a hullámok egymásra épülhetnek, az 
összehúzódások összeadódnak, ezeket éhségkontrakcióknak nevezzük. A telt gyomor fokozódó 
erıvel a gyomorszájtól a kijáratig fokozódó sebességgel húzódik össze. Ilyenkor a falában erıs 
befőzıdések vannak. A gyomorfalhoz közelebb lévı takarmány így gyorsabban, a gyomor üregében 
lévı lassabban mozdul a kijárat felé. 

A gyomor ürülését a gyomorkijáratnál lévı üreg és az epésbél nyomáskülönbsége irányítja. A 
gyomor összehúzódást adó perisztaltikus hullám a gyomor kijáratánál lévı záróizmot ellazítja, a 
gyomortartalom egy része az epésbélbe jut. Az epésbélbe jutott gyomortartalom ingerli az epésbél 
falában lévı mechanikai és kémiai receptorokat, s ez gátolja a gyomormozgást, illetve az újabb 
adagot idı elıtt. (Enterogasztrikus reflex) Az epésbél tevékenységét, a gyomortalom továbbjutását 
hormonális hatások is befolyásolják. 

A gyomortalom a gyomorból nemcsak az epésbél felé, de a nyelıcsı felé is távozhat, ezt 
együregő gyomrú állatoknál hányásnak nevezzük. A hányás védekezı mechanizmus, reflexesen 
következik be. A hányáskészség fajonként különbözı. Általában azt mondjuk, hogy azok az állatok 
tudnak hányni, amelyeknél a nyelıcsı derékszögben, vagy közel ahhoz nyílik a gyomorba, s a  
gyomor fundusa eléri a hasfalat (sertés, kutya). 

 
       A hányást hányinger elızi meg. Az állat nyugtalan, nyálzik, többször idegesen nyel, felületes 
belélegzı mozgásokat végez. A gyomormozgások zárt gyomorkijárat mellett erısödnek. Néhány 
felületes légzımozgás után zárt gégefedı mellett mély belégzımozgást végez az állat. (A mellkasi 
nyomás csökken). A gyomorszáj záróizma kinyílik, s a gyomor erıteljes antiperisztaltikus 
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összehúzódása miatt a gyomortartalom a nyelıcsıbe, a garatüregbe, a szájüregbe, majd a külvilágra 
jut. Mindezt segítik a hasizmok és a rekesz rángásszerő összehúzódásai. 

      A hányási reflexfolyamat nemcsak a gyomorból indulhat ki. A szervezet több pontjáról is 
mehet a nyúltvelıben lévı hányási reflexközpontba inger. (Egyensúlyi zavarok, a vesék 
megbetegedései, zsigeri izgalmak is válthatnak ki hányást, egyes gyógyszerek pedig közvetlenül is 
hatnak a nyúltvelıi hányásközpontra.) 

 
6.4. Emésztés a gyomorban és a középbélben 

 
A fehérjék emésztése a gyomorban kezdıdik. A gyomornedv hígan folyó, átlátszó, szagtalan, 

erısen savas kémhatású folyadék, ph-ja 0,9-1,5. Kevés fehérjét, mucint, enzimeket, antianémiás 
faktort, anorganikus sókat és sósavat tartalmaz. (A sósavat a gyomor 0,1 M koncentrációban 
választja el.) Mennyisége állatfajonként változó (embernél 1000-2000 ml) 

A gyomor falában lévı sejtek közül: 
Mucint a gyomorszájhoz közeli mirigyek egyrétegő hengersejtjei és a kehelysejtek termelik, de 

a gyomoralap sejtjei és a gyomorkijáratnál lévı sejtek is. 
Amilolitikus fermentumot a gyomorszáj melletti mirigyek 
Sósavat a gyomoralap (fundus) mirigyvégkamráinak fedısejtjei 
Pepszinogén, prorennint, katepszin nevő elıenzimeket, valamint antianémiás faktort (intrinszik 

faktort) és kevés lipázt a fundus mirigyek fısejtjei termelnek. 
 
A mucin védelmet biztosít a gyomorfal sejtjeinek, elsısorban a nyálkahártya hámsejtjeinek, 

hogy az emésztıenzimek önemésztést ne végezzenek. 
A fundusmirigyek fısejtjeiben termelıdı pepszinogén a fedısejtekben termelıdı sósav hatására 

aktív pepszinné alakul. A pepszin fehérjéket bont, s hatására a fehérjékbıl  peptonok, polipeptidek, 
tehát kisebb molekulák keletkeznek. (A bontást a peptidkötéseknél, általában a tirozin vagy a 
fenilalanin aminocsoportoknál végzi.) 

Ugyancsak a fısejtekben termelıdı prorenninbıl rennin aktiválódik. Ezt az enzimet 
oltófermentumnak (chymosin-nak) is nevezik. Fıleg fiatal kérıdzıkben termelıdik nagy 
mennyiségben. A tej legnagyobb mennyiségő fehérjéjének, a kazeinnek a bontását indítja el. 

A harmadik fehérjebontó enzim a gyomornedvben a katepszin. 
A fundusmirigyek fısejtjeiben termelıdı antianémiás faktornak (intrinszik faktornak) B12 

vitamin felszívódásánál van jelentısége, mivel a B12  ehhez kapcsolódva képes csak felszívódni. 
Hiányában vérszegénység alakulhat ki. 

A takarmánykomponensek emésztése a vékonybélben folytatódik. A feltárási folyamatot az 
emésztıcsövön kívüli mirigyek (máj, hasnyálmirigy); a bél nyálkahártyájában lévı kisebb mirigyek, 
valamint a szétesı hámsejtekbıl kiszabaduló anyagok segítik. Ezek bontják a molekulákat, valamint 
optimális kémiai és fizikai feltételeket biztosítanak az enzimeknek, egyúttal védik 
nyálkaanyagukkal a bél nyálkahártyáját. 

Ahhoz, hogy az emésztıenzimek hozzáférjenek a feltárás alatt lévı takarmánykomponensekhez, 
a feltárási folyamatok egymást követve menjenek végbe, végül a felszívódásra alkalmas molekulák 
valóban a megfelelı helyen átjussanak a bélfalon, a salakanyagokat pedig a szervezet el tudja 
távolítani, megfelelı minıségő és számú bélmozgásra van szükség. Kétféle mozgást 
különböztetünk meg: 

• Szegmentáló mozgás (keverés): az egymás mellett lévı rövid bélszakaszok felváltva 
húzódnak össze. 

• Perisztaltikus mozgás (továbbítás): a tartalom továbbításának sebessége 2-25cm/perc, a 
mozgások száma 14-20 percenként. 

 
Mindkét mozgásforma miogén eredető, spontán történik, de különösen a perisztaltikus 

mozgásnál a vegetatív idegrendszer a motorikába beleszól. A béltartalom konzisztenciája és 
összetétele (rosttartalom) természetesen szintén befolyásolja a bélmotorikát. 
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A vékonybélben lejátszódó emésztési folyamatok fı biztosítója az egészségesen mőködı 

hasnyálmirigy. Váladéka a hasnyál színtelen, átlátszó, változó sőrőségő, fehérjékben rendszerint 
gazdag, enzimeket és anorganikus sókat tartalmazó, lúgos (7,1-8,4 pH) folyadék. A 
hasnyálmirigybıl – állatfajonként eltérıen alakuló – vezetéke az epésbélbe vezeti a hasnyálat. A 
vezeték a legtöbb állatnál együtt szájadzik az epevezetıvel az epésbél elsı szakaszába. 

A hasnyálmirigy fontosabb emésztıenzimjei: 
• Fehérjebontók: tripszinogén, amely enterokináz hatására tripszinné aktiválódik. A tripszin 

endopeptidáz, lúgos ph (7,8-8,8) mellett bontja a fehérjéket, polipeptideket rövidebb láncú 
peptidekké. Az enterokináz hatására keletkezett tripszin már önmaga is tud tripszinogénbıl tripszint 
aktiválni. 

• Kimotripszinogén, tripszin hatására kimotripszinné alakul. Fehérjéket (tej-fehérjéket is) 
bont, s belılük, valamint polipeptidekbıl peptideket állít elı. 

• Prokarboxipeptidáz: Tripszin hatására karboxipeptidázzá alakul. Exopeptidáz. A 
peptidekrıl aminosavakat hasít le, tovább viszi a fehérje emésztést. 

 
Szénhidrát bontó enzimje az α− amiláz. Mint neve is mutatja az α -1,4 glikozid kötéssel 

kapcsolódó poliszaharidokat (keményítı, glikogén) dextrinen át maltózig tudja bontani. 
Zsírbontó enzimjei a lipázok. A hasnyál-lipáz a trigliceridekbıl monoglicerideket és zsírsavakat, 

illetve glicerint és zsírsavakat képes létrehozni. Több enzimrıl van szó, összefoglaló néven 
lipázoknak nevezzük e csoportot. A lipázok is inaktív formában, prolipázként termelıdnek, 
epesavas sók hatására aktiválódnak. 

A hasnyálmirigy emésztıenzim termelése idegi és hormonális irányítás alatt megy végbe. Az 
idegi irányítást a bolygóideg és egy hasi területet ellátó szimpatikus idegfonat szekretoros rostjai 
végzik. A hormonális vezérlésben az epésbél falában termelıdı szekretin, valamint az epésbél 
nyálkahártyájában termelıdú pankreozimin-kolecisztokinin vesznek részt. 

Az epésbélbe kétféle epe juthat. Közvetlen a májból – májepe, és az epehólyagból – hólyagepe. 
A májepe hígabb, világosabb, szárazanyag-tartalma 2,5-4,6%, a hólyagepe sőrőbb, sötétebb, 
szárazanyag-tartalma 16-17%. 

Az epe szervetlen és szerves anyagokból áll. Szerves alkotórészei: epesavas sók, epefestékek, 
koleszterin, foszfolipidek. 

Az epesavak: kolsav, keno-dezoxikólsav, ezek alkáli sókkal epesavas sókat képeznek. 
Az epesavas sók szerepe: 
• A prolipázokat lipázzá aktiválják. 
• Emulgeálják a zsírokat. Kis golyócskákat alakítanak ki, hogy a megnagyobbított 

   felülethez a lipázok hozzáférjenek. 
• A lipázok által létrehozott bomlástermékek (zsírsavak, monogliceridek) nem tudnak a 

bélhámsejt vizes burkán átjutni. Ezért az epesavas sók az elıbbi vegyületekkel, valamint az A-, D-, 
E-, K-vitaminokkal ún. kolinsavat képeznek, s ez már vízben oldódik, a vizes burkon ún. micella 
formában át tud jutni. 

 
Az epesavas sókkal a szervezet nagyon takarékosan gazdálkodik. Amikor a zsírsavak stb. 

átjutnak a bélhámsejt sejtmembránján, az epesavas sók a bél lumenében maradnak, s a szervezet a 
csípıbélbıl visszaszívja ıket, újból a májba kerülnek (Enterohepatikus körforgalom) 

Az epe színét az ún. epefestékek adják, köztük a sárga bilirubin és a zöld biliverdin. Ezek a 
festékek a szétesı vörösvértestek hemoglobinjának porfirin vázából képzıdnek, az emésztésben 
talán nincs szerepük. A bélben az epefestékeket a mikroorganizmusok urobilinogénné, illetve 
szterkobilinogénné alakítják, amelyek a bélsár színét határozzák meg. (Diagnosztikai jelentıségük 
van.) 

Az epeelválasztás szabályozása szintén idegi és hormonális úton történik, de befolyásolja a 
májba visszajutott epesavas sók mennyisége is. A hormonális szabályozásban a gasztrin, a szekretin 
és az inzulin vesz részt. 
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Az epehólyag ürülése is részben idegi hatásra (feltétlen és feltételes reflexre), részben 
hormonális hatásra (kolecisztokinin – pankreozimin) történik. 

A tápanyag komponenseinek feltárása, emésztése a vékonybélben folytatódik. A nyálkahártya 
mirigyhámsejtjei, a leváló fedıhámsejtek szétesnek, s belılük emésztıenzimek szabadulnak ki. 
Ezen kívül a bélbolyhok tövében lévı ún. Lieberkühn kripták egyes sejtjei is termelnek 
proteolitikus és amilolitikus enzimeket. Ezek mind az ún. bélnedvben jelennek meg, s befejezik az 
emésztést, hisz korábbi emésztési folyamatok közbülsı termékeit hasítják tovább felszívódásra 
alkalmas, kisebb molekulákká. 

A bélnedvben lévı enzimek: 
➢ peptidbontók: aminopeptidáz, mely a peptideket aminosavakra bontja 

                            dipeptidáz: dipeptideket bontja két aminosavra. 
➢ diszaharid bontók: maltáz: a maltózt bontja két glukózra 

                           invertáz: a répacukrot (szaharózt) bontja glukózzá és fruktózzá 
                           laktáz: a tejcukrot bontja glukózzá és galaktózzá. 

 
 

 

6.5. Az elıgyomrok szerepe, bendıfermentáció, kérıdzés 
 

Az elıgyomrok szerepe 
 
Az emlısök két alrendjében a kérıdzıknél és a teveféléknél az elıgyomrok és a bennük élı 

mikroorganizmusok lehetıvé teszik, hogy az állatok olyan rostanyagokat is tudjanak hasznosítani, 
amelyeket az együregő gyomrúak nem, vagy csak igen kis mértékben. Az elıgyomrok maguk nem 
termelnek emésztınedveket, tehát a bennük lévı feltárási folyamat nem emésztés, helyesebb 
mikrobás fermentációnak nevezni. A bendı baktériumai és egysejtő állatai termelnek olyan 
emésztıenzimeket, amelyeket a gazdaszervezet nem tud. A mikrobák számára felesleges 
bomlástermékeket a gazdaszervezetnek közvetlen átadják, másokat saját testanyaguk építésére 
használnak fel. Szaporodásuk révén egy hatalmas mikrobatömeg keletkezik, amely az oltógyomor 
savas közegébe jutva elpusztul.  
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A nagy mennyiségő, könnyen emészthetı anyagokat tartalmazó protoplazma tömeg kiváló 
tápanyagforrás a gazdaszervezet számára. Itt tehát a mikrobák és a gazdaszervezet közti 
együttélésrıl, szimbiózisról van szó. Nekünk az a feladatunk, hogy ez az együttélés céljaink szerint 
orientálva, egyensúlyban, jól mőködjön. Nagyon leegyszerősítve: „az állattenyésztı gazda eteti a 
mikrobákat, s a mikrobák etetik a tehenet.” Természetesen ez a megállapítás nem teljesen fedi a 
valóságot, de a lényeget kiemeli. 

A kérıdzı alrend újszülöttjei még nem kérıdznek, hisz az elıgyomrok és a valódi gyomor 
(oltógyomor) közti nagyság és fejlettségi viszonyok mások, mint a bendıtevékenységet folytató 
felnıtt állatoknál. Az újszülöttek tejet isznak, ennek megfelelıen nagy az oltógyomruk, az 
elıgyomrok arányaikban kisebbek, a bendı nem mőködik. Amikor néhány hetes korban az újszülött 
elkezdi „szálazni” a szénát, megkóstolja az abrakot, a takarmány mechanikai hatására, valamint a 
szálastakarmányból keletkezı illó zsírsavak hatására az elıgyomrok fala kezd átalakulni, 
nagyságrendbeli arányuk is megváltozik. A növendék állat 6-12. hónapos korára alakulnak ki a 
felnıtt állatra jellemzı elıgyomrok. 
 
A mikrobás fermentáció feltételei az elıgyomrokban 

 
Mindenek elıtt szükség van a takarmány szerves anyagaira. A komponensek aránya, a 

megjelenési formák (széna, abrak) befolyásolják a mikroba populáció milyenségét és számát. 
A szerves anyagok mellett biztosítanunk kell a megfelelı ásványi anyag ellátást is, hisz nem 

tudnak a mikrobák pl. kén tartalmú aminosavakból is felépülı fehérjét elıállítani, ha a 
takarmányban nincsen kén. 

- A mikrobás folyamatokhoz szükség van vizes közegre, az ún. „bendınedv”-re. A 
bendıtartalom (80-150 l) kb. 85-95%-a víz. Ez a víz részben az ivóvízbıl, másrészt a nedvdús 
takarmányok vizébıl, a nyálból és a vérbıl a bendıfalon diffúzióval átjutó vízmennyiségekbıl jön 
létre. 

 
Maga a bendıtartalom folyékony, 6,0-7,0 pH-jú anyag. A tartalom a mikrobás fermentáció 

egyik termékeként létrejövı, nagy mennyiségő illó zsírsavak ellenére sem savanyodik be. (Ha 
savanyú pH alakul ki, a mikrobák elpusztulnak) A besavanyodás azért ritka, mert a keletkezı illó 
zsírsavak a bendı falán keresztül felszívódnak, a lúgos pH-jú (8,2-8,4), nagy mennyiségő nyál 
pufferrendszere az alacsony pH kialakulását gátolja; a fehérjék és bizonyos „NPN” anyagok 
fermentációjakor ammónia keletkezik, átalakulva a vizes közegben ez is lúgos irányba viszi a 
tartalmat.  

A bendıtartalom pH-ját a tenyésztı a takarmányozáson keresztül befolyásolja. (Sok, könnyen 
bomló szénhidrát savas irányba, sok N-t tartalmazó anyag lúgos irányba viszi a pH-t.) 

- A bendıtevékenység fı szereplıi a mikrobák. Részben baktériumok, ezek adják a bendı 
flóráját, részben a bendıfaunát alkotó egysejtőek. 

 
A bendıbaktériumok anaerob, vagy fakultative anaerob növényi szervezetek. Számuk: 109-

1011/liter. Mennyiségük függ a takarmánytól. Sok szálas etetésekor számuk csökken, abraketetéskor 
emelkedik. Kb. 300 faj él a bendıben. Tulajdonságaik alapján célszerő osztályozni ıket: 

Beszélünk cellulózbontó és ammónia hasznosító csoportról. Ezek egyértelmően anaerobok. 
Tudnak termelni béta 1-4 glikozid kötést bontó celluláz enzimet, tehát a növények rostanyagának 
zömét adó cellulózt tudják bontani. A növénykomponensek hasznosulását illetıen viszont nem ilyen 
elınyösek. Testük fehérje anyagát viszont nem tudják növényi aminosavakból felépíteni, az 
aminosavakból ammóniát hasítanak le, azt használják fel fehérje építésre. Dezaminálják, „elégetik” 
a drága aminosavakat. 

Vannak keményítı bontó és aminosav hasznosító baktériumok is a bendıben. E csoport nem tud 
cellulózt bontani. A keményítı hidrolízisét, a cukrok fermentációját végzik. Fehérjéiket a 
takarmány „kész aminosavjaiból” építik fel. 
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A csoportok szoros szimbiózisban élnek egymással, kölcsönösen segítik egymás szaporodását. 
Drasztikus takarmányváltoztatással az egyensúlyi állapotot, a szimbiotikus kapcsolatot hirtelen meg 
lehet szüntetni, s ennek súlyos következményei vannak (pl.: tejsav acidózis). 

A mikrobák másik csoportját az egysejtő csillós állatok alkotják. E protozoonokat alak és 
mőködés szerint csoportosítjuk: 

- Vannak holotrichók „körbecsillósok”, testük felületén elszórva találunk csillókat, nekik 
nincs cellulóz enzimjük, nem tudják a rostanyagot bontani. 

- Az oligotrichóknak csak a szájuk körül vannak csillóik. Van cellulóz enzimjük, a béta 1-4 
glikozidkötést bontani tudják. 

 
Egyik csillós csoport sem tud ammóniát értékesíteni, fehérjeépítésre, kész aminosavakra van 

szükségük. Az aminosavakat részben a takarmányból, részben a baktériumoktól kapják. 
Amennyiben a bendıtartalom pH-ja savas irányba tolódik el, a csillósok elpusztulnak. Csillósok 
nélkül a bendıfermentáció még nem áll le. 

A fiatal állatok a szükséges bendıbaktériumokat és protozoonokat csak idısebb társaiktól, vagy 
az anyától tudják megszerezni. Ezek kérıdzésekor, nyálzásakor jutnak a mikrobák a külvilágra, így 
jut hozzá a fiatal állat a mikrobákhoz, s kialakuló bendıjében azok elszaporodnak. 
 
Szerves anyagok fermentációja az elıgyomrokban 

 
- A szénhidrátok fermentációja az oldódással kezdıdik. Az oldódási készség és a fermentáció 

sebessége egyenes arányban függ össze egymással. A könnyen oldódó cukrok (egyszerő cukrok) és 
a keményítı gyorsan fermentálódik, ezért gyors energiaforrások a mikrobák számára. A gyorsan 
képzıdı, nagy mennyiségő illó zsírsavak részben felszívódnak, részben beépülnek a mikrobába. 
Ezen tápanyagok veszélye az, hogy arányuk gyors megváltoztatása esetén túl sok savas anyag 
keletkezik, a bendıfolyadék pH-ja savas irányba tolódhat el (bendıacidózis). Sokkal lassabban 
történik a cellulóz, hemicellulóz fermentációja. Kizárólag a cellulózt termelı mikroorganizmusok 
tudják a béta 1,4 glikózid kötéssel kapcsolódó molekulákat bontani. A bontás révén monoszacharid 
egységek keletkeznek. Eddig a folyamat a mikrobákon kívül, a bendıfolyadék által körbevett 
rostfelületeken történik. A keletkezett monoszacharidokat a mikrobák bekebelezik, a további 
átalakítás már intracellulárisan, a mikrobákban megy végbe. A monoszacharidokat a mikrobák 
energiaforrásul használják („elégetik”); felhasználják szénláncukat testanyag építésre; a keletkezı, 
számukra felesleges illó zsírsavakat (ecetsav, propionsav, vajsav, tejsav stb.) kijuttatják a 
bendıfolyadékba, ahonnan azok döntı többsége a bendıfalon, fıképp a szemölcsökön felszívódik. 
A kérıdzı energia szükségletének 60-80%-át ezen illó zsírsavak fedezik! 

A takarmány összetétele (kémiailag a szubsztrát jellege) határozza meg a biokémiai folyamat 
útját. Ha sok rost-poliszacharidot adunk az állatnak, a folyamatok zöme piruváton át acetátig, illetve 
ecetsavas sókig megy végbe. (Sok széna etetésekor több ecetsav keletkezik.) Sok keményítı 
bevitelekor laktáton vagy szukcináton át sok propionsav keletkezik. (L. abrakolás bikahizlaláskor.) 

- A N-tartalmú anyagok lebomlása illetve felépülése a bendıben: A mikrobák proteáz nevő 
enzimje a peptidkötéseknél bontják a fehérjéket, kisebb peptidek, végül aminosavak keletkeznek. 
Attól függıen, hogy az aminosavat melyik baktériumcsoport veszi fel, dezaminálása vagy beépítése 
megy végbe. A cellulózbontó, ammóniát hasznosító baktérium „elégeti” az aminosavat, ammóniát 
szabadít fel, s azt fehérjeépítésre használja. A N-mentes szénláncból a baktérium illó zsírsavakat 
állít elı. (a korábban említetteket, plusz izovajsavat, metil-vajsavat, izovaleriánsavat stb.) A 
keményítıbontó, aminosavat értékesítı baktérium az aminosavat beépíti testébe, testfehérjét alkot 
belıle. 

A könnyen és nehezen hidrolizáló fehérjék összehasonlításában hasonló a helyzet a 
szénhidrátoknál ismertetetthez. A nagyon nehezen hidrolizáló, vagy oldhatatlan felületővé 
változtatott fehérjék bontás nélkül is átmehetnek az elıgyomrokon, feltárásuk majd csak az oltóban 
és a vékonybélben történik. A fehérjék védelmében mesterségesen is alakítanak ki ilyen felületeket 
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különösen nagy tejtermelı egyedek gazdaságos takarmányozásához. (Az eljárást „bypass” 
módszernek hívják.) 

Külön megemlítjük a nem-fehérje-nitrogén vegyületek (NPN-anyagok) sorsát a bendıben. 
(szabad aminosavak, purin- és prirmidin vegyületek, karbamid stb.) Közülük a karbamidot 
fehérjehiányos takarmányozási idıszakban N-forrásként használják. A karbamid a bendıbe 
nemcsak takarmánnyal juthat, de a májban keletkezett karbamid részben a vérbıl diffuzióval a 
bendıfalon jut át, részben a nyálba választja ki az állat, s ez jut a bendıbe. A karbamidot az ureáz 
enzimet termelı baktériumok tudják bontani, belıle nagy mennyiségő ammónia keletkezik. Az 
ammónia sorsa ugyanaz lesz, mint az aminosavak dezaminálásakor keletkezı ammóniáé. Az 
aminosavak bontásakor nemcsak dezaminálás, hanem dekarboxilezés is történik fıleg enyhén 
savanyú pH esetén. Így az aminosavakból aminok, zömében biogén aminok keletkeznek. 

A mikrobák a bendıben nemcsak bontják a fehérjéket, hanem saját testük anyagaként építenek 
is. N-forrásként tehát ammóniát, illetve aminosavakat használnak. A protozoonok csak kész 
aminosavakat tudnak felhasználni fehérje építésre. Le kell szögeznünk, hogy az ammónia 
beépüléséhez szénhidrátra feltétlen szükség van. A szénhidrátokat a mikrobák részben az 
aminosavak szénláncának felépítéséhez, részben a folyamatok energiaforrásaként használják. 

A fehérjeszintézis feltétele még bizonyos szervetlen anyagok jelenléte. Ezek közül a ként 
emeljük ki ismételten, hisz a fontos, kéntartalmú aminosavakat, fehérjéket anélkül nem lehet 
felépíteni. 

A lipidek lebontásának, felépítésének – a nagy termeléső teheneken kívül – kisebb jelentısége 
van a bendıfolyamatok közt. A zsírokat a mikroorganizmusok glicerinre és zsírsavakra bontják. A 
glicerinbıl a mikroba rendszerint propionsavat állít elı, a zsírsavak közül a telítetteket hidrogenálja, 
izomerek keletkeznek, a telítetleneket olaj- és sztearinsavvá alakítja. A lipidek a baktériumok 
számára nem jelentenek jelentıs energiaforrást. Megemlítjük, hogy a bendıben van lipid elıállítás 
is. 

A bendıben keletkezı gázok egy része a bendı felsı zsákjában győlik össze, s böfögéssel jut a 
szabadba. 

 
Elıgyomor mozgások, kérıdzés 

 
A bendıtartalom összekeverése, a kérıdzéshez, a bendıtartalom továbbítása céljából az 

elıgyomrok összehangolt mozgásokat végeznek. A bendımozgásokat a bal horpasz tájékán jól 
hallhatjuk, illetve öklünk benyomásával érezhetjük. A recés a bendıvel együtt mozog, s mutat egy 
recés-bendı ciklust. Az összehúzódást a recés indítja. Egymás után kétszer húzódik össze úgy, hogy 
második összehúzódásakor alig nagyobb, mint egy férfi ököl. A második összehúzódást követıen a 
bendı felsı zsákja elölrıl hátrafelé a horpasz irányába húzódik össze, majd az alsó zsák hátulról 
elıre. Ezután a két zsák mozgása megismétlıdik, a bendıtartalom nagy része a felsı zsákból az 
alsóba, az alsó zsák tartalmának egy része a felsı zsákba jut. Az összehúzódási ciklus kb. 50 
másodpercig tart, s 5 perc alatt 5-8 összehúzódást tudunk megfigyelni. A bendımozgásnak egyik 
célja tehát a bendıtartalom összekeverése, ezzel fokozza a mikrobás fermentáció hatékonyságát. 
Másrészt szétválasztja a kevésbé fermentálódott takarmányrészt a már kémiailag és fizikailag is 
lebontottaktól. A már fermentálódott takarmány-massza tovább jut, a még le nem bomlott rész a 
bendıben marad. 

Kérıdzéskor egy harmadik típusú recés-összehúzódás történik, a recés szinte maximálisan 
összehúzódik, s ez alatt történik a falat felkérése. A kérıdzés folyamata szakaszokra különíthetı el: 
- a falat felkérése 

- a falat újbóli megrágása és nyállal való összekeverése 
- a kérıdzött falat lenyelése. 
A falat felkérésének folyamatát két fázisra tagolhatjuk: a tényleges felkérési szakaszra és a 

nyelıcsıi szakaszra. A tényleges felkérési szakasz a nyál lenyelésével kezdıdik. A harmadik típusú 
recés összehúzódással együtt a bendı alsó és felsı zsákja hátulról elırefele húzódik össze, ezzel a 
nagyobb szecskamérető, lazább és így könnyebb bendıtartalmat a nyelıcsı beszájadzásához készíti 
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a bendı. Ezután zárt gégefedı mellett egy erıteljes belélegzı mozgást végez az állat. A nyelıcsı 
reflexesen megnyílik, s a kialakult bendı összehúzódás, valamint a nyelıcsıben fellépı szívás 
hatására a bendıtartalom a nyelıcsıbe jut. A nyelıcsıbe került bólusz a nyelıcsıben kialakuló 
antiperisztaltikus mozgás következtében a száj felé tovább mozdul. A nyelıcsı alsó harmada táján 
lévı bóluszt a nyelıcsı befőzıdése kettéosztja, a száj felé esı szilárdabb részeket az 
antiperisztaltika a szájüreg felé mozdítja, a folyékonyabb konzisztenciájú részt a befőzıdés alatt 
kialakuló perisztaltika a bendıbe visszapréseli. Közvetlen a falat szájba kerülése után a falat nagy 
folyadéktartalma kipréselıdik, a nyállal keveredik, s az állat lenyeli. A szájban maradt bóluszt az 
állat lassúbb és szabályosabb ütemben rágja meg, mint a takarmány felvételekor. Az újrarágás során 
a falat nyállal keveredik. Az egyes falatok megrágása 2-3 percig tart, ezalatt az állat 60-80 
rágómozgást végez. A fokozott nyáltermelés miatt az újrarágás idején az állat 2-3 alkalommal is 
nyel nyálat. Végül a kérıdzési folyamat végén a falatot az állat visszanyeli a bendıbe, a folyamat 
végén újra nyálat nyel. A falat útja felkéréskor és visszanyeléskor a nyak bal oldalán, a nyelıcsı 
útja mentén szemmel is jól látható.  

A levelesgyomor feladatának régebben az ideérkezı elıgyomor-tartalom finomra aprítását, 
darálását tartották csak. Ma úgy gondoljuk, hogy e feladat mellett a víz- és elektrolit visszaszívás 
legalább ilyen fontos feladata. A levelesgyomor motilitása az elıgyomor-tartalom továbbításában is 
szerepet játszik. A recés második összehúzódásával párhuzamosan a leveles csatornája kitágul, 
ezzel szívóhatást fejt ki a recéstartalomra, így az átjut a recés-leveles nyíláson. Majd a leveles 
csatornája összehúzódik, tartalmát a levelesgyomor lemezei közé préseli, ezzel párhuzamosan a 
leveles alapja elernyed. Ezt követıen a leveles alapja húzódik össze, a levelek közti tartalmat az 
oltó felé préseli, az egészen finomra darált elıgyomor-tartalom a levelesbıl az oltóba jut. 

A kérıdzık gyomrának egyetlen emésztıenzim-termelı része az oltógyomor. 
Mőködése az együregő gyomor mőködéséhez hasonló, de mozgásai azoktól kicsit eltérnek. 
Az elıgyomrok mozgásai, a kérıdzés reflex-mechanizmusok eredménye. A mechanoreceptorok 

a recés és a bendıtornác nyálkahártyájában helyezıdnek. A bendıoszlopokban is vannak 
receptorok, ezek az elıgyomor-tartalom térfogatát és szerkezetét érzékelik. A reflex felszálló rostjai 
a X. agyidegben futnak, az ingert a nyúltvelıbe vezetik. 

A kérıdzés idegi központja a nyúltvelıben van. A végrehajtó idegek a nyálmirigyekben, a 
nyelıcsıhöz, a recéshez, a bendıhöz, valamint a belégzést, rágást és újranyelést végzı izmokhoz 
futnak. A kérıdzés mechanizmusát kérgi és közti agyi központok is befolyásolják. 

 
 

6.6. A felszívódás. Fermentáció az utóbélben. Az utóbél mőködése. 
 
Felszívódás a szervezet nagyon sok felületérıl történik. (L. bırön át, légzıkészülék hámján 

keresztül, külsı nemi szervek nyálkahártyáján stb.) Az emésztıkészülék egyes szakaszain is tudunk 
felszívódási folyamatokról. A szájüregbıl pl. jól szívódik fel a víz, az alkohol, egyes gyógyszerek 
pl. a nyálmedence területérıl. Az együregő gyomor falán át szintén a víz és az etilalkohol gyorsan 
szívódik fel. A kérıdzık elıgyomraiból történı anyagok felszívódását külön fejezetben tárgyaltuk 
meg. Minden állatnál felszívó felület a vastagbél, különösen a végbél nyálkahártyája, de a fı 
felszívó felület a vékonybél. 

A középbél nyálkahártyájának egész felületén sőrő, vékony, fonalszerő bélbolyhok emelkednek 
ki és növelik a felszívási felületet. A bélbolyhok felszínét mikrobolyhokkal borított 
hengerhámsejtek alkotják. A bélbolyhok felületnövelı hatása tízszeres, s ezt a hámsejtek 
mikrobolyhai további húszszorosan növelnek. A bolyhok tengelyében, a csúcsban kesztyőszerően 
kezdıdı nyirokér halad. A bolyhokban bı kapillárishálózat vezeti a vért a csúcsig, majd a vénás 
vért vissza, amely végsı soron a verıceérbe jut. A bolyhokban simaizom elemek és idegsejtek 
hálózata is van. A bélbolyhok a búzatáblához hasonló ringó mozgást is végeznek, de ennél is 
fontosabb, hogy az izomrostok összehúzódásukkal ritmikusan a bolyhok a tengely irányában a töve 
felé húzzák (kesztyőujjszerő mozgás) és ezzel a benne futó nyirokerek és vénák tartalmát a bolyhok 
alapjában futó elvezetı erekbe pumpálják. 
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A vékonybél bolyhok közötti 
felületét, különösen pedig a bolyhokat 
borító hámsejtek terhelése nagy, hamar 
elpusztulnak, s ehhez igazodott gyors 
osztódóképességük. 

A bélhámsejtek osztódási üteme igen 
nagyfokú. A sejtek cserélıdésének üteme 
felnıtt állatokban 2,5-3 nap, 
újszülötteknél hosszabb. A kifejlett 
szervezet leggyorsabban osztódó sejtjei 
tehát a vékonybél hámsejtjei. 

A takarmánykomponensek emésztés 
utáni felszívódási folyamatait a fıbb 
komponensek szerint tárgyaljuk.  

A szénhidrátok lebontását a 
bélnedvben lévı emésztıenzimek fejezik 
be. A keletkezı monoszacharidok 
elsısorban az epésbélben és az éhbél 
felsı részében  szívódnak fel. 
Diszacharidok általában csak 
nyálkahártya károsodáskor szívódnak fel. 

19. ábra. A bélboholy vázlatos 
rajza. 

 
  
Az egyes monoszacharidok 

felszívódási gyorsasága nem 
egyforma. Galaktóz – glükóz – 
fruktóz a sorrend a jól ismert 
egyszerő cukroknál. A felszívódás 
általában aktív transzporttal történi,. 
Érdekes, hogy a folyamatot a 
bélüreg nátriumion tartalma 
gyorsítja. Ez nem véletlen, hisz a 
szállító fehérje a Na-iont is szállítja. 

A különbözı felszívódott 
monoszacharidokat a hámsejt mind 
glükózzá alakítja, a hámsejt másik 
oldalán már szılıcukor kerül a sejt 
közötti térbe, a vénás kapillárisba, 
verıceérbe, majd a májba.  

 
20. ábra. A szénhidrátok 

emésztése. 
A zsírok felszívódása, útja 

bonyolultabb. Az emésztés után 
keletkezı monogliceridek, 
zsírsavak, valamint a zsírban oldódó 
vitaminok, foszfolipid-
bomlástermékek az epesavas sók 
segítségével micella kialakítás után 
jutnak át a hámsejt hidrátburkán. A 
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hámsejtben a monogliceridek ismét trigliceriddé acilálódnak, a zsírmolekula reeszterifikálódik. A 
sejt aztán a trigliceridekbıl, koleszterinbıl, foszfolipidekbıl, a zsírban oldódó vitaminokból egy kb. 
1 mm nagyságú zsírcseppecskét, ún. 1 kilomikront készít úgy, hogy annak hidrofil része a 
környezet (vizes fázis) felé kerüljön. A kilomikron felületének egy részéhez lipoprotein tapad. A 
kisebb kilomikronok egymásba olvadnak, s exocitózissal jutnak ki a sejt közötti térbe. Méretük   

 
21. ábra. A zsírok emésztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nagyobb annál, hogy a vénás kapilláris falán átjussanak, ezért az ún. nagy ablakos endotellel 
rendelkezı nyirokkapillárisokba kerülnek és a nyirokkal szállítódnak a mellvezetéken át a vénás 
keringésbe. 

A micellaképzést elısegítı epesavas sók nem lépik át a bélhámsejt membránját. Visszakerülnek 
a bél lumenébe, a csípıbélbıl felszívódnak, s a verıér révén ismét a májba jutnak, hogy az epével 
újra kiválasztódjanak (Enterohepatikus körforgalom) 

A 10 szénatomos és annál rövidebb szénláncú zsírsavak, bejutva a hámsejtbe – egy részük 
beépül a fajazonos trigliceridbe, más részük átvándorol a hámsejt túloldali membránján és a 
verıceérbe, majd a májba jut. 

 
 



 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. ábra. A fehérjék emésztése. 
 
Az aminosavak és oligopeptidek felszívódása: az oligopeptidek és az aminosavak aktív 

transzporttal átjutnak a bélhámsejt membránján elsısorban az éhbél végsı harmadában és a csípıbél 
kezdeti szakaszán. A felszívódást biztosító fehérje azonos a nátriuméval. Az oligopeptidek is a 
bélhámsejtek citoplazmájába kerülnek, ahol a citoplazmában lévı peptidáz enzimek tovább hasítják 
ıket. Az aminosavak és a kis mennyiségő dipeptidek gyorsított diffúzióval hagyják el a hámsejtet és 
a vénás kapillárisokba kerülnek, innen a verıceéren át a májba. 

Az aminosavak felszívódási sebessége nem egyforma. Leggyorsabban a neutrális aminosavak, 
majd a bázikus, aromás aminosavak szívódnak fel. 

Az állatok életének van egy rövid szakasza, amikor a hámsejteken a natív fehérje is átjut. Ez a 
születés utáni 1-2 napos idıszak, amikor az anya a föcstejében lévı immonglobulinokat adja át az 
újszülöttnek. 

 
Az utóbélben történı fermentáció jelentısége, az utóbél mőködése. 

 
A vastagbél szerepe a fermentációs folyamatokban állatfajonként eltérı. A húsevıknél alig van 

jelentısége, a növényevıknél azonban annál lényegesebb. 
A ló, a sertés gyomrában a savas pH miatt minimális a mikrobás tevékenység. A cellulóz, 

hemicellulóz mikrobás bontása csak a bélben, elsısorban a vastagbélben lehetséges. A vastagbél 
szakaszok közül kiemelt jelentısége a vakbélnek van. A ló (és a nyúl) vakbele a testmérethez 
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viszonyítva is nagy. Benne hasonló mikrobás tevékenység zajlik le, mint a kérıdzık bendıjében. Itt 
is keletkeznek illó zsírsavak, s ezek a vakbél falán fel tudnak szívódni, jelentısen hozzájárulnak a ló 
energia háztartásához. Az itt jelenlévı mikrobák nemfehérje-vegyületekbıl (pl. karbamid) is 
képesek fehérjét szintetizálni, amelyek hidrolízise nélkülözhetetlen aminosavakat is eredményezhet. 
A tápanyag-mechanizmuson kívül a mikrobák a gazdaállat számára nélkülözhetetlen B-vitaminokat 
is szintetizálnak. 

A vastagbélben (mindenekelıtt a vakbélben) zajló fehérje építéssel kapcsolatban megjegyzendı, 
hogy sok közös vonása van a bendıben zajló folyamatokkal. Ugyanakkor lényegi különbség, hogy 
a kérıdzık elıgyomrának hatalmas protoplazma tömege, fehérjetartalma az oltóban, majd a 
vékonybélben képes lebomlani aminosavakra, s azok fel is tudnak szívódni. Ez utóbbi folyamat az 
együregő gyomrú állatoknál nem tud végbemenni, mivel a vastagbélben emésztıenzimek 
nincsenek, s ugyancsak nincs aminosav felszívódásra alkalmas nyálkahártya. (A vastagbélben 
keletkezı mikrobás fehérjék hasznosításának sajátos módja a nyúl esetében a koprofágia.) A nyúl a 
táplálóanyagokban gazdag vakbéltartalmat (lágy bélsár) és az értékes anyagokban szegény, ún. 
normális bélsarat elkülönítve üríti, és a lágybélsarat újra felveszi. 
 

A bélsár képzıdése és ürülése 
 
A különbözı háziállatok bélsarának összetétele nagyon eltérı. Az anorganikus anyagokat a 

rosszul oldódó sók képezik. A bélsár organikus összetevıit az emésztınedvek, levált hámsejtek és 
törmelékeik, baktériumok és azok anyagcseretermékei, fehérvérsejtek, az utóbél végsı szakaszában 
a bélsárba kiválasztott anyagok adják. 

A termelt bélsár mennyisége: lónál: 15-23 kg/nap 
           Szarvasmarhánál: 10-30 kg/nap 
           Sertésnél: 0,5-3,0 kg/nap 
           Juhnál: 1-3 kg/nap általában. 
A végbél legfıbb tevékenysége a bélsár tárolásának, ürítésének szabályozása. 
Fiziológiás körülmények közt a végbél üres, a bélsár a remesében tárolódik. Bélsárürítési ingert 

az kelt, ha a végbél falát nyomás éri, mert a bélsár az elızı bélszakaszból átnyomódik a végbél 
ampullájába. A bélsár azonnal, spontán ürülését a végbél belsı (és külsı) izomgyőrőjének tónusos 
záródása akadályozza meg. A végbél körkörös izomzatának megvastagodása a sima izomból álló 
belsı záró győrő. A külsı, harántcsíkos izomból álló záró győrő (ha van) a gátizomzat 
megvastagodott része. 

A háziállatok közül a ló és szarvasmarha a bélsárürítést nem képes akaratlagosan szabályozni, 
hisz a központi idegrendszer irányítása alatt mőködı harántcsíkos izomból álló, külsı záró győrőjük 
hiányzik, a bélsár ürítés náluk a végbél nyomásváltozásának reflexes következménye. 

A bélsár ürítési reflex során a végbél falának feszülése érzékeny receptoraiból a felszálló 
idegrostok a gerincvelı kereszt szelvényeibe viszik az információt, ahonnan a leszálló (végrehajtó 
parancsot hozó) idegek a végbél izomzatának összehúzódására, a belsı záró győrő kinyitására 
hoznak parancsot. E parancsra a végbél hosszanti izomzata is összehúzódik, a végbél megrövidül és 
tartalmát a külvilág felé irányítja. A bélsár ürítés folyamatát számos haránt csíkolt izom egyidejő 
összehúzódása segíti. Belélegzés után a gégefedı zárul, a hasizmok összehúzódnak, a rekesz leszáll, 
mindez a hasüreg nyomásfokozódását okozza. 
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7. Az intermedier anyagcsere 
 

7.1. A táplálóanyagok intermedier anyagcseréje  

 
 Az élılények környezetükkel folyamatos anyag- és energiacserélıdést tartanak fenn. Ezt a 
folyamatot anyagcserének nevezzük, amelynek a sejtben, illetve a szervezetben lejátszódó része az 
intermedier (közti) anyagcsere. 
 
Az állati szervezetben lejátszódó intermedier anyagcsere folyamatok a következı módon 
foglalhatók össze: 
− a tápanyagok teljes lebontása kémiai energia elıállítása és raktározása céljából 
− a tápanyagok lebontása olyan köztitermékekké, amelyek felépítı folyamatok alapanyagaiként 

hasznosíthatók 
− a sejt anyagainak (fehérjék, szénhidrátok, lipidek, nukleinsavak) bioszintézise az elıbbi 

köztitermékekbıl 
− a toxikus anyagok, anyagcsere végtermékek kiválasztásra alkalmas vegyületté alakítása.  
Az elıbbiek alapján a szervezetben lejátszódó folyamatok két nagy csoportba oszthatók: 
 

lebontó folyamatok 
 
     ADP + Pi → ATP 
 

      nagy                                     kis 

 molekulák                                                                         molekulák  
                        

     ATP → ADP + Pi 
 

felépítı folyamatok 

 
Lebontó folyamatok (katabolizmus): 
 az anyagcserének a lebontás (katabolizmus) irányában lejátszódó folyamatai tartoznak ide. 
Ennek során a sejtek a környezetbıl vagy a szervezet saját raktáraiból származó makromolekulákat 
(szénhidrátok, lipidek, fehérjék) enzimatikus folyamatsorok révén kisebb molekulákra bontják. A 
molekulákban rejlı kémiai energia a lebontás során felszabadul, és nagyenergiájú vegyületekben 
(adenozin-trifoszfát = ATP) raktározódik.  
 
Felépítı folyamatok (anabolizmus): 
 az anyagcsere azon folyamatai tartoznak ide, melynek során egyszerőbb molekulákból 
makromolekulák (szénhidrátok, lipidek, fehérjék, nukleinsavak) szintetizálódnak a sejtekben. A 
felépítı folyamatok energiaigényesek, a szükséges energiát a sejt az ATP molekulák bontásából 
nyeri. 
 Az anyagfelvétel és –leadás, a felépítı és lebontó folyamatok egyidejőleg, párhuzamosan 
mennek végbe. A folyamatok szoros kölcsönhatásban és összehangoltan, a szervezet pillanatnyi 
igényétıl függıen játszódnak le. Erıteljes mőködés esetén nagy az energiafelhasználás, ennek 
megfelelıen nı a lebontó, energiafelszabadító folyamatok intenzitása, míg pihenéskor az 
energiaraktározó folyamatok kerülnek elıtérbe. 
 A lebontó és felépítı folyamatok vázlatos áttekintését és fıbb útvonalait a 23. ábra 
szemlélteti.  
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23. ábra. A lebontó és felépítı folyamatok vázlatos áttekintése 
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7.2. A szénhidrátok intermedier anyagcseréje 

 
 A szénhidrátok mind a növény- mind az állatvilágban rendkívül elterjedt vegyületek. A zöld 
növények szervetlen anyagokból a napfény energiájának segítségével (fotoszintézis) állítják elı a 
szénhidrátokat, melyek az állatok és az ember energiaellátásának alapján képezik.  
 A szénhidrátok az állati szervezetben energiaforrásként szolgálnak. Az egysejtőektıl a 
magasabb rendőekig valamennyi sejt rendelkezik azzal az enzimkészlettel, amely a glükóz 
lebontásához szükséges. Egyes szövetek (pl. az idegszövet, vörösvérsejtek) folyamatos 
glükózellátást igényelnek.  
 A takarmányokban levı szénhidrátok a bélcsatorna enzimei hatására monoszacharidokra 
bomlanak. A monoszacharidok nagy része a bél nyálkahártyájában glükózzá alakul át, majd a 
verıceéren keresztül a májba kerül.  
A májba kerülı glükóz háromféle módon használódhat fel: 

1. glikogén formájában raktározódik 
2. a vér útján a szervezet szöveteihez, sejtjeihez szállítódik 
3. a glikolízis révén bomlik, s a keletkezı metabolitokból más szerves anyagok épülnek fel. 

 
1. A májba kerülı glükóz egy része glikogénné alakul, ezt a folyamatot nevezzük 
 glikogenezisnek. A glikogén könnyen mozgósítható szénhidrátraktárt képez, mely a vércukor 
folyamatos utánpótlását teszi lehetıvé. A glikogén glükózzá alakulása a glikogenolízis. 
 
 

glikogenezis 
 
 
   

glükóz         glikogén        
                          

 
 

glikogenolízis 
 

A folyamatok közötti egyensúlyt bonyolult hormonális szabályozás (inzulin, glükagon, 
adrenalin) biztosítja. 
 
2. A vér útján haladó glükózt a szervezet sejtjei felveszik. A sejtekbe lépı glükóz 
elsısorban energiaforrásként szolgál. A 23. ábrán látható folyamatok során a glükóz a 
citoplazmában elıször glikolízissel három C-atomos piruvát (piroszılısav) molekulákra bomlik. 
Innen a lebontás több úton is haladhat tovább. Oxigén hiányában a folyamat tejsavas vagy 
alkoholos erjedési folyamatokban végzıdik, míg oxigén jelenlétében a piruvát átjut a mitokondrium 
membránján. Itt a citrátciklus és a terminális oxidáció eredményeként CO2, H2O és ATP keletkezik. 
A glükóz teljes lebontása révén a sejt tehát energiához jut. 
 

A vér útján érkezı glükóz egy részét a harántcsíkolt izomszövet is képes raktározni glikogén 
formájában. Fokozott mőködéskor ez a raktár biztosítja az izmok számára a folyamatos 
glükózellátást. Az intenzív mőködés során fellépı oxigén-deficit miatt azonban a glikolízis a 
tejsavképzıdés irányába tolódhat el (izomláz). Az így keletkezı tejsav a vérkeringés révén a májba 
jut, ahol glükóz képzıdik belıle (Cori-kör). 
 
3. Amennyiben a sejt energia-ellátottsága megfelelı, akkor a glükóz lebontásának célja 
olyan intermedier vegyületek elıállítása, amelyek más molekulák felépítését teszik lehetıvé. A 
glükóz ún. direkt oxidációja (pentózfoszfát ciklus) fıleg a máj, a zsírszövet és a tejmirigy sejtjeiben 
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játszódik le. A lebontás során pentózok (ribóz, dezoxi-ribóz) keletkeznek, melyek a nukleinsavak 
szintézise során használódnak fel. A lebontó folyamat koenzime a NADP, a keletkezı NADPH 
pedig a zsírsavak felépítését szolgálja. 
 
 
A kérıdzık szénhidrát anyagcseréje 

 
 A takarmányokkal felvett szénhidrátok nagy része a bendıben a mikrobás fermentáció során 
lebomlik, s csak kis része jut el a vékonybélbe. Emiatt a kérıdzık vércukorszintje csak fele (2-3 
mmol/l) a nem kérıdzıkének.  
 A kérıdzık szervezetének anyagcseréje alkalmazkodik a szegényes glükózellátáshoz, 
ugyanis az energiaigény fedezésére felhasználja a bendıfermentáció során keletkezı illó zsírsavakat 
(a monokarbonsavak homológ sorának elsı tagjait). A folyamatos glükózellátást igénylı szervek 
mellett azonban laktáció idıszakában különösen nagy a mőködı tejmirigy glükózigénye a tejcukor 
(laktóz) képzése miatt. 
 A kérıdzık glükózigényének legnagyobb részét a glükoneogenezis biztosítja. Ennek során 
nem szénhidrát természető metabolitokból glükóz épül fel. A folyamat legfontosabb kinduló 
alapanyagai: 
− a bendıfermentáció során keletkezı propionsav 
− glükogenetikus (glükózképzésre alkalmas) aminosavak (fıleg alanin, glutaminsav, glutamin) 
− a zsírbontás során keletkezı glicerin 
 

Nagy tejhozamú teheneknél – fıleg a laktáció kezdetén – óriási a glükózigény. Ilyenkor a 
glükoneogenezis intenzitása fokozódik. Ha ebben az idıszakban nem megfelelı a takarmány 
szénhidrát tartalma, akkor a tejképzés nagy energiaigényét az állat fokozott zsírbontással próbálja 
kielégíteni. A zsírsavak lebontása során nagy mennyiségő acetil-Co-A keletkezik. Az acetil-Co-A 
egységek lebontása a citrátkörben már lassúbb folyamat, ezért a keletkezı két C-atomos egységek 
jelentıs hányada ketonanyagokká alakul (ketózis).  
 
 
7.3.A lipidek intermedier anyagcseréje 
 
 Gazdasági állataink szervezetében legnagyobb mennyiségben a trigliceridek (zsírok) 
fordulnak elı. A zsírok energiában gazdag tápanyagok, a szervezet számára a legfontosabb 
energiaforrást, illetve az energiatartalékolás legkedvezıbb módját jelentik. 
 A felszívódás után a szervezet energiaellátottságától függ, hogy a zsírokat szállító 
részecskék, a kilomikronok a májba, vagy a perifériás szövetekbe (harántcsíkolt izom, szívizom, 
zsírszövet) kerülnek. Energiaegyensúly esetén az izomszövet az energiát a glükóz lebontása révén 
nyeri, így a felszívódott vagy a máj által szintetizált zsírmolekulák a zsírszövetben raktározódnak. 
Energiahiány esetén, amikor a szervezet szénhidrát ellátottsága nem megfelelı, fokozódik a 
zsírdepókban lévı tartalék mobilizálása. Ekkor a zsírmolekulák glicerinre és zsírsavakra bomlanak. 
A keletkezı glicerin vagy a glikolízisban alakul tovább, vagy a membránok felépítésében részt vevı 
glicerin-foszfatidokba épül be. A zsírsavak a vérkeringés révén a felhasználás helyére szállítódnak, 
majd belépnek az oxidáció színhelyére, a mitokondriumokba. Miután az enzimkomplexek a 
zsírsavakat két C-atomos acetil-Co-A egységekre bontják, a lebontó folyamatok további útja 
hasonló a szénhidrát anyagcserében leírtakhoz. Az acetil-Co-A molekulák a citrátkörbe lépnek, 
majd a terminális oxidáció révén ATP keletkezik. Energianyerés szempontjából ez a lebontó 
folyamatsor a legkedvezıbb, mert 1 g zsír lebontása 39 kJ energiát szolgáltat, míg ugyanennyi 
szénhidrát (keményítı vagy glikogén) csak 17 kJ-t. 
 Ha az állatokat keményítıben gazdag takarmánnyal etetik, akkor az így feleslegben felvett 
keményítı a zsírszintézist fokozza. A feleslegben bevitt szénhidrát egy része a májban és a 
vázizmokban glikogén formájában raktározódik, de ennek mennyisége korlátozott. Az 
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energiaigényt meghaladó mértékben bevitt szénhidrátok egyrészt a glikolízis révén acetil-Co-A 
egységekre bomlik, másrészt a pentóz-foszfát ciklus során NADPH keletkezik. E két komponensbıl 
zsírsavak (palmitinsav, sztearinsav, olajsav) épülnek fel, melyek glicerinnel észterkötést létesítve 
zsírmolekulákká alakulnak. 
 A zsírképzıdés fıleg a máj sejtjeiben játszódik le. A keletkezı zsírmolekulákat egyéb 
lipidekkel (koleszterin, foszfatidok) együtt az ún. VLDL részecskék (nagyon kis sőrőségő 
lipoproteidek) szállítják. A trigliceridek zöme innen a zsírszövetbe kerül, és ott raktározódik. 
Madaraknál a kényszeretetéses szénhidrát túladagolás azt eredményezi, hogy a májsejtekben is zsír 
halmozódik fel (májelzsírosodás). 
 
7.4.Az aminosavak intermedier anyagcseréje 
 
 A takarmányok fehérjetartalma a bélcsatornában aminosavakra bomlik. Felszívódás után az 
aminosavak a verıceéren keresztül a májba jutnak, ahol többféle átalakuláson mehetnek keresztül: 
 
1. Fehérjeszintézis: a vérplazmában lévı albumin és globulinok zöme a májban keletkezik 

fehérjeszintézis révén. A vér útján a test egyéb szöveteibe elszállított aminosavakból szintén 
keletkezik fehérje (enzimek, struktúrafehérjék). Ugyancsak aminosavakból állítják elı a sejtek a 
szervezet számára szükséges N-tartalmú anyagokat (purin, pirimidin, katekolaminok, 
neurotranszmitterek). 

 
2. Transzaminálás: a szénhidrátokat és a zsírokat a szervezet képes raktározni, de kifejezett 

aminosavraktár nincs. A fehérjéket felfoghatjuk aminosav raktározó vegyületeknek is, azonban 
a szervezet valamennyi fehérje molekulájának meghatározott szerepe van (enzimek vagy 
membránfelépítı molekulák), így lebontásuk révén a sejt valamely funkciója kárt szenved. Az 
aminosavakra tehát folyamatosan szüksége van a szervezetnek.   

A feleslegben bekerülı aminosavakat a máj sejtjei lebontják, így azok energiaforrásként 
hasznosulnak,vagy felépítı folyamatok kiinduló vegyületeiként használódnak fel. 
Transzaminálás során az aminosavak aminocsoportját egy enzim a molekuláról eltávolítja. A 
megmaradó vegyület egy γ-ketosavra kerülhet át, melybıl ezáltal egy új aminosav képzıdik.  

 
–NH2-csoport 

 
 
   

aminosav             αααα-ketosav       
                          

 
 
         + NH2-csoport 

 
Leggyakrabban glutaminsav keletkezik transzaminálás révén. A glutaminsav felfogható 

aminocsoport raktárnak is, mert az így összegyőjtött aminocsoportok felhasználhatók akár új 
aminosavak, akár más N-tartalmú vegyületek szintéziséhez is. A transzaminálás révén állítja 
például elı a szervezet az ún. nem esszenciális aminosavakat. Az esszenciális aminosavak 
elıállítására azért nincs lehetıség, mert a szénváz elıállításához nincs meg a megfelelı 
enzimkészlet. Ezeket az aminosavakat tehát a takarmánnyal, tápanyagokkal kell felvenni.  
 
3. Dezaminálás: az aminosavak oxidatív dezaminálása során az enzim által eltávolított 

aminocsoport ammóniává alakul. A keletkezı ammónia a sejtek számára mérgezı vegyület, 
ezért a máj sejtjei karbamiddá alakítják (ornitin-ciklus). A N-felesleg tehát  karbamid 
formájában a vizelettel kiürül.  



 55

Kérıdzıknél a karbamidnak csak egy része ürül a vizelettel, másik hányada a véráram révén 
visszakerül a bendıbe. Egyrészt közvetlenül, a bendı falán keresztüli diffúzió során, másrészt 
közvetve a nyálmirigyek által kiválasztott nyál segítségével. 
Madaraknál a N-felesleg nem karbamid, hanem húgysav formájában ürül ki.  

A dezaminálás során keletkezı ammónia megkötésének másik módja az, amikor a 
glutaminsavhoz kötıdik, s így két aminocsoportot tartalmazó glutamin jön létre. A vérkeringés 
révén a vesékbe szállítódó glutamin az ammóniát leadja, mely ammóniumion formájában a 
vizelettel távozik.   
 

4. Dekarboxilezés: a folyamat során az enzimek az aminosavnak nem az amino-, hanem a 
karboxil-csoportját távolítják el. A folyamat során CO2 és ún. biogén aminok keletkeznek 
(hisztamin, szerotinin, γ-amino-vajsav, stb.). A dekarboxilezés fıleg a máj, a vese és az agy 
sejtjeiben játszódik le.  

 
8. A lélegzıkészülék és a lélegzés 
 

8.1. A lélegzıkészülék felépítése 

 
A légzıkészülék a gázcsere szolgálatában áll, emellett szerepe van a szaglásban, a 

hangképzésben, a hıszabályozásban és a sav-bázis egyensúly fenntartásában. Védelmi feladatai is 
vannak, s felületén bizonyos mértékő kiválasztás is történik. 

A légzıszervek két részbıl állnak: a légutakból, melyek a levegı vezetésére szolgálnak, és a          
tüdıbıl, mely a külvilág és a vér közötti ún. külsı légzést biztosítja. A külsı légzés a külsı 
levegıbıl a tüdı- és bırlégzés útján történik, a gázcsere a levegı és a vér között megy végbe; a 
belsı vagy szöveti légzés alkalmával a gázcsere a vér és a sejtek között megy végbe. 

A légutakban elhelyezkedésük alapján a következı szerveket különítjük el: orrüreg, garat, 

gége, légcsı. Az orrüregtıl a gégéig tartó szakaszt felsı légutaknak, a gégétıl a tüdıig tartó 
szakaszt pedig alsó légutaknak nevezzük.                                

 
Az orrüreg bejáratát az orrnyílások adják. A falát kezdetben porcok (orrsövényporc, fali 

porcok, szárnyporcok, járulékos porcok), majd a koponya csontjai alkotják. Az orrüreg bejárat utáni 
szakaszát orrtornácnak nevezzük, melyet az ide behúzódó bır borít. Ettıl hátrafelé helyezkedik el 
a nyálkahártyával borított tulajdonképpeni orrüreg. A nyálkahártya hámja többrétegő csillós 
hengerhám.  

Az orrüregbe beemelkedı két pár orrkagylócsont három járatot különít el: az alsó orrjáratot 
vagy légzıjáratot, a középsı orrjáratot, vagy sinusjáratot és a felsı orrjáratot vagy szaglójáratot. 
Normál légvételkor a levegı a légzıjáraton és a sinusjáraton halad keresztül, közben megtisztul, 
felmelegszik, és párával telítıdik. A sinusjárat nevét onnan kapta, hogy kapcsolatban áll a 
koponyacsontok nyálkahártyával bélelt üregrendszerével (arcüreg, homloküreg). A szaglójáratban a 
nyálkahártya primer érzékhámsejteket tartalmazó szaglóhámmá alakul. Ide a levegı mélyebb 
lélegzetvétel során jut be.       

Az orrüreg kijáratát a garat felé páros nyílások, az ún. hortyogók adják. A levegı útja a 
garatban az emésztıcsı útjával keresztezıdik. (A garat felépítését az emésztıkészülék tárgyalása 
során ismertettük). 

A gége a garat mögött helyezıdı, dobozszerő, üreges szerv, amely a levegı vezetésére és 
hangképzésre szolgál. A gége vázát páratlan és páros porcok adják, amelyek egymáshoz ízületes, 
szalagos és izmos összeköttetéssel kapcsolódnak.  

Páratlan porcok: a gégefedı, mely nyeléskor a gége nyílását zárja, a pajzsporc, melyre a 
pajzsmirigy borul rá és a pecsétgyőrő alakú győrőporc. A páros porcok egymással összenınek, 
ezek a kannaporcok, a szarvporcok és az ék alakú porcok. 

A gége üregébe két haránt irányú nyálkahártya redı, a tasakredı és a hangredı emelkedik be. 
A redık a gége üregét gégetornácra, középsı gégeőrre és a gége kijáratára tagolják. A 
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gégetornácot és a középsı gégeőrt a garathoz hasonló többrétegő laphám borítja, a gége kijáratától 
pedig a légutakra jellemzı csillós hengerhám jelenik meg. 

A gége falában elhelyezkedı izmokat mőködésük alapján két csoportra oszthatjuk. Az egész 
gégét mozgató izmok a szomszédos csontokról erednek, nyeléskor a gégét megemelik. A gége 
porcait mozgató izmok csak az egyes porcokat térítik ki helyzetükbıl, s ezáltal a gége üregét 
belégzéskor tágítják, kilégzéskor, hangadáskor szőkítik.  

 
A gégecsı, vagy légcsı a gége győrőporcától a nyakon át a mellüregbe tér. A tüdı gyökeréig 

terjed, ahol két fıhörgıre oszlik. Vázát porcos győrők adják, amelyek az összenyomás ellen védik. 
A csövet kibélelı csillós hengerhámmal fedett nyálkahártya sok nyálkamirigyet tartalmaz. Nyaki és 
mellkasi szakasza van, az utóbbi folytatódik a két fıhörgıben. (Szarvasmarhában és sertésben a 
jobb oldali egyik tüdılebenybe, a csúcslebenybe már hamarabb leágazik az ún. trachealis hörgı.) 

 
A tüdı (24. ábra) két tüdıfélbıl, vagy tüdıszárnyból áll, melyek a mellhártya által alkotott két 

zsákszerő képzıdményben foglalnak helyet. Azt a részt, ahol a két fıhörgı belép a szervbe, 
tüdıkapunak nevezzük. A tüdıkapun át kötıszövet, erek és idegek is belépnek. A tüdınek három 
felületét különböztetjük meg, a középen lévı gátorköz felé tekintı mediális felületet, a bordákkal 
szomszédos bordai és a rekesszel szomszédos rekeszi felületet. A tüdıszárnyakat a bemetszések 3-
3 lebenyre különítik, fölül helyezkednek el a csúcslebenyek, középen a szívlebenyek (a szívet 
fogják közre), és hátul pedig a rekeszi lebenyek. A jobb tüdıszárnyon még egy járulékos lebeny is 
található. 

 
 

 
 

24. ábra. A ló, a szarvasmarha és a sertés tüdılebenyei és hörgıfája vázlatosa. Kovács (1965) 
nyomán. 

 
1. csúcslebeny, 1a. a csúcslebeny elülsı és 1b. hátulsó része, 2. szívlebeny, 3. rekeszi lebeny, 4. járulékos lebeny, 5. 

jobb és bal hörgıfa, 6. a trachealis hörgı leágazása. 
 
A tüdıkapun belépı kötıszövet sövényekre ágazódik és a tüdı állományát lebenykékre tagolja. 

A tüdıkapun belépı két fıhörgı is többszörösen elágazódik, és bonyolult hörgırendszert, ún. 
tüdıfát alkot. Az egyre kisebb ágak eljutnak a lebenykékhez, oda belépve a végsı hörgıcskékben 
folytatódnak. Ezek légzıhörgıcskékre, majd alveolus-járatokra tagolódnak, amelyek tölcsérszerően 
kitágulnak és falukon sőrőn egymás mellett jellegzetes kiöblösödések, a léghólyagocskák vagy 
alveolusok jönnek létre.  

Az elágazódás során a hörgıhálózat fokozatosan szőkül. A nagyobb átmérıjő hörgık falát 
porcok merevítik, a kisebb átmérıjő csövecskékben porc helyett már simaizom sejteket találunk. A 
hörgıket bélelı többrétegő csillós hám is vékonyodik, elıször köbhám, majd a léghólyagocskák 
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falán már egyrétegő laphám, az ún. légzıhám jelenik meg. Az alveolusok felületét sőrő hajszálér-
hálózat veszi körül, itt megy végbe a külsı gázcsere a hajszálerek vére és a belélegzett levegı 
között. 

A tüdı vérkeringését kettıs rendszer alkotja. Tápláló ere a hörgıartéria, mely a tüdı 
szöveteinek tápanyag- és oxigénellátását végzi. Funkcionális ere a kis vérkörbıl érkezı tüdıartéria, 
mely a szív jobb kamrájából szállítja a tüdıbe a széndioxidban dús, vénás vért. A gázcserén átesett 
O2-dús vért a tüdıvénák szállítják vissza a szív bal pitvarába. 
 
8.2. A légzés és a gázcsere 

 
A tüdı élettani egysége egy légzı hörgıcskéhez tartozó rész,melyet acinusnak nevezzük. Az 

alveolusok kb. 0,2 mm átmérıjő félgömbök, melyek falát légzıhám borítja. A hajszálerek az 
alveolusok falát benyomják, s olyan sőrően helyezkednek el, hogy két benyomat közé egy harmadik 
már nem is férne el. Az alveolusok falát borító légzıhám sejtek állítják elı az alveolusok falát a 
sejtek fölött vékonyan borító ún. „surfactant” hatású anyagot.  

A gázcsere az alveolusok ürege felıl indulva a következı rétegeken megy végbe: 
-surfactant (szörfaktant) réteg 
alveoláris hámréteg (légzıhám) 
bazalis membrán 
az alveolussal érintkezı tüdı kapilláris belsı rétege. 

 
A légzı mozgások a mellüreg térfogatát változtatják meg, amelyet a tüdı passzívan követ. A be- 

és kilégzés folyamatát a mellkasfal és a rekeszizom mozgásai hozzák létre. 
A belégzés aktív izommunka eredménye. A rekeszizom összehúzódik, ezáltal ellaposodik, a 
mellüreg térfogata jelentısen nı. A külsı bordaközi izmok összehúzódása következtében a bordák 
elırefele és kifele mozdulnak, így a mellkas lefele, elıre és oldalirányba tágul. Erıltetett 
belégzéskor a törzs ún. járulékos belégzıizmai is részt vesznek a bordaív nagyobb mérető 
kimozdításában.    
Kilégzéskor ellazulnak a belégzıizmok. És a rugalmas erık következtében a mellkasfal visszatér 
eredeti, nyugalmi helyzetébe. A nyugodt kilégzés tehát passzív folyamat. Erıltetett kilégzés esetén 
(tüsszentés, köhögés) a hasfalizomzat összehúzódása révén fokozódik a hasüregi nyomás, ami a 
rekeszizmot a mellüreg felé nyomja. A belsı bordaközi izom összehúzódására a bordák le és 
hátrafele húzódnak, s ez is csökkenti a mellüreg térfogatát. 
A mellüreg felszínét a mellhártya fali lemeze fedi, míg a tüdı külsı felületét a mellhártya zsigeri 
lemeze. A két savóshártya között rendkívül vékony mellüregi folyadék réteg található, ami a  légzı 
mozgások során lehetıvé teszi a mellhártyalemezek egymás fölötti elcsúszását. Ugyanakkor 
adhéziója révén biztosítja a két hártya szoros kapcsolatát. (Szemléletesen: két nedves üveglap tapad 
egymáshoz. Könnyedén elcsúsztathatók, de szét nem választhatók.) Ez az adhéziós erı a tüdıt a 
mellkasfalhoz rögzíti, a tüdı passzívan követi a mellkas mozgását. Ugyanakkor a két 
mellhártyalemez közti résben a külsı nyomáshoz képest vákuum van, a tüdı passzív mozgását ez is 
biztosítja. Amennyiben a vákuumot megszüntetjük (légmell), a tüdı összeesik. 
A tüdıben végbemenı külsı gázcsere diffúzión alapul. Hajtóereje az adott gáznak azonos idıben, a 
biológiai membrán két oldalán lévı mennyiségi különbségébıl eredı részleges 
nyomáskülönbségeibıl származik Dalton törvénye szerint: egy gáz részleges nyomása a 
gázkeverékben úgy aránylik az össznyomáshoz, mint térfogata a gázkeverék össztérfogatához. Az 
alveolusokban lévı gázok %-os összetételének, valamint a légnyomás értékének ismeretében a 
légzési gázok részlegnyomása az alveolusokban könnyen kiszámítható. A tüdıartéria vénás jellegő 
vérének CO2 és O2 tartalma ismert. A diffúzió pedig mindig a nagyobb nyomású helyrıl a kisebb 
felé megy végbe. Így könnyen belátható, hogy a vénás vér  CO2-t ad le az alveolus falán keresztül 
és O2 –t vesz fel. A membránokon keresztüli diffúziót az ún. surfactant faktor lényegesen segíti.  
A tüdı diffúziós felülete meglepıen nagy. Sertésnél 70 m2, szarvasmarhában közel 300 m2. 
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Didaktikai szempontból külön-külön, de nagyon részletesen ismertetjük a légzés idegi és kémiai 
szabályozását, bár ezek a valóságban elválaszthatatlanok. 
Két olyan terület különíthetı el az agyban, ahol a légzı mozgásokat vezérlı idegimpulzusok 
keletkeznek, a nyúltvelıi, valamint a hídban lévı légzıközpont. Elsıdleges a nyúltvelıi központ, 
amelynek két részét lehet elkülöníteni: a belégzést serkentı és a kilégzést serkentı központot. Ezen 
nyúltvelıi központot regulálja a fölötte lévı hídban lévı ún. pneumotaxikus központ. Belégzéskor a 
hörgıcskék falában lévı receptorok feszülése a bolygóidegen keresztül informálja a nyúltvelıi 
központot, melynek hatására a belégzést serkentı idegközpont gátlása jön létre. Nagy a 
valószínősége, hogy a bolygóideg ugyanekkor serkentıleg hat a nyúltvelıi kilégzıközpontra. 
Annak ellenére, hogy korunkban az élettani vizsgáló módszerek fejlettek és sokrétőek, a légzés 
idegi szabályozásának egyes területeirıl csak elméleti feltételezéseink vannak. 
Kissé jobban ismert a légzés kémiai szabályozása. 

• Az alveolusok részleges CO2 nyomásának emelkedése mindig erıteljes, mély légvételeket 
vált ki, nı a be és kilélegzett levegı mennyisége, nı az egy perc alatti belélegzett levegı 
mennyisége (L. légzés elhasznált levegıjő szobában) 

• A vér részleges CO2 nyomásának emelkedése stimulálja a belégzést irányító 
idegközpontokat. Speciális receptorok az agyfolyadék CO2 tartalmának növekedésén 
keresztül is mérik a vér CO2 tartalmát. Az artériás vér részleges CO2  nyomásának 
emelkedése elıször csak a légvételek mélységét fokozza, majd a vér CO2 tartalmának 
további növekedésével a légzı szám is emelkedik. Az említett speciális kémiai receptorok a 
nyúlt velı alsó részében találhatók és elsısorban a H+ koncentráció változására reagálnak. A 
hídban lévı pneumotaxikus központ közvetlenül a vér részleges CO2 nyomására érzékeny. 

• A vér részleges O2 nyomásának és a pH-nak a csökkenését a közös fejartéria 
elágazódásához közel lévı glomum karotikum kémiai receptorai érzékelik. Ugyanilyen 
receptorok az aorta szomszédságában is vannak. Az oxigén csökkenése légzést serkentı 
hatású. A kemoreceptorok információja a IX. és X. agyideg révén jut a nyúltvelıbe, a 
belégzést serkentı központba. 
 
 

9. A szervezet keringési rendszerei  
 
 

Az állati szervezet szöveteit rugalmas falú vérerek és nyirokerek gazdagon elágazó csırendszere 
hálózza be. A vérérrendszerben a vér kering, biztosítja a szervek, szövetek, sejtek 
életfenntartásához szükséges O2-t és tápanyagokat, valamint elszállítja a sejtek anyagcsere 
végtermékeit. A nyirokérrendszer a vérérrendszer kiegészítıjeként fogható fel, a benne lévı nyirok 
a szövetek felıl a szív felé áramlik. 

 
9.1. A vérérrendszer 

 
A vérérrendszerhez a szív és az abból kiinduló, valamint oda visszatérı erek tartoznak. Az erek 

falát három réteg építi fel. Kívülrıl kötıszövettel találunk, mely az ereket lefutásuk mentén a             
környezı szövetekhez főzi. Középen rugalmas rostokból és/vagy simaizom sejtekbıl álló réteg 

található, míg legbelül az ereket az érbelhártya hámja (endothel) borítja. 
 

Az erek típusai 

 
Minden olyan eret, mely a szív felıl a periféria felé szállítja a vért, artériának (ütı-, verıér) 

nevezünk. Az artériák fala vastagabb, mint a többi értípusé, keresztmetszetük pedig szabályos kör 
alakú (25. ábra). A szív közelében lévı artériák elasztikus típusúak, mivel a középsı réteget 
zömmel rugalmas (elasztikus) kötıszöveti rostok alkotják. Az erısebb, rugalmasabb felépítésre a 
szív közeli erekben lévı nagyobb vérnyomás miatt van szükség. A szívtıl távolabbi artériáknál az 
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elasztikus rostokat simaizom elemek váltják fel. A legkisebb átmérıjő artériákat arterioláknak 
(végartéria) nevezzük. 

 

 
 

25. ábra. Az artéria, a véna, a vénabillentyő és a vitorlás billentyő felépítésének vázlata. 
Szentágothai (1968) nyomán. 

 
A – artéria, B – véna, C – vénabillentyő (a nyíl a véráram irányát jelzi), D – vitorlás billentyő. a – középsı réteg, b – 

érbelhártya (endothel), c – külsı réteg. 1. rostos győrő, 2. szívbelhártya kettızet, 3. ínhúrok, 4. szemölcsizmok. 
 
A perifériák felıl a szív felé vénák (győjtı-, visszér) szállítják a vért. A legkisebb átmérıjő erek 

a venulák. A vénák fala az artériákhoz hasonlóan három rétegre tagolható, de vékonyabb, mint az 
artériáké, mivel középsı rétegükben kevesebb a rugalmas rost és az izomelem. Keresztmetszetük 
általában lapított (25. ábra). Az érbelhártya a végtagok ereiben vénabillentyőket (ún. zsebes 
billentyő) alkot (25. ábra), melyek a vér egyirányú áramlását segítik elı. 

A hajszálerek (kapillárisok) 10-15 µm átmérıjő endothel csövecskék. Az arteriolák és venulák 
között gyakran egy ív alakú ér, a metarteriola biztosítja az összeköttetést (26. ábra), errıl ágaznak le 
a valódi hajszálerek. A véráram irányát mindig az arteriolák, metarteriolák és venulák kontrakciós 
állapota szabja meg. A szövetek intenzív mőködése esetén valamennyi hajszálérbe bejut a vér, 
kevésbé intenzív mőködéskor viszont a hajszálerek és a metarteriola közötti nyílást győrő alakú 
záróizom zárja be. 

Az artériák általában a szervezet védettebb területein, a szervek mélyén haladnak. A vénák az 
artériákkal párhuzamosan, de felületesebben futnak, számuk lényegesen több mint az artériáké. A 
legfontosabb szervekbe (pl. az agy) két különbözı helyrıl jutnak be artériák. Más szerveknél (pl. 
máj, tüdı) a kettıs vérellátás egyrészt a szerv táplálását (nutritív erek), másrészt a mőködését 
(funkcionális erek) szolgálja. 
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26. ábra. A hajszálérhálózat felépítésének vázlat. Szentágothai (1968) nyomán. 
 
1. metarteriola, 2. valódi hajszálerek, 3. simaizomsejtek, 4. támasztósejtek (pericyta). A – arteriola, B – venula. 
 

A vérkörök. A madarak és az emlısök szervezetében a szívbıl indul ki a nagy- és a kis vérkör.  
 

- Nagy vérkör: a szív bal kamrájából az O2-dús vér az aortába kerül. Az aortából fajtól 
függıen változó számú ér ágazódik el, melyek a test különbözı részeihez (fej, nyak, törzs, 
végtagok) szállítják a vért. Az erek elágazódása után az artériákba, arteriolákba, majd  a 
hajszálerekbe kerül a vér. A hajszálerek területén történik meg a sejtek és a vér közötti gáz- 
és anyagkicserélıdés. Ezután a CO2-ban dús vér venulákba, majd egyre nagyobb átmérıjő 
vénákba szedıdik össze, végül a test két legnagyobb győjtıere, a hátulsó és elülsı üresvéna 
szállítja azt vissza a jobb pitvarba. 

 
- Kis vérkör: a CO2-ban dús vér a jobb kamrából a tüdıartériába kerül, mely a tüdıbe jutva 
elágazódik. Az elágazódás eredményeként a hajszálér hálózatba jut a vér, a hajszálerek és a 
tüdı léghólyagocskái között pedig megtörténik az O2- CO2

 csere. A hajszálerek venulákba, a 
venulák vénákba szedıdnek össze, a tüdıbıl végül 4-5 tüdıvéna viszi a felfrissült, O2-dús 
vért a bal pitvarba. 

 

 

9.2. A szív anatómiája 

 
A szív a vérkeringés központja. A mellüregben, a középsı gátorközben helyezkedik el, 3/5-e a 

középsíktól balra, 2/5-e jobbra található. Kívülrıl savós hártya, a szívburok veszi körül. Dorsalisan 
- ahol a nagy erek ki- és belépnek – található a szív alapja, ventrálisan elhegyesedik, ez pedig a szív 
csúcsa. Kívülrıl haránt és hosszanti irányban barázdák láthatók rajta, melyekben a szívizom 
vérellátását végzı koszorúserek haladnak. A harántbarázda fölött a pitvarok, alatta a kamrák 
helyezkednek el. 

A szív falának szerkezete – az erekhez hasonlóan – ugyancsak három rétegre tagolódik. 
Kívülrıl a szívburok zsigeri lemeze ránı a szívre, ez adja a külsı réteget. A középsı réteg a 
szívizom, legbelül pedig az endothellel fedett szívbelhártya található. A szív üregét belül izmos 
sövény különíti jobb és bal szívfélre. A pitvarok és kamrák izomzatát a harántbarázdák vonalában 
egy-egy kötıszövetbıl álló győrő választja el egymástól. 

A szívizom vastagsága eltérı, a pitvaroknál vékonyabb, a kamráknál vastagabb. A jobb és bal 
kamra estében is eltérés figyelhetı meg, a bal kamra izomrétege körülbelül kétszer vastagabb, mint 
a jobb kamráé. Az üregek felıli oldalon a szívizomzat jellegzetes kiemelkedései figyelhetık meg: a 
pitvaroknál hosszúkás izomkötegek, a fésőizmok, a kamráknál hengeres húsgerendák és kerekded 
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kiemelkedések, szemölcsizmok láthatók. A szemölcsizmok száma eltérı, a jobb kamra falán három, 
a bal kamráén két szemölcsizom található. A jobb kamra szemközti falait gyakran harántizmok 
kötik össze, melyek megakadályozzák az üreg túlzott tágulását. 

 
A szív üregei 

 
Mind a jobb, mind a bal pitvar falán ívelt szélő kiöblösödéseket, szívfülecskéket találunk, 

melyek a pitvarok térfogatát növelik meg. A jobb pitvarba torkollik a szervezet két legnagyobb 
győjtıere, az elülsı és hátulsó üresvéna, a bal pitvarba pedig a tüdıbıl érkezik változó számú, 
általában 4-5 tüdıvéna. 

A kamrák mérete nem egyforma. A bal kamra nagyobb, a szív csúcsát egyedül alkotja, a jobb 
kamra pedig „fecskefészekként” illeszkedik a kamrákat elválasztó sövényre. A jobb kamrából a vér 
a tüdıartériába kerül, a bal kamrából pedig a szervezet legnagyobb artériájába az aortába. 
 

A szívbillentyők 
 
A pitvarok és a kamrák közötti szájadékban találhatók a vitorlás billentyők (27. ábrán a pitvarok 

és kamrák között). A billentyők szívbelhártya kettızetbıl állnak, a pitvarok és a kamrák izomzatát 
elválasztó kötıszövetes győrőkrıl erednek. A szívbelhártya kettızetet ínhúrok kötik a 
szemölcsizmokhoz. Mivel a jobb kamra falában három szemölcsizom van, így jobboldalon található 
a vitorlás háromhegyő, míg baloldalon a vitorlás kéthegyő billentyő. 

Az aorta és a tüdıartéria nyílásában félhold alakú billentyők találhatók. A szívbelhártya 
kettızetek itt is a nyílás körül elhelyezkedı kötıszövetes győrőkrıl erednek, és a vér egyirányú 
áramlását biztosítják (a kamrákból az erekbe). 

 
A szív ingerképzı és ingerületvezetı rendszere 

 
A szív mőködésére az ún. automácia jellemzı, az összehúzódás megindításához szükséges inger 

nem az idegrendszer felıl érkezik, hanem a szív ingerképzı és ingerületvezetı rendszerének 
mőködése révén alakul ki. 

 

 
 

27. ábra. A szív ingerképzı és ingerületvezetı rendszere. Bálint (1981) nyomán. 
 

A: 1. szinusz csomó, 2. pitvar-kamrai csomó, 3. His-köteg, 4. Tawara-ágak, 5. Purkinje-rostok. B: a szinusz csomó 
és a kamraizomzat akciós potenciálja. 

 
A rendszer módosult szívizom szövetbıl áll (27. ábra). A jobb pitvar falában, az elülsı üresvéna 

beszájadzásánál lévı öbölben (szinusz = öböl) található a szinusz csomó, mely a szív fı ingerkeltı 
közege (pacemaker). Az itt kialakuló ingerület ráterjed a pitvarok izomzatára, majd eléri a pitvarok 
közti sövény alsó harmadában elhelyezkedı pitvar-kamrai csomót. Ebbıl a másodlagos ingerkeltı 
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központból indul ki a His-köteg, mely az ingerületet átvezeti a kamrák felıli oldalra. Itt a His-köteg 
jobb és bal Tawara-ágakra, majd Purkinje-rostokra ágazódik. Ezek révén az ingerület ráterjed a 
kamrák izomzatára is. 

Az ingerület terjedése során kialakuló potenciál-változások a testre helyezett elektródákkal 
mérhetık, az így regisztrálható hullámegyüttes az EKG (elektrokardiogram) görbe. 

Az ingerület terjedésének fent leírt módja miatt elıször a pitvarok, majd néhány 
tizedmásodperccel késıbb a kamrák is összehúzódnak. A szív mőködésére jellemzı ugyan az 
automácia és a ritmicitás, de a szinusz csomóhoz vegetatív idegek is térnek, melyek a szívmőködést 
a szervezet igényének és állapotának megfelelıen fokozzák vagy lassítják. 

 
9.3. A szívmőködés és a vérkeringés 

 

A szívciklus 

 
A szív ritmusos mőködése során összehúzódási (szisztole) és elernyedési (diasztole) szakaszok 

követik egymást. A kamrák összehúzódásakor a vér a nagy erekbe kerül, az ekkor kilökött 
vérmennyiséget nevezzük pulzustérfogatnak. 

A szívciklus a következı módon játszódik le: 
 

- A szinusz csomó által keltett ingerület elıször a pitvarok izomzatára terjed rá. Ennek 
      hatására a pitvarok összehúzódnak, s a nyitott pitvar-kamrai szájadékon át a vér a 
      kamrákba jut. 

 
- A kamrákat elérı ingerület hatására a kamraizomzat kontrakciója is megkezdıdik, a 

kamrákban a nyomás növekszik. Amint a kamrai nyomás meghaladja a pitvarokban lévı 
nyomást, a vitorlás billentyők becsapódnak és zárják a pitvar-kamrai szájadékot. 
 

- Mivel a vér - mint folyadék - összenyomhatatlan, a kontrakció hatására a kamrai 
nyomás rohamosan növekszik. Ennek eredményeként kinyílnak a félhold alakú billentyők, 
és egy pulzustérfogatnyi vér az aortába illetve a tüdıartériába áramlik. 

 
- Az összehúzódást követıen a kamrákban a nyomás jelentısen csökken, az aortában 

és a tüdıartériában pedig növekszik. Amint az erekben lévı nyomás meghaladja a kamrai 
nyomást, a félhold alakú billentyők záródnak. Az elernyedı kamrákban a nyomás közel 
nullára esik vissza. 

 
- Közben a pitvarok a vénás beáramlás révén folyamatosan telítıdnek, a szinusz 

csomóból indul a következı ingerületi hullám, s a ciklus újra kezdıdik. 
 
Látható, hogy a billentyők nyitódása és záródása a nyomásviszonyoktól függ. Ha a 

szívciklus lejátszódása alatt megfelelı eszközt (fonendoszkóp) helyezünk a mellkasra, akkor két 
jellegzetes hang, a szívhangok, ismétlıdését hallhatjuk. Az elsı hang hosszú, elnyújtott (ezt búú 
hangutánzó szócskával jellemezhetjük), melyet a vitorlás billentyők záródása okoz. A másik éles, 
rövid, csattanó hang (tup), mely a félhold alakú billentyők becsapódásából ered. 

 
A szívfrekvencia adja meg az egy perc alatt lezajló szívciklusok számát. Ezt vagy szívtáji 

hallgatódzással, vagy az artériás pulzus kitapintásával lehet megszámolni. A szívfrekvencia eltérı 
nyugalmi állapotban, munkavégzés során illetve izgalmi állapotban. Utóbbi esetben a pulzusszám a 
nyugalmi érték 2-3-szorosa is lehet. Lovaknál a pulzusszám 28-40/perc érték (a nagyobb értékek 
fiatal állatokra jellemzıek), szarvasmarhánál 36-60/perc, kiskérıdzıknél 70-80/perc, sertésnél, 
kutyánál 70-120/perc. 
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A szív teljesítményének egyik jellemzıje a perctérfogat, mely a bal kamra által egy perc alatt 
az aortába juttatott vér mennyiségét jelenti. A bal és jobb kamra perctérfogata azonos. Egységnyi 
testfelületre vonatkoztatott perctérfogat az ún. szívindex, mely emlısöknél nyugalomban 3 
L/perc/m2, de erısebb fizikai igénybevételkor 2-3-szorosára is nıhet 

 
A szív alkalmazkodása 

 
A szív és a vérkeringés összehangolt mőködése biztosítja azt, hogy a fokozatosan (edzés, 

vemhesség), vagy a váratlanul (támadás, menekülés) bekövetkezı hatások megváltozott igényét a 
szervezet ki tudja elégíteni. Ez kétféle úton, a miogén és neurogén alkalmazkodással valósulhat 
meg. 

 
- Miogén alkalmazkodás: kísérleti úton a Starling-féle szív-tüdı készítménnyel lehet a 

jelenséget vizsgálni. Ha a vénák felıl az alapállapothoz képest nagyobb vérmennyiség érkezik a 
szív üregeibe, akkor ez a diasztole ideje alatt a szívizomrostok nagyobb mértékő megnyúlását 
okozza. A kamraizomzat erre úgy reagál, hogy szisztole alatt fokozódik az összehúzódás ereje, 
miközben a pulzusszám nem változik. A szívizomrostok megnyúlása tehát erıteljesebb 
összehúzódást eredményez. 

 
- Neurogén alkalmazkodás: a vegetatív idegrendszer rostjai a szinusz csomóhoz térnek, s 

ezúton befolyásolják a szív mőködését. A szimpatikus rostok hatására fokozódik az ingerképzés és 
ingerületvezetés sebessége, valamint nı az összehúzódások ereje. A paraszimpatikus rostok 
ellenkezı elıjelő hatást okoznak. 

 
A vérkeringés hemodinamikája 

 
A vérkeringés biztosítja az erekben a vér folyamatos áramlását. A megfelelı vérnyomás 

eredménye az, hogy a hajszálerek és a szövetek között lejátszódik az anyagcsere. 
 

Az áramló vér sebessége 
A vérnek az erekben történı áramlását lassítja a vér és az érfal közötti súrlódás. Emiatt az 

érkeresztmetszet közepénél a vér gyorsabban, az érfalak mentén pedig lassabban áramlik. Minél 
kisebb az ér keresztmetszete, annál nagyobb a súrlódás hatása, így az áramlás sebessége 
mérséklıdik. 

Az áramló vér sebessége a nagy artériákban nagyobb, de ahogy egyre kisebb átmérıjő erek 
ágazódnak le, a véráram sebessége csökken. Az érfalak ellenállása a kapilláris hálózatnál a 
legnagyobb, a véráramlás tehát itt a leglassúbb. A vénás oldalon az erek összeszedıdnek, emiatt 
csökken az összkeresztmetszet, a súrlódás és az ellenállás, és így a véráramlás újra felgyorsul. 

 
A vérnyomás 

 
A vérnyomás az érrendszerben lévı folyadék mennyiségén kívül a szív izomerejétıl és az 

érfalak rugalmasságától függ. 
A nagy vérkör középnagy artériáiban a vérnyomás 16/11 kPa (120/80). A nagyobb érték a szív 

összehúzódásakor létrejövı szisztolés, a kisebb pedig a diasztolés vérnyomás. Az erek elágazódása 
miatt az összkeresztmetszet növekszik, így a vérnyomás csökken. (A jelenség ahhoz hasonló, mint 
amikor adott folyadékmennyiség egy kisebb keresztmetszető csıbıl nagyobb keresztmetszető csıbe 
kerül). A hajszálér hálózatban a hajszálerek kezdeti szakaszán a vérnyomás már csak 4-5 kPa (30-
40 Hgmm). Ez az ún. hidrosztatikai nyomás segíti elı az erekbıl a szövetek felé a vérplazma oldott 
anyagainak kilépését. A folyamatot szőrésnek (filtráció) nevezzük. A hidrosztatikai nyomás a 
hajszálér végén már körülbelül a harmadára csökken, ami a szövetek felıl a vér felé történı 
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folyadékáramlásnak, az ún. reabszorpciónak kedvez. A megfelelı vérnyomás fenntartása révén 
tehát a szöveti anyagcsere feltételei teremtıdnek meg (28. ábra). 

 

 
 

28. ábra. A kapilláris érszakaszban lejátszódó folyamatok vázlata. Schmidt – Nielsen (1990) 
nyomán. 

 
A magzati vérkeringés 

 
A magzat az anya szervezetébıl kapja meg a számára szükséges O2 –t és tápanyagokat. A 

magzat testébıl az elhasznált vér a köldökartérián keresztül a méhlepényhez fut, ahol megtörténik a 
gáz- és anyagkicserélıdés. Az így felfrissült vér a köldökvénákon kersztül a magzat testébe kerül. 
Innen vagy a máj elkerülésével (kérıdzık, húsevık), vagy a verıceér vérével keveredve végül a 
hátulsó üresvénába jut. A hátulsó üresvéna tehát kevert vért szállítva halad a szív felé, majd a jobb 
pitvarba torkollik. Magzati korban a pitvarok közti sövényen található egy ovális alakú nyílás, 
melyen keresztül a kevert vér nagy része a bal pitvarba, majd a bal kamrába kerül. A szív 
összehúzódásakor bal oldalról az aortába, jobb oldalról a tüdıartériába áramlik a vér. Mivel a tüdık 
magzati korban még nem mőködnek, így a kis vérkörbıl csak kevés vér jut a tüdıbe. A 
vérmennyiség nagyobb része a Botallo-féle vezetéken keresztül átjut az aortába. Az aorta vére tehát 
a tüdıartéria vérével is keveredik. 

 Születés után mőködni kezd a tüdı, megindul a kis vérköri keringés. A pitvarok közötti 
ovális ablak és a Botallo-vezeték záródik, a vér keveredése megszőnik. 

 
 

9.4. A vér komponensei és szerepük 

 
A vér folyékony sejtközötti állománnyal rendelkezı kötıszövet. Alakos elemei (sejtjei) a 

vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és vérlemezkék, sejtközötti állománya pedig a vérplazma. A sejtes 
elemek és a vérplazma arányát az ún. hematokrit érték mutatja, mely emlısöknél 0,4 L/L körüli 
érték. A vér biztosítja a szervezet homeosztázisát, szállítja az O2-t, a CO2-t, a tápanyagokat és a 
sejtek anyagcsere végtermékeit. 

 

A vérplazma 

 
A vérplazma szalmasárga színő folyadék, mely szerves és szervetlen anyagokat tartalmaz. 

Alvadásgátolt vér centrifugálása után alul helyezkednek el a sejtes elemek, fölül pedig a vérplazma. 
A megalvadt vérbıl viszont állás után vérsavó préselıdik ki. Ez utóbbiból már hiányoznak a 
véralvadáshoz szükséges anyagok. 

A vér pH-ja enyhén lúgos (pH=7,4), ennek kialakítását és fenntartását pufferrendszerek 
biztosítják. Ezek közül a legjelentısebb a szénsav : hidrogénkarbonát (H2CO3 : HCO3

-) rendszer, a 
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dihidrogénfoszfát : monohidrogénfoszfát (H2PO4
- : HPO4

2-) rendszer, valamint az amfoter 
tulajdonságú plazmafehérjék. A vér pH-jának savas irányba történı eltolódása az acidózis, 
lúgosodása az alkalózis. 

A vérplazma 90-92 %-a víz, 8-10 %-a szárazanyag. Szervetlen anyagait a legfontosabb kationok 
és anionok teszik ki, melyek közül legnagyobb arányban a Na+ és a Cl- fordul elı. Kisebb 
mennyiségben található a plazmában K+, Ca2+, Mg2+, HCO3

-
, H2PO4

-, HPO4
2-, míg a Fe-, Cu-, Zn-, 

Co-, Mn-, Se-, Mo- és I-ionok csak nyomokban találhatók meg a plazmában. A mennyiségi 
viszonyok mellett az ionarányok is fontosak, emellett a plazmában a pozitív és negatív ionok 
töltésösszegei is egyenlıek. 

A vérplazma szerves anyagainak legnagyobb része fehérje. A fehérjék kémiai tulajdonságaik és 
funkciójuk alapján is jelentısen eltérnek egymástól. Szeparációs módszerekkel a következı 
fehérjefrakciók különíthetık el: 

 
- albumin teszi ki a plazmafehérjék tömegének 45-50 %-át. A májban termelıdik, s a 

szervezet számára endogén (belsı) fehérjeforrásként szolgál. Fenntartja a plazma 
kolloidozmózisos nyomását, emellett felelıs egyes hormonok, vitaminok, zsírsavak, ionok 
(pl. Ca2+) szállításáért. 

- globulinok: α-, β- és γ-frakcióra különíthetık el. Az α- és β-globulinok az 
összfehérjetartalom 5-15 %-át teszik ki és a plazmában transzport feladatokat látnak el. 
Fıleg lipidek, hormonok és egyes ionok (pl. Fe2+) szállítását végzik. A γ-globulinok 
(immunglobulinok; 10-20 %) a szervezet humorális immunválaszában játszanak szerepet. 

 
Nem fehérje természető N-tartalmú vegyületek is találhatók a plazmában. Ezek legnagyobb 

része karbamid, emellett még kisebb mennyiségben aminosavak, kreatin, kreatinin, húgysav és 
nukleotidok fordulnak elı. 

 
Lipidek: a vérplazmában található lipidek egyrészt a táplálkozás utáni felszívódásból, másrészt 

a lipidanyagcserébıl származnak. A felszívódás során keletkezı kilomikronok triglicerideket, 
koleszterint és foszfolipideket tartalmaznak. A vér összlipoid szintje 2-5 g/L. 

 
Szénhidrátok: a vérplazmában fıleg glükóz található, ennek mennyisége adja a 

vércukorszintet. Ez kérıdzıknél 2-3 mmol/L, míg nem kérıdzı állatoknál 5-6 mmol/L. A 
megfelelı vércukorszint fenntartása hormonálisan szabályozott (inzulin, glükagon). 

 

A vér alakos elemei 
 A vér sejtjei a vörös csontvelıben termelıdnek, magzati korban azonban a máj és a lép is 

részt vesz a sejtek termelésében. 
 
Vörösvérsejtek: a vörös csontvelıben található ıssejtek (erythroblast) osztódása révén 

keletkeznek. A differenciálódás során intenzív hemoglobinképzıdés történik, a sejt megtelik 
hemoglobinnal, végül a sejtmag is szétesik. Így jönnek létre a felülnézetben korong, oldalnézetben 
piskóta alakú sejtek. Emlısökben a vörösvérsejtek 7,5x2 µm nagyságúak, szárazanyag-tartalmuk 70 
%-át a hemoglobin teszi ki. Számuk 1 L vérben 1012 nagyságrendő (1 mm3 vérben milliós 
nagyságrendben vannak jelen). 

A hemoglobin (Hb) négy hem és négy globin alegységbıl álló összetett fehérje (kromoproteid). 
A hem protoporfirin IX alapvázú, centrumában Fe2+-iont tartalmazó molekula, mely reverzibilisen 
köti meg az O2-molekulát. Magzati korban a vérben HbF (hemoglobin foetalis) található, melynek 
nagyobb az O2-kötı képessége. 

A vörösvérsejtek szállítják az O2-t a tüdıbıl a szövetek felé. A tüdıben egy Hb molekulához 4 
molekula O2 kapcsolódik úgy, hogy vegyértékét megırzı Fe2+ koordinatív kötéssel köti meg az O2-
t, tehát nem valódi oxidáció, hanem oxigenáció történik. Az így megkötött O2 a perifériás szövetek 
hajszálereibıl a sejtekbe diffundál. Az O2-szállítás tehát a Fe2+ vegyértékváltozása nélkül történik. 
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Elıfordulhat azonban, hogy a Fe2+ oxidálódik és Fe3+-ná alakul (pl. nitritek hatására), ekkor ún. 
met-Hb keletkezik. Az ilyen molekula O2 leadására alkalmatlanná válik. Hasonlóan kóros vegyület 
jön létre szénmonoxid mérgezéskor. A CO molekula kb. kétszázszor nagyobb affinitással kötıdik a 
hemoglobinhoz, mint az O2, így azt teljesen kiszorítja a vérbıl. 

 A CO2 szállítás az elıbbitıl eltérı mechanizmus szerint történik. A sejtekbıl a CO2 a 
plazmába diffundál, majd enzimatikus katalizálás révén a következı folyamatok játszódnak le: 

 
CO2 + H2O = H2CO3 

 
H2CO3 = H+ + HCO3

-
 

 
A keletkezı H+ belép a vörösvérsejtekbe, és a hemoglobinhoz kötıdik (HHb), a HCO3

-
 pedig a 

plazmában szállítódik. A tüdıben fordított reakciók játszódnak le, a keletkezı CO2 pedig a 
léghólyagocskákba diffundál. 

A gazdasági állatok vörösvérsejtjei 100-120 napig vannak a keringésben (madaraknál ez az 
idıtartam lényegesen kevesebb, kb. 30 nap). Az elöregedı sejtek membránja a lépben széttöredezik, 
a hem-vázból a Fe2+-t egy szállítófehérje a vöröscsontvelıbe viszi, ahol újra felhasználódik. A 
maradék porfirinvázból bilirubin és biliverdin keletkezik, ezek az ún. epefestékek, melyeket a máj 
az epével választ ki. 

 
Vércsoportok: a vörösvérsejtek membránjának külsı felületén speciális glükoproteidek 

találhatók. Ezek nagy szerkezeti változatosságú és antigenitású anyagok, melyeket 
agglutinogéneknek nevezünk. Emberre az ún. ABO rendszer jellemzı, mely szerint a sejtek 
felületén elhelyezkedı agglutinogének alapján A, B, AB és O vércsoportokat különböztetünk meg. 
Az AB típusú egyéneknél mindkét agglutinogén megjelenik, O-ás vércsoportúaknál pedig egyik 
sem fordul elı. Az A-s vércsoportú egyén vérplazmájában anti-B (vagy β), a B-s vércsoportúaknál 
anti-A (vagy α), a O típusúéban mindkettı (anti-A és anti-B) agglutinin található. Az AB 
vércsoportú egyedek vérében sem anti-A sem anti-B nincsen. Az agglutininek nem megfelelı 
vérátömlesztés esetén reakcióba lépnek a vörösvérsejt membránján lévı agglutinogénekkel. A 
folyamat során anti-A – A és anti-B – B kicsapódási reakciók jönnek létre, a vörösvérsejtek 
szétesnek, a folyamat akár az egyed halálával is végzıdhet. Az elıbbiek miatt a O-s vércsoportú 
egyént univerzális donornak (véradónak) nevezhetjük, mert mindegyik vércsoportú egyénnek adhat 
vért, de csak O-tól kaphat. Az AB vércsoportúak univerzális acceptorok (kapók), mert elméletileg 
mindhárom másik vércsoportú egyéntıl kaphatnak vért, de csak AB-nek adhatnak. 

Gazdasági állatainknál a vérplazma agglutinineket nem tartalmaz. A vércsoportok ismeretének 
állatnemesítés, utódellenırzés, célzott tenyészkiválasztás szempontjából lehet jelentısége. 

 
Rh-faktor: a vércsoportok ismerete mellett embernél az ún. Rh-rendszernek is jelentısége van. 

A kísérleteket rhesus majmokkal végezték, ezek vörösvérsejtjeit nyúl érrendszerébe juttatták, s 
ennek hatására a nyúl szervezetében agglutinin termelıdött. Ez az agglutinin az emberek 85 %-ának 
vörösvérsejtjeit kicsapta (ezek az Rh-pozitív egyének), míg a maradék 15 %-nál agglutináció nem 
következett be (Rh-negatív egyének). Ebbıl arra következtethetünk, hogy az Rh-pozitív egyének 
vörösvérsejtjei egy újabb agglutinogént, az ún. D-faktort hordozzák, mellyel szemben az Rh-negatív 
egyének agglutinint termelnek. 

Az Rh-pozitív tulajdonság domináns-recesszív öröklıdésmenet szerint öröklıdik. Az ún. Rh 
összeférhetetlenség anya és magzat között akkor okozhat problémát, ha Rh-negatív anya Rh-pozitív 
apától fogant magzata ugyancsak Rh-pozitív. Ekkor az anya szervezetében a méhlepényen átjutó 
magzati vörösvérsejtek hatására anti-D agglutinin termelıdik. Egy következı Rh-pozitív magzatot 
eredményezı terhesség esetén az anti-D agglutinin a méhlepényen átjutva a magzat 
vörösvérsejtjeinek szétesését eredményezheti. 
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Fehérvérsejtek: festıdésük alapján két nagy csoportra különíthetjük ezeket a sejteket. Az egyik 
típus citoplazmájában több-kevesebb granulum (szemcse) található, ezek az ún. granulociták. A 
másik típus citoplazmájában szemcsék nem láthatók, innen kapták az agranulocita elnevezést. A 
fehérvérsejtek száma a vérben 109/L nagyságrendő. 

 A fehérvérsejtek körülbelül 60 %-a granulocita. A sejtek mérete 10-15 µm. A 
granulumaikban tárolt anyagok kémiai természete különbözı, emiatt a sejteket festıdésük alapján 
három csoportba soroljuk. 

 
- Neutrofil granulociták: a granulociták mintegy 30-40 %-át teszik ki. Granulumaik 

semleges kémhatásúak, megfestve halvány ibolyaszínőek. Sejtmagjuk általában 2-3 lebenyre 
tagolódik. A sejtek az erekbıl kilépve a szövetek közötti térbe jutnak, és ott fagocitózisra 
képes ún. mikrofág sejtekként funkcionálnak. Néhány napig életképesek, majd szétesnek. 
 

- Eozinofil granulociták: a granulociták mintegy 2-3 %-át teszik ki. Magjuk 
kétlebenyő, granulumaik savas kémhatású festékkel élénkpiros színőre festıdnek. Parazitás 
fertızésekkor, allergiás megbetegedéseknél számuk megnı. 
 

- Bazofil granulociták: mennyiségük kb. 1 %-nyi, granulumaik bázikus kémhatású 
festékkel kékes színőre festıdnek. Allergiás reakciókban játszanak szerepet. 

 
Az agranulociták teszik ki a fehérvérsejtek kb. 40 %-át, melyek zöme limfocita, néhány 

%-a pedig monocita. 
 

- Limfociták: méretük kisebb, 7-10 µm, a sejtmag szinte kitölti a sejtet, mikroszkópos 
képeken csak keskeny citoplazma szegély látható. A többi fehérvérsejthez hasonlóan a 
limfociták is a vörös csontvelı ıssejtjeibıl származnak, azonban egy részük magzati korban 
a csecsemımirigybe jut. Itt bonyolult osztódási és érési folyamatok eredményeként 
alakulnak ki a T-limfociták, melyek a celluláris immunválaszban játszanak szerepet. Az 
ıssejtek másik része madaraknál a Fabricius-tömlıbe (bursa Fabricii), emlısöknél a 
csontvelıöblökbe vándorolva alakul érett B-limfocitákká. Ez a sejttípus felelıs a humorális 
immunválaszért. A limfociták élettartama néhány órától akár évekig is tarthat. A hosszú 
életidejő sejtek az ún. immunológiai memóriasejtek. 
 

- Monociták: méretüket tekintve a legnagyobb fehérvérsejtek, nagyságuk eléri a 20-25 
µm-t. Magjuk jellegzetes, bab alakú. A sejtek kialakulásuk után a szövetközötti térbe jutnak, 
ahol fagocitózisra képes ún. makrofág sejtekként hónapokig mőködnek. 

 
 
Vérlemezkék: a vér legkisebb alakos elemei, átmérıjük 2-4 µm, számuk 1011/L nagyságrendő. 

A vörös csontvelıben keletkeznek úgy, hogy az ott differenciálódó óriássejtek széttöredeznek, és a 
sejttöredékek a keringı vérbe jutnak. Élettartamuk 8-10 nap. A véralvadásban játszanak szerepet. 

 A véralvadáshoz szükséges anyagok a vérben inaktív állapotban találhatók meg. Az érfal 
sérülésekor a sérült sejtekbıl kijutó enzimek hatására aktiválódási folyamatsor kezdıdik. A 
folyamat több lépcsıbıl áll és kaszkádszerően játszódik le. A folyamat végén a vérplazmában lévı 
inaktív protrombin Ca2+-ionok és enzimek aktiváló hatására trombinná alakul. A trombin katalizálja 
a fibrinogén nevő fehérje fibrinné alakulását. A fibrinszálak a sérülés helyén kicsapódva hálózatot 
alkotnak, összetartják a vörös színő alvadékot, mely a sérült nyílást elzárja. Az alvadási folyamat 2-
3 perc alatt lejátszódik 
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10. Immunélettani ismeretek 
 
10.1. Az immunitás fogalma, fajtái: Antigének, ellenanyagok, az immunválaszban résztvevı 

sejtes elemek. 

 
Mikrobiológiai értelemben az immunitás a szervezet védettségét, vagy fokozott ellenálló képességét 
jelenti valamely kórokozóval vagy annak toxinjával szemben. Kialakulása szerint beszélünk 

- természetes aktív 
- természetes passzív 
- mesterséges aktív és 
- mesterséges passzív immunitásról 

 
Természetes aktív immunitás úgy jön létre, hogy a szervezet természetes körülmények közt 
találkozik a kórokozó ágenssel, ennek következménye a szervezet immunreakciója. 
Természetes passzív immunitás úgy alakul ki, hogy az anyaállat a méhlepényen keresztül látja el 
ellenanyaggal a magzatot, vagy ha ez a méhlepény felépítése miatt nem lehetséges – a föcstejjel 
kapja meg az újszülött a kész ellenanyagot és az ellenanyagok natív formában fel tudnak szívódni. 
Máskor mesterségesen juttatjuk a legyengített vagy elölt kórokozókat vagy azok termékeit, 
testanyagát a szervezetbe azon célból, hogy velük szemben a szervezetet immunitás kialakítására 
késztessük (vakcinázás mesterséges aktív immunitás kialakítása). 
Kialakíthatunk immunitást úgy is, hogy a szervezetbe az adott kórokozóval vagy toxinjával 
szemben más szervezetben megtermeltetett kész ellenanyagot juttatjuk, ez a mesterséges passzív 
immunitás. Ilyenkor úgy ítéljük meg, hogy nincs idı a természetes aktív immunitás kialakítására, 
túl veszélyes a kórokozó, védısavóra van szükség. 
A védettség bármely formájáról legyen is szó, az ellenanyaghatás mellett a szervezet más ún. nem 
specifikus védımechanizmusai is szükségesek ahhoz, hogy a szervezet felülkerekedjen a kórokozói 
támadással szemben. 
Az immunitást azonban szélesebb körben úgy fogalmazzuk meg, hogy az immunitás olyan 
képesség, amely alapján a szervezet felismeri a számára idegen anyagokat és ezekkel szemben 
szigorúan meghatározott lépéseken át célzott immunválaszt ad. 
 Az immunválasz formája többféle lehet. Ha a felismert idegen anyaggal szemben a vérsavóban 
megjelenı ellenanyagok dominálnak, akkor humorális immunitásról beszélünk. Ha a válasz során 
bizonyos sejtcsoportok proliferációja játsza a döntı szerepet, akkor celluláris immunitásról 
beszélünk. 
 A z immunválasz általában az egész szervezetre kiterjed, ez a szisztémás immunválasz. Elıfordul 
azonban az is, hogy e specifikus védekezés csak helyileg (pl. a légzı, emésztı készülék adott 
szakaszán) érvényesül, ekkor lokális immunitásról beszélünk.  
Az immunis szervezetbe bejutó kórokozó vagy idegen anyag megsemmisítése a szervezet számára 
általában nem jár kóros következményekkel, hisz ezek megsemmisítése általában a vérpályában 
vagy a szövetnedvekben történik. Ha az idegen anyag és a vele szemben termelt ellenanyag 
kapcsolat a sejtek felületén megy végbe, a védekezési folyamat károsítja a sejteket. Ilyenkor látjuk 
az ún. allergiás túlérzékenységi reakciókat. 
   Az immunrendszer feladata tehát sokkal szélesebb, mint a szervezet védelme adott kórokozókkal 
szemben. Minden „idegen anyag” felismerése alapján feladata a faj, illetve az egyed integritásának 
és genetikai állandóságának a megırzése. 
    Azokat az „idegen” anyagokat, amelyekkel szemben a szervezet specifikus védekezésre 
kényszerül, antigéneknek nevezzük. (Az elnevezés Deutsch-Detre László (1897)-tıl  származik). 
Mai felfogásunk szerint antigén minden olyan anyag, amely egy adott szervezetet immunválaszra 
késztet, és vele szemben termelıdött ellenanyagokkal, illetve a vele szemben elkötelezett 
immunsejtekkel specifikusan reagálni képes. 
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Az antigénnek tehát két jellegzetes funkciója van: produktív funkció (immunogenitás), a 
szervezetben specifikus immunválaszt indukál; specifikus reakció képesség (antigenitás), annyit 
jelent, hogy az ellenanyaggal és az immunsejtekkel specifikusan kötıdni képes. 
Ha az antigén molekulának megvan mindkét funkciója, teljes antigénrıl beszélünk. 
A haptének olyan anyagok, amelyek önmagukban nem immunogének, nem tudnak egyedül 
ellenanyag termelést kiváltani, viszont kötıdni már képesek az ellenanyagokkal vagy az 
immunkompetens sejtekkel. Ha a haptén a szervezetbe való bejutás elıtt, vagy a szervezetben 
valamilyen hordozófehérjékhez (slepper) kapcsolódik, akkor immunogén tulajdonságot vesz fel. A 
képzıdött ellenanyagokkal viszont a hordozófehérje nélkül, önmagában is képes kapcsolódni. 
A haptidek szintén nem immunogének önmagukban és az ellenanyagokhoz való kötıdésük sem hoz 
létre látható szerológiai reakciót, így reaktivitásuk csak közvetett úton mutatható ki. 
Az antigéneket a szervezethez való viszonyuk szerint is csoportosíthatjuk: 

autoantigének: a szervezet saját anyagaiból keletkeznek struktúra változás útján 
Az autoantigéneket a szervezet idegennek ismeri fel és velük szemben védekezik. Ilyen antigének: 
szemlencsefehérjék, agy- és hereszövet. 

alloantigének: ugyanazon faj különbözı egyedeiben elıforduló eltérı szerkezető struktúrák    
(pl. vércsoport antigének) 
xenoantigéneknek nevezzük a különbözı fajokra jellemzı anyagokat, amelyek a másik faj 
számára antigén hatásúak. 

 
Az antigén – mint idegen anyag – akkor képvisel immunogén hatást, ha struktúrája a 
gazdaszervezettıl genetikailag idegen. Az immunogén hatás annál kifejezettebb, minél nagyobb a 
struktúrák közötti genetikai távolság. 
  Régebben általános volt az a vélemény, hogy csak a fehérjék lehetnek antigének. A legtöbb 
természetes antigén valóban fehérje, de komplex poliszaharidok és lipoid természető anyagok 
lehetnek önmagukban antigének. A kémiai összetétel alapján a legerısebb immunogén hatása a 
fehérjéknek van, különösen akkor, ha aromás aminósavakat is tartalmaznak. A kémiai összetétel 
mellett a molekulatömeg is befolyásolja az antigenitást. A nagyobb molekulájú anyagok általában 
jobb antigének. 
A makroorganizmusok fehérje-, lipoid és poliszacharid anyagai, valamint ezek kombinációi az 
azonos fajú szervezetek számára immunológiailag általában közömbösek, de ugyanezen anyagok 
más fajhoz tartozó állatokban antigének. Ennek jelentısége elsısorban transzplantációnál, 
vérátömlesztésnél, szérumterápiánál van. 
  A baktériumok antigénjei a csillókban, burokban, sejtfalban helyezkednek el, de antigénhatásúak 
lehetnek a citoplazmában elhelyezkedı építıanyagok, sıt a baktérium által termelt 
anyagcseretermékek is. 
A vírusok nukleinsavakból, fehérjékbıl, szénhidrátokból, lipoidokból felépülı antigéneket 
tartalmazhatnak attól függıen, hogy „csupasz” vagy „burkos” vírusról van szó, de immunológiailag 
jelentıs antigének a vírus kapszidjában, illetve burkában helyezıdnek el. 
    Az ellenanyagok fehérjék, pontosabban gammaglobulinok, amelyek a plazmasejtekben 
antigéninger hatására termelıdnek, a termelıdésüket kiváltó antigénnel specifikusan kötıdnek akár 
a szervezeten belül, akár a vizsgáló kémcsıben. 

Az immunglobulinokat azok a plazmasejtek termelik, amelyek az adott antigénre érzékeny 
béta limfocitákból differenciálódnak. Az immunglobulinok szinte minden testfolyadékban 
megtalálhatók, a legnagyobb koncentrációban természetesen a vérsavóban vannak. 

Az immunglobulin molekula 4 polipeptid láncból épül fel. Közülük 2 hosszabb és nagyobb 
molekulatömegő, ún. nehéz (H) lánc és 2 rövidebb, kisebb molekulatömegő, ún. könnyő (L) lánc. A 
két H lánc és a két L-lánc egymáshoz diszulfidhidakkal és nem kovalens kötésekkel kapcsolódik. 
Ez így egy alegység. 
Az immunglobulinok nemcsak, mint ellenanyagok, hanem mint antigének is felismerhetık és 
jellemezhetık. Antigén-szerkezeti különbségük a molekulájukban lévı nehéz (H) láncok szerkezeti 
különbözıségébıl ered, és ennek alapján osztályokba soroljuk, s felfedezésük sorrendjében az abc  
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29. ábra. Az immunglobulin molekula vázlatos szerkezete 
 
betőivel jelöljük ıket. A H-lánc szerkezetében lévı eltérések alapján az egyes osztályokban 
alosztályokat lehet megkülönböztetni. 
Speciális szerepe miatt külön megemlítem az ún. szekréciós IgA szerkezetét. 

A polimer IgA molekulákban a korábban említett alegységeket egy rövid összekötı lánc 
kapcsolja egymáshoz és ezen a részen kötıdik a molekulához a hámsejtekben termelıdı szekréciós 
rész. A szekréciós IgA-t az emésztıenzimek nem bontják épp a szekréciós rész miatt. 

Az immunrendszer sejtjei és szövetei: Az immunológiai reakciókért a limfatikus rendszer sejtjei 
és szövetei a felelısek. A limfoid szövet szoros kapcsolatban áll a mononukleáris fagocita rendszer 
sejtjeivel. 
A mononukleáris fagocita rendszerhez tartozó makrofágok közül némelyek a véráramban 
(monociták), mások a kötıszövetben (hisziociták), a máj szinuszoidjaiban (Kupfer-sejtek), az 
agyvelıben (mikroglia) vagy a tüdıben (alveoláris makrofágok) helyezıdnek. Ha a makrofágok az 
általuk bekebelezett részecskéket teljes mértékben lebontják, akkor ez nem jelent ingert az 
immunrendszer számára. Ha az idegen anyag egy része emésztetlen marad, ezeket a makrofágok az 
antigénérzékeny (érzékelı) sejtekhez juttatják. 
Ismerünk a makrofágokhoz hasonló szerepő egyéb sejtféleségeket. Ilyenek: a neutrofil granulociták, 
a bazofil granulociták és szöveti hízósejtek, valamint az eozinofil granulociták. Ezeket 
mikrofágoknak is nevezzük. 
Az immunválaszban kulcsszerepet játszó limfociták funkciójáról korábban csak keveset tudtunk. 
Kiderült, hogy a limfociták a szervezetbe kerülı idegen anyagok hatására ellenanyagtermelı 
sejtekké, vagy specifikus immunocitákká differenciálódnak. 
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A limfocitákat eredetük szerint két csoportba sorolhatjuk: T-vagy tímusz erededő és B- vagy 
burza/burzaekvivalens (csontvelı) eredető limfocitákra. 
A csontvelı-ıssejtek közül a csecsemımirigyben (tímuszban) differenciálódó csoport képviseli a T-
limfocitákat. Ezek a nyirok- vagy a véráram útján elhagyják a csecsemımirigyet, s megtelepszenek 
a nyirok szervekben. Sejtkölcsönhatás útján befolyásolják az ellenanyag-termelést, de önmaguk 
nem termelnek ellenanyagokat, viszont fontos szerepük van a celluláris típusú immunválaszban. 
Meghatározott funkciót hordozó T-limfocita féleségeket különíthetünk el. 

Iniciátor T-limfocita (Ti): 
Ezek a sejtek az immunválasz megindításában játszanak döntı szerepet. Feladatuk, hogy az 
antigénnel történı találkozás után a nyirokcsomóban az adott antigénnel specifikusan reagáló 
limfociták összegyőlését idézzék elı. E sejtek feladata a szövetek ellenırzése és a behatoló 
idegen anyag felismerése. 
Helper T-sejtek (Th): 
A humorális  és celluláris immunválaszt valamennyi formájában résztvevı és az immunválaszt 
elısegítı sejtek. Indítják a B limfociták ellenanyag termelését a citotoxikus T sejtek (Tk) és a T-
szupresszorok (Ts) képzıdését. 
Szupresszor T-sejtek (Ts): 
A humorális és celluláris immunválaszt leállító sejtek, az immunválasz szabályozásában 
központi szerepük van. 
Effektor (killer) sejtek (Tk): 
A celluláris immunválasz dárdás katonái. İk az idegen anyagot (baktériumot, vírust) elpusztító 
sejtek. 
T-memóriasejtek az információ tárolására szolgálnak. 

 
A B-limfociták emlısökben a csontvelıbıl származnak, s innen közvetlenül jutnak a periferiális 

nyirokszervekbe. Ezek az ellenanyag-termelı sejtek elıdei, belılük alakulnak ki a humorális 
immunválasz ellenanyag-termelı plazmasejtjei. Antigénhatásra blasztos átalakuláson mennek át, 
amelyekbıl meghatározott érési folyamatokon keresztül plazmasejtek alakulnak ki. 

A B-blasztsejtekbıl B memóriasejtek is alakulnak ki, részt vesznek a recirkulációban, 
hosszanélı sejtek. 
 
10.2. A túlnyomóan celluláris, illetve humorális immunválasz 

 
 
30. ábra 
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Az immunválasz az idegen anyag felismerésével kezdıdik, majd szigorúan meghatározott sejt 
kölcsönhatások eredményeként kialakul a célzott immunválasz, amely vagy az immunociták 
proliferációját eredményezi (celluláris válasz), vagy ellenanyag-termeléshez vezet (humorális 
válasz). Hangsúlyozni kell, hogy minden esetben mindkét válasz létrejön, csak a mértékük 
különbözı. Azt, hogy túlnyomóan celluláris, vagy túlnyomóan humorális lesz a válasz, az antigén 
milyensége dönti el. 

 
A celluláris immunválasz: 
 
A válasz kezdeti szakaszában az antigén az iniciátor T-sejteket (Ti) aktiválja. Az aktiválás néhány 
órát vesz igénybe. A Ti sejtek a környéki nyirokcsomókba vándorolnak, s anyagaikkal a 
keringésbıl immunspecifikus limfocitákat „toboroznak”. (Ez a toborzás 6 nap alatt éri el a 
maximumát.) Új T-limfocita populációk alakulnak ki. A sejtek megnagyobbodnak, fokozódik a 
DNS-,RNS- és a fehérje szintézis. Ebben a fázisban  következik be a limfociták aktív anyagainak a 
kiválasztása is. Kialakulnak tehát az elıbb ismertetett T-limfocita szubpopulációk (Tk, Th, Ts, Tm) 
A „támadási fázisban” a kórokozót elpusztítják. A killer limfocita (Tk) felkeresi, s szoros 
érintkezésbe lép az antigént jelentı kórokozóval. Érintkezésük eredményeként a kórokozó vissza 
nem fordítható károsodást szenved. A „harcos” Tk sejt leválik a célsejtrıl (kórokozóról), a 
kórokozó  megsemmisül és az oldódás folyamata befejezıdik. Most már a „takarító sejtek”, a 
fagociták jutnak szerephez, a korábbi kórokozó anyagát bekebelezik. A továbbiakban a fehér 
vérsejtek csoportosulása a jellemzı. 
 
A humorális („ellenanyagos”) immunválasz elısejtjei a B-limfociták. Ezek antigéninger hatására 
plazmasejtekké differenciálódnak, melyek ellenanyagot termelnek. Az immunválasz 3 különbözı 
folyamaton át jön létre: 

● A T limfocitákból eredı blasztsejtek gyors számtartó osztódás következtében anyagot 
kezdenek termelni, amelyek a majd kialakuló plazmasejtekben valóban beindítják az 
ellenanyag termelést. 

● A B típusú sejtek a nyirokcsomó határzónájában plazmasejtekké alakulnak. Ha a T-helper 
sejtektıl megkapják a szükséges mediátor anyagot (jelzést) az ellenanyag-termelés beindul. 

● Végül a csiraközpont válasza következik kb. 4 nappal az antigénhatás után. A különbözı 
nyirokcsomókban testszerte blasztsejtek, majd plazmasejtek jelennek meg. Az ellenanyagok 
termelése kb. a 9. napon éri el tetıfokát. 

 
A humorális immunválaszt és a celluláris választ is a T-szupresszor sejtek állítják le, de csak 

2-3 héttel az antigénhatás után, miután a harc túlnyomóan sejtes elemekkel, vagy túlnyomóan 
ellenanyag termeléssel sikeresen befejezıdött. 

Ha egy adott antigén elıször jut be egy adott szervezetbe, úgy a véráramban  5-7 napig nem 
mutatható ki ellenanyag, ez az ún. lappangási idı. Ennek eltelte után kezd emelkedi az ellenanyag 
szint, és ha a szervezetet nem éri újabb antigéninger, az ellenanyagszint fokozatosan csökken. Ezt a 
folyamatot primér immunválasznak nevezzük. 
Az ismételt antigéningert követıen az ellenanyagok rövidebb idı alatt (1-2 nap) megjelennek a 
véráramban, hisz az elsı válasz után megmaradt memóriasejtekben tárolt információ a folyamatot 
fel tudja gyorsítani. Az ilyen választ szekundér immunválasznak nevezzük. 
 
10.3. Lokális immunitás létrejötte, jelentısége. 

 
Besredka (1919) állapította meg elıször, hogy emberek Shigella fertızésekor a bélsárban olyan 
ellenanyagok jelennek meg, amelyek a vérsavóban nincsenek. Rájött, hogy egy helyi lokális 
immunválasz jött létre ellenanyag termeléssel. A lokális immunválasz megismeréséhez döntıen 
hozzájárult a szekréciós IgA felfedezése. Rájöttek, hogy a szekréciós IgA az antigénhez 
(kórokozókhoz) kötıdve olyan komplexet képez, amely megakadályozza a kórokozó átlépését a 
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nyálkahártyán. Ezért a szekréciós IgA-nak a nyálkahártyák felületi védelmében van nagy 
jelentısége. A szekréciós IgA nem pusztítja el pl. a baktériumot, de nem engedi meg a kórokozó 
belépését a szervezetbe. Ez az ellenanyag makrofághoz sem kötıdik, de képes a baktériumok 
mellett a vírusok neutralizációjára is. 
   A lokális immunválaszban a celluláros immunitásnak is lehet szerepe. 
   Az állattenyésztési gyakorlatban a legtöbb fertızıdés az emésztı- és légzıszerven keresztül jön 
létre, tehát a bemeneti kapuk lokális védelmének nagy jelentısége van. 
 
Az immunválasz intenzitása több tényezıtıl függ, több tényezı befolyásolja. Ezek közül a 
legfontosabbak: az antigén adagja és bejutásának módja 
     az állat életkora, genetikai adottságai 
     az állat tápláltsági állapota. 
 
10.4. A kolosztrális immunitás jelensége és szerepe. 

 
Tenyésztési jelentısége miatt külön foglalkoznunk kell a természetes passzív immunitás kérdésével. 
Az immunitás e formájánál az anyai szervezetbıl specifikus ellenanyagok jutnak át az utód 
szervezetébe. Két formáját különböztetjük meg: 

méhlepényen keresztül kialakuló (diaplacentális) 
kolosztrális immunitás. 

 
Abban az esetben , ha a méhlepény szöveti szerkezete olyan, hogy az anyai keringés és az utód 
vérpályája közt csak egy két szövetféleség található, az anya képes kész ellenanyagait az utódnak 
már a méhen belül átadni. A z utód így szerzett immunitását méhlepényen keresztül létrejövı 
immunitásnak nevezzük. Sajnos gazdasági haszonállataink közül erre egyik sem képes. A 
húsevıknél azonban erre van bizonyos lehetıség. 
Gazdasági haszonállataink utódai csak a megszületés után a kolosztrummal (föcstejjel) jutnak hozzá 
az anya által termelt immunglobulinokhoz. A védelem ezen formáját kolosztrális immunitásnak 
hívjuk. Az újszülött bélcsatornájában – nagyon rövid ideig, 1-1,5 napig – ún. magzati típusú 
hámsejtek vannak, ezek képesek arra, hogy pinocitózissal felvegyék a föcstej kész ellenanyagjait és 
azt a sejt másik felén a sejt közötti állományba juttassák. 
Az immunglobulinok felszívódásával kapcsolatban magyar kutatók végeztek alapos elektron 
mikroszkopikus vizsgálatokat. Megfigyelték, hogy a magzati típusú bélhámsejtek duzzadt 
mikrobolyhai helyenként szétnyílnak és itt a nativ fehérjét tartalmazó föcstej beáramlik a 
bélhámsejtek testébe. Ennek megkönnyítésére a bélhámsejt magja fölött elıre kialakult, csövekbıl 
és hólyagokból álló hálózat van. Az ide bejutott anyag exocitózissal jut a hámsejtek mögötti térbe, a 
sejt közötti állományba, majd a nyirokrendszerbe. Tisztázódott, hogy az ellenanyagok ilyen átadása 
a születés utáni kb. 27. óráig lehetséges. Utána az elıbb említett hálózatot a hámsejtben kialakuló 
fehérjehálózat elzárja, a magzati típusú bélhámsejtet a felnıtt állatra jellemzı hámsejt váltja fel, 
többé a natív fehérjék a bélhámon keresztül nem tudnak felszívódni. 

A kolosztrum itatását a felszívódási viszonyok alakulásán kívül az is sürgeti, hogy a kolosztrum 
immunglobulin koncentrációja a születés után rohamosan csökken. Az ellenanyag koncentráció 12 
óránként megfelezıdik. 
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31. ábra. Az ellenanyagok átjutása a magzati bélhámsejten 
 
 
  Az újszülött szervezetében ez a maternális immunitás hosszabb élető (4-6 hét), mint a 
mesterségesen létrehozott passzív immunitás.    
 

 
32. ábra. 
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11. A kiválasztás 
 
11.1. A vizeletkiválasztó szervek felépítése 

  
A sejtekben zajló anyagcsere folyamatoknak a szervezet számára felesleges bomlástermékei a 

veséken, a verejtékmirigyeken, vagy a tejmirigyen keresztül ürülnek a külvilágba. A húgyszerveket 
funkcionális szempontból két részre különítjük: a kiválasztást a vesék végzik, melyekbıl a vizeletet 
a külvilágba a húgyelvezetı készülék (vesemedence, húgyvezetık, húgyhólyag és a húgycsı). üríti 
ki. 

 
A vesék a gerincoszlop két oldalán, ágyéktájékon helyezkednek el. Kérıdzıkben a bendı a bal 

vesét jobb oldalra tolja át. Sertésben (és az embernél) bab alakúak, szarvasmarhában oválisak, 
lóban, juhban és húsevıkben pedig kártyaszívre hasonlít az alakjuk. A hashártyába nem süllyednek 
bele, az csak ventralis felületüket borítja. Kívül zsírtok borul rájuk, mely a szerveket melegen tartja, 
és a mechanikai hatásoktól is védi. Ez alatt kötıszöveti tok helyezkedik el. A vese belsı széle 
kúpszerően behúzódik, ezt a területet hívjuk veseköldöknek. A veseköldök a veseállományába öböl 
formájában nyomul be, ebben foglal helyet a vesemedence. A szarvasmarha veséjében kerekded 
öböl helyett hosszúkás veseárok látható. 

A kötıszöveti tok alatt található a barnavörös, szemecskés kéregállomány és belsı, 
halványpiros, csíkolatos velıállomány. A kettı határán a sok eret tartalmazó, vöröses színő 
határállományt találjuk.  

A vese anatómiai egysége a vesécske (renculus). A vesécske alakja csúcsára állított piramishoz 
hasonló, felül található a kéreglebenyke, alatta a velıpiramis, melynek tompa csúcsa a szitaszerően 
átlyuggatott veseszemölcs vagy papilla. Az egyes vesetípusokat (33. ábra) aszerint különítjük el, 
hogy a szomszédos vesécskék egymással milyen mértékben nınek össze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

33. ábra. Az összetett vese és az egyszerő vese típusai 
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Ez alapján megkülönböztetünk összetett vesét (medve, fóka, delfin), ahol a szomszédos 

vesécskék külön maradnak, nem nınek össze egymással, illetve egyszerő vesét, ahol a szomszédos 
vesécskék összenınek. Az összenövés mértéke szerint megkülönböztetünk sima egypapillás vesét 
(ló, juhfélék, húsevık, házinyúl), melynél a szomszédos vesécskék teljes mértékben összenınek. Az 
ilyen vese általában kártyaszívre emlékeztetı alakú. Sima többpapillás veséje van a sertésnek és az 
embernek, itt a vesécskék összenınek, de a papillák külön maradnak. Barázdált többpapillás vese a 
szarvasmarhában található. Itt a kéregállomány felszíni része és a veseszemölcsök nem nınek össze. 

 
A vese mőködési egysége a nephron (34. ábra), ezek száma egy vesében egymillió körül van. 

A Malpighi-féle vesetestecskével (35. ábra) kezdıdnek ez utóbbi a kettıs falú Bowman-tokból és 
a benne elhelyezkedı hajszálér hálózatból áll. A Bowman-tok üregébe belépı arteriola 
pórusokkal, ún. „ablakokkal” rendelkezı hajszálerekre ágazik szét, majd újra összeszedıdve a 
kilépı arteriolában folytatódik. A be- és kilépı ér közötti területet érpólusnak hívjuk. Az ezen a 
területen elhelyezkedı sejtek együttesen alkotják a juxtaglomeruláris apparátust, mely szöveti 
hormonokat termel. Az érpólussal szemben indul a vizeleti pólus, a Bowman-tok folytatódik a 
proximalis vagy elsırendő kanyarulatos csatornában, a Henle-féle kacsban, majd a distalis vagy 
másodrendő kanyarulatos csatornában. Eddig tart a nephron, innen indul a vizeletelvezetı 
rendszer. 

 
 

 
 

 
34. ábra. A nephron szerkezete. Fehér (1980) nyomán. 

 
1. vesetestecske, 1a. Bowman –tok, 1b, hajszálérgomoly, 2. belépı arteriola, 3. kilépı arteriola, 4. proximalis 

(elsırendő) kanyarulatos csatorna, 5. Henle-kacs, 6. distalis (másodrendő) kanyarulatos csatorna, 7. összekötı csı,  
 8. győjtıcsı, 9. szemölcsvezeték. 
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35. ábra. A vesetestecske szerkezete.  
 

1. a Bowman-tok fali lemeze, 2. a Bowman-tok ürege, 3. a Bowman-tok zsigeri lemeze, 4. érpólus, 5. belépı 
arteriola, 7. az érgomolyt alkotó kapillárisok endothelje, 8. vizeleti pólus, 9-10. a juxtaglomerularis apparátus sejtjei, 11. 

veseidegek. 
 
A másodrendő csatornácskák egyenes győjtıcsatornákba torkollanak, innentıl már a 

vizelethez nagyon hasonló összetételő folyadék halad kifelé. A győjtıcsatornák átlépnek a 
velıállományba, és a vesepiramis csúcsa felé haladva a szemölcsvezetékbe torkollanak. A 
szemölcsvezetékek a veseszemölcsökön szitaszerően nyílnak a vesemedencébe. Ez a veseöbölben 
elhelyezkedı hártyás falú zsák. A vesemedence nyálkahártyáját a húgyutakra jellemzı hám 
(átmeneti hám, urothelium) borítja. A vesében folyamatosan termelıdı vizelet a vesemedencében 
összegyőlik, majd a falában lévı sima izomelemek hatására szakaszosan ürül a húgyvezetıkbe. 

A többpapillás vesénél a veseszemölcsöket a tölcsér alakú vesekelyhek veszik körül, ezek 
vezetik a vizeletet a vesemedencébe. Szarvasmarhában a hosszúkás alakú veseárokban nem 
vesemedence jön létre, hanem a húgyvezetık nyúlnak be, és azok győjtik össze a szemölcsök felıl 
érkezı folyadékot. 

A veséket a veseartériák látják el vérrel. Ezek a köldökön belépve lebenyágakra oszlanak, 
felfelé haladva elérik a határállományt, ahol ívben meghajlanak, és a felszínnel párhuzamosan 
futnak. Ezek az erek alkotják a pirosas színő határállományt. Az ívelt artériákról a kéregállomány 
felé oldalágak indulnak, melyekrıl a Bowman-tokba belépı arteriolák erednek. Ezek hajszálerekre 
esnek szét, az így létrejövı érgomolyt csodarecének nevezzük, mivel az érgomolyba artéria viszi 
be a vért, majd a vizelet anyagainak kiválasztása után a megtisztult vért ismét artéria vezeti el a 
gomolyból, holott a szervezet más területein a hajszálérhálózatból vénák szokták a vért 
összegyőjteni. A kilépı arteriola a kanyarulatos csatornákat hálózza be, ezen a szakaszon játszódik 
le a hasznos anyagok visszaszívása (ld. késıbb). Közben az oxigéndús vér széndioxidossá válik, az 
elhasznál vér vénákba szedıdik össze. A vénák az artériákat kísérve lépnek ki a vese köldökén, 
majd a hátulsó üresvénába torkollanak. 

A húgyvezetık a vesemedencébıl indulnak ki. Páros, izmos falú, nyálkahártyával bélelt, 
tágulékony csövek. Szarvasmarhában a veseárokba is benyúlnak. Lefutásuk mentén három 
szakaszukat különítünk el: a hasi szakasz a felsı hasfal mentén haladnak, majd lefelé fordulva a 
medence felé tartanak. Ezután következik a medencei szakasz, itt a medenceüregbe belépve, a 
húgyhólyag alapján, felülrıl nyílik a két húgyvezetı a húgyhólyagba, miközben az utolsó szakaszon 
egy darabig a húgyhólyag falában, a hólyag izomrétege és nyálkahártyája között haladnak 
(intramurális vagyis falon belüli szakasz). 
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A húgyhólyag körte alakú, izmos falú, nagyon tágulékony, tömlıszerő szerv, a vizelet 
befogadására, győjtésére, majd kiürítésére szolgál. A medenceüreg alapján helyezkedik el, 
helyzetében két oldalsó és egy ventralis savós szalag rögzíti. A húgyhólyag teste felfelé domború, 
elülsı végén található rajta a húgyinda maradványa. (A húgyinda magzati korban a magzat vizeletét 
a húgyhólyagból a középsı magzatburokba, a húgyhártyába vezeti. Születés után a húgyinda 
elzárul, hanyatló átalakuláson megy keresztül.) A hólyag teste caudalisan a húgyhólyag nyakában 
folytatódik, melybıl a húgycsı indul. A húgyhólyag nyálkahártyáját átmeneti hám (urothelium) 
borítja, majd simaizom réteg következik, melyet egymással összefonódott izomkötegek alkotnak. A 
belsı izomréteg körkörös és ferde lefutású nyalábjai a hólyag nyakánál zárógyőrőt hoznak létre. 
Egyes állatoknál ezen záróizom mögött harántcsíkolt izomzatból álló zárógyőrő is található (sertés, 
kutya, macska). Ez teszi lehetıvé az akaratlagos vizelet visszatartást, ezek a fajok szobatisztaságra 
taníthatók. 

A húgycsı a húgyhólyag nyakánál veszi kezdetét. Hím állatoknál hosszú csı, melynek kezdeti 
részébe az ondóvezetık és a járulékos nemi mirigyek kivezetı csövei nyílnak. A hímek húgycsöve 
tehát a nemi szervekkel közös kivezetı csatorna. A húgycsı a medencét elhagyva a hímvesszıbe 
ágyazódik be. A nınemőek húgycsöve rövid lefutás után a hüvely és a hüvelytornác határán nyílik, 
tehát csak a vizelet elvezetésére szolgáló csatorna. 

 
 

11.2. A nefron mőködése. ( Passziv ultrafiltráció,szelektív tubuláris reabszorpció ) 
 
A vese feladatait az alábbiakban foglaljuk össze: 

- A test víztartalmának szabályozása, egyúttal a plazmatérfogat szabályozása 
(isovolaemia); 

- Ozmotikus egyensúly (isoosmosis) és az ionok optimális koncentrációjának, illetve 
arányának (isoionia) fenntartása; 

- Vér és szövetnedvek szők határok közti pH ingadozásának biztosítása (isohydria), 
sav-bázis egyensúly megırzése; 

- A vizelet összetételének minıségét és mennyiségét a vérhez képest igen tág határok 
között képes változtatni; 

- A szervezet számára káros anyagokat detoxikálni képes, ezeket kiválasztja; 
- A szervezet számára „értékes” ionokat, vegyületeket aktív sejtmunka révén 

visszatartja; 
- Bizonyos esetekben mőködése egy-egy molekula, ion plazatiteréhez igazodik; 
- Részt vesz a vérnek a szervek közötti elosztásában; 
- Részt vesz a vérnyomás szabályozásában; 
- Anyagcserét befolyásoló hormonokat termel. 

 
 
A nefron mőködésében két funkciót jól meg lehet különböztetni: a passzív ultrafiltrációt és a 

szelektív visszaszívást a vesecsatornácskákban. A filtráció anatómiai lehetıségét a glomerulus-
membrán teszi lehetıvé, amely a kapilláris „ablakos” endoteljébıl, az alaphártyából és a Bowman-
tok „zsigeri” lemezébıl áll. 

A filtráció folyamatának megértéséhez szükségesnek látszik a filtráció nyomást kialakító 
tényezık ismertetése. A Bowman-tokba belépı kis artériába (vas afferens) a vérnyomás kb. 13,3 
kPa értékő. A belépı artéria kapillárisokra oszlik, a nagyobb összátmérı miatt a kapillárisban lévı 
vérnyomás 10,7 kPa-ra mérséklıdik. Mivel a filtráló rétegen a nagy molekulájú fehérjék nem 
tudnak átszőrıdni, azok a vérpályában  maradva 3,3 kPa visszaszívó nyomást (onkotikus nyomás) 
érvényesítenek. A két nyomás eredıje 7,4 kPa. A Bowman tokba korábban átszőrt folyadék 
mennyisége is tart fenn kb. 2 kPa tokon belüli nyomást a filtrációval szemben. Mindezeket 
figyelembe véve könnyen kiszámítható, hogy az effektív filtrációs nyomás 5,4 kPa (35-40 
higanymilliméter). Ezzel az erıvel történik a filtráció a vérbıl a filtrációs rétegeken át a Bowman-
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tok üregébe. A filtrációs rétegen minden különösebb sejtmunka nélkül minden olyan anyag 
átszőrıdik a vérplazmából a tokba, amely a filtrációs réteg nyílásain átfér. Itt tehát egy passzív 
ultrafiltráció történik, amely az elsıdleges szőrlet (vizelet) kialakulásához vezet. Az elsıdleges 
szőrlet nagy mennyiségő. Szarvasmarhánál 1400 liter, juhnál is 140 liter. Elektrolitok és kisebb 
molekulák: szılıcukor, kis mennyiségben plazmaalbumin is, hormonok stb. találhatók az 
elsıdleges szőrletben. Ha sikerülne kiteríteni a filtrációs felületet, meglepıen nagy lenne, sertésnél 
1,5 m2, szarvasmarhánál 5,7 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. ábra. A vesetestecske szerkezete. 
 
 
A primer szőrletnek 

azonban 0,5-1,0 %-a 
ürül ki vizelet 
formájában. Az 
történik, hogy a vízen 
kívül a szőrletben lévı 
mintegy 200 féle anyag 
döntı többsége az 
elsıdleges kanyarulatos 
csatornácskák, a Henle-
kacs és a másodlagos 
kanyarulatos 
csatornácskák 
hámsejtjein keresztül 
visszaszívásra kerül. A 
visszaszívásnál a 
szervezet nagyfokú válogatást (szelekciót) végez. A felesleges, haszontalan és a szervezet számára 
káros anyagokat a szőrletben hagyja, sıt az alsó, másodlagos kanyarulatos csatornák hámsejtjein 
keresztül a vérben maradt káros anyagokat még ki is választja és a végleges vizeletbe juttatja. 

A vizelet képzése folyamatos, ürítése ugyanakkor szakaszos. A folyamatosan képzıdı vizelet a 
húgyhólyagban győlik össze. A hólyag nagy mennyiségő vizelet tárolására képes viszonylag 
kismértékő nyomásfokozódás mellett, ez a hólyagfal simaizmainak plaszticitásával van 
kapcsolatban. Bizonyos mennyiségő vizelet hólyagba kerülése után viszont vizelés következik be. 
A vizeletürítési reflex ingere a hólyagfal feszítési receptorainak ingerülete. Megfelelı feszülés 
esetén a fal izomelemei közt lévı receptorok ingerlıdnek és ingerületük a gerincvelı kereszttájékán 
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lévı vizelési központba jut. Válaszként a hólyag összehúzó izmai mőködésbe lépnek, egyidejőleg a 
húgycsı beszájadzásánál, a hólyag nyakának a végén lévı belsı simaizom győrő elernyed. 

A vizeletürítésben döntı a vizelési központ szerepe, a finom szabályozásban azonban magasabb 
központok is részt vesznek. Ha a kereszttájékon lévı vizelési központ sérül, elmarad a vizelési 
reflex. Ekkor a maximális hólyagtelıdést követıen ún. túlfolyás történik. 

 
12. Hormonológia 
 
12.1. Hormonológiai ismeretek 

 
Az egyes élettani jelenségek irányításával kapcsolatban már többször említettük, hogy azok 

idegi (neurális) és hormonális vezénylés mellett történnek. A szaporodási folyamatoknál a 
hormonális szerep lényegesen nagyobb, mint a többinél. A neurohormonális szabályozásról egy 
áttekintı beosztás mutatunk be: 

 
Mindenek elıtt tisztáznunk kell a hormon fogalmát. Az eredeti görög név, serkentı anyagot 

jelent. Azóta kiderült, hogy vannak hormonok, amelyek éppen gátolnak bizonyos folyamatokat. 
A hormon definícióját (Karlson, 1982. után) a következıképpen mondjuk. A hormon: 

- sejtanyagcsere termék; 
- vérkeringéssel, szöveti nedváramlással jut el a célsejtekhez; 
- a célsejtek anyag-, energiaforgalmában, az enzim mőködés megváltoztatása útján 

serkentı vagy gátló hatást okoz; 
- önmaga nem vesz részt az általa elıidézett reakcióban; 
- energiát nem szolgáltat, át nem alakul a célsejtekben. 

A hormon végeredményben „egy primer messzendzser molekula”. 
 

A hormonok osztályozása 
A hormonokat kémiai alapon a következıképpen osztályozzuk: 

1. Peptidhormonok: oligopeptidek (pl. az ún. neuroszekrétumok: Gn RH stb.) 
     polipeptidek (pl. agyalapi mirigy hormonjai, inzulin stb.) 

2. Aminosavak transzformációjából keletkezık (pl. pajzsmirigy hormonjai, adrenalin 
stb.) 

3. Szteroid hormonok: (szexuálszteroidok: ösztrogének, androgének, mellékvesekéreg 
mineral- és glikoszteroidjai) 

4. Egyéb összetételő hormoncsoport 
 

Hatástanilag az önfenntartást és a fajfenntartást szolgáló hormonokat különböztetjük meg, bár 
nincs éles határ a két csoport között. 

A peptidhormonok folyamatosan termelıdnek, a sejt lizoszómáiban tárolja ıket, s valamilyen 
üríttetı jelre jutnak ki a lizoszómából, illetve a sejtbıl. Ez az üríttetı jel: valamilyen hormon, 
anyagcsere termék, vagy a központi idegrendszer parancsa. Az ürítés mindig szakaszos. 

A szteroid hormonok ütemszerően termelıdnek a sejtben, s rögtön a várpályába jutnak. A 
vérpályában nagyobb részük ún. kötı-globulinokhoz kapcsolódik, kisebb részük szabadon marad. A 
kötött és a szabad szteroid hormonok közt egyensúlyi állapot van. Csak a szabadon lévı hormonok 
aktívak. 

A szövettanászokat, de a fiziológusokat is meglepte az a felfedezés, hogy a köztiagy bizonyos 
területein lévı ún. kissejtes és nagysejtes magok idegsejtjei képesek hormonokat elválasztani. Itt 
neuroszekréció történik. A magokban termelıdı hormonok oligopeptidek, viszonylag kevés 
aminosavból állnak, s a sejt axonnyúlványa mentén jutnak el olyan területre, ahol  kis vénák vagy 
tároló sejtek veszik fel ıket. A célsejtekhez a vér segítségével jutnak, ezek vagy egy belsı 
elválasztású mirigy mirigyhámsejtjei vagy egyéb, leginkább izomsejtek, illetve összehúzódásra 
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képes más sejtek. E neuroszekrétumok felfedezése, illetve mővi elıállításuk és használatuk az 
orvosi gyakorlatban nagy lendületet adott a hormonológia fejlıdésének.  

A fehérje- és peptidhormonok a vérben szabadon szállítódnak, a szteroidok és a kisebb 
molekulájú egyéb hormonok a vér-albuminokhoz vagy globulinokhoz kötötten, kisebb részük 
szabad hormon. 

 
A hormonok hatásmechanizmusa 
A hormonok a célsejtekben vagy génszinten hatnak (génaktiválás, átírás) vagy csak a 

citoplazmában lévı enzimek tevékenységét befolyásolják. A hatásmechanizmus aszerint alakul, 
hogy az illetı szövet mőködése függ-e az adott hormontól (hormondependens szövet) vagy csak 
citoplazmatikus választ ad a hormonhatásra (hormonreszponzibl szövet). Nem a hormon kémiai 
összetétele, hanem a hormon-szövet kapcsolata határozza meg a hatás módját. A korrektség 
kedvéért meg kell említeni, hogy a génszintő válasz mellett ugyanaz a hormon a célsejtben 
egyszerőbb választ is hozhat létre, valamelyik enzim mőködését megváltoztathatja. Génszintő 
válasz esetén a sejtmagban egy DNS-szakasz (gén) két szára szétnyílik, az egyikrıl szabályos átírás 
jön létre. A keletkezı messenger RNS egy riboszómára fekszik, s mintául szolgál, meghatározza 
egy enzim felépítését. A messenger RNS kódjának megfelelıen a szállító RNS-ek (transzfer RNS-
ek) aminosavakat visznek a helyszínre, s felépítik az enzimfehérjét, vagy egy új peptidhormont. 
Átírás nemcsak a sejtmagban, hanem a sejt mitokondriumaiban is történik. 

Szteroid-hormon esetében – mivel az molekulatömegénél fogva átjut a sejtmembránon – a 
sejten belül még egy finom kiegyenlítı szabályozás is történik. Az átjutott szteroid hormon kisebb 
része egy ún. magasan aktív fehérjéhez kötıdik, s együtt gyorsan bejutnak a sejtmagba, átírást 
hoznak létre. Nagyobb része azonban ún. tároló fehérjékhez kötıdik, s onnan fokozatos 
felszabadítás történik, nem jön létre egy túl gyors, drasztikus hatás. A szteroid hormonok esetében, - 
éppen löketszerő, ütemes termelıdésük miatt – a szervezet egyszer a vérben, másodszor a 
célsejteken belül is tompítja a túl gyors hatást, a finom regulációra törekszik. 

Az egyes belsı elválasztású mirigyek egy összetett rendszeren belül mőködnek. A mi 
gondolkodásunk szerint köztük is van alá- és fölérendeltség. Egy „magasabb rendő” belsı 
elválasztású mirigy hormonjaival szabályozza az „alárendelt” mőködését. Ez azonban nem jelent 
valamiféle egyoldalú függıséget. Az alárendelt mirigy ugyanis állandó visszajelzést ad az ıt 
reguláló mirigynek (feed-back mechanizmus). Ez a visszajelzés vagy pozitív értelmő – fokozott 
mőködést kér az alárendelt mirigy az ıt mőködésre serkentı hormon termelésére – vagy éppen 
ellenkezıleg. Negatív feed-back esetén visszajelzésével (hormontermelésével) leállítja az ıt 
reguláló hormon termelését, leeresztését. Az „információ” oda-vissza a vérpályán át történik. 
Elıfordul, hogy a két mirigy nagyon közel van egymáshoz. Ilyenkor az alárendelt mirigy hormonja 
a szövetnedv segítségével is átjut a másik mirigyhez, ezt a jelenséget rövid visszajelzésnek hívjuk. 
Ezen kívül idegrendszeri visszajelzésrıl is tudunk.  

Hangsúlyozzuk, hogy a hormonrendszer nagyon finom egyensúlyban mőködik, ezért nem 
szabad a rendszerbe durván beavatkozni. 

A termelt hormonok inaktiválását zömében a máj végzi. Fıképp táplálkozásbiztonsági okokból 
ismernünk kell a felezési idı hosszát, illetve azt az idıt, amíg egy hormon a vérben kering. A 
hormonkezelések viszonylag szigorú törvényi szabályozásának ezek az okai. 

A hormonális és neurális szabályozás kézzel fogható kapcsolatáról, a formáció retikuláris és a 
limbikus terület szerepérıl az elsı fejezetben már beszéltünk. 

A fajfenntartás ismertebb hormonjai, illetve azok szerepe: 
Ahhoz, hogy a köztiagy által irányított agyalapi mirigy szerepét megértsük, meg kell néznünk 

ezek kapcsolatatát.  
Az agyalapi mirigy (hipofízis) az ékcsont töröknyergében, a köztiagy alatt helyezkedik el a 

kemény agyhártya által borítottan. A testét a fölötte lévı köztiagyhoz nyél köti össze. Az 
állományát alkotó sejtek hám-, illetve idegsejt eredetőek. Ez az agyalapi mirigy kifejlıdésének 
ismeretében érthetı meg. Elülsı és vékony középsı lebenye a hám eredető adenohipofízis, hátulsó 
lebenye az idegi eredető neurohipofízis, amely végeredményben a III. agykamra hipofízistömlı 
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mögé történı kiöblösödésével, majd a két rész összenövésével jön létre. A hátulsó lebeny mőködése 
alapján úgy is fogalmazhatunk, hogy az végeredményben a köztiagy nyúlványa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. ábra. 
 
Az agyalapi mirigy (agyfüggelék) felett elhelyezkedı köztiagy hipofízisre ható hormonokat 

termelı kis-sejtes magvainak egy része folyamatosan termeli hormonjait (tónusos központ), más 
része hullámszerően (surge-centrum – ejtsd. szördzs centrum). Ezen kissejtes magvak 
hormontermelését a köztiagyban keletkezı ingerületátvivı anyagok (neurotranszmitterek) 
befolyásolják. A magvakban termelıdı oligopeptid hormonok az agyalapi mirigy mirigyhám 
sejtjeinek hormontermelését, illetve a termelt hormonok leeresztését, vagy annak gátlását irányítják. 
Eszerint beszélünk a köztiagy leeresztı (angolul releasing – ejtsd. rilízing, latinul liberin-
felszabadító) hormonjairól, illetve tiltó, a hormonleeresztést megállító (angolul inhibiting, latinul 
sztatin) hormonjairól. Ezek tehát az agyalapi mirigyben termelt, s a sejtek lizoszómáiban tárolt 
hormonok felszabadítását, leeresztését végzik, illetve nem engedik meg a lizoszómák felnyílását. 

 
A köztiagy kissejtes magvaiban termelıdı hormonok az idegsejtek axonnyúlványai mentén 

lejutnak az agyalapi mirigy nyeléhez. Az ide belépı vénák dugóhúzó alakú ágakra bomlanak, 
amelyeknek fala „ablakos”. Az axonnyúlványok mentén lecsurgó hormonok a nyálványok végén a 
vénák falának ablakain át a kis vénák lumenébe jutnak. A dugóhúzó alakú kis vénák a hipofízis nyél 
alsó végén nagyobb vénává szedıdnek össze (portális véna), amely az agyalapi mirigy elülsı 
lebenyébe vezet. Itt a portális véna sok apró ágra oszlik, sok kis öblöt alkot, szinte átáztatja a sejtes 
állomány szigeteit, s közben leadja a mirigyhám sejteknek a köztiagy által termelt liberin és sztatin 
hormonokat. Az agyalapi mirigy elülsı lebenyének mirigyhám sejtjei tehát ilyen úton történı 
befolyásolás mellett fokozzák vagy csökkentik hormontermelésüket, illetve szabadítják fel, vagy 
fogják vissza megtermelt hormonjaikat. 
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12.2. A köztiagyban termelıdı hormonok 

 
 
 
A neurohormon 

Neve Jelölés

e 

A rövidítés eredete Hatása 

gonadoliberin Gn-RH 
LH-RH 

gonadotropin releasing hormon 
lutein.hormon releasing hormon 

FSH          hormonok  
LH         szabályozása 

kortikoliberin CRF corticotropin releasing factor ACTH      hormon               
szabályozása                     

tireoliberin TRH thyreotropin releasing hormon TSH          hormon               
szabályozása 

szomatoliberin GRF growth-hormon releasing factor STH          hormon               
szabályozása 

szomatosztatin* GIH growth-hormon inhibiting hormon STH         hormonok 
TSH       szabályozása 

prolaktoliberin PRF prolactin releasing factor PTL          hormon               
szabályozása 

prolaktosztatin PIF prolactin inhibiting factor PTL    hormonok               
szabályozása 

melanoliberin MRF melanotropin releasing factor MSH         hormon             
szabályozása 

melanosztatin MIF melanotropin inhibiting factor MSH          hormon               
szabályozása 

* Megtalálható még: központi idegrendszer más területein; em.csı nyálkah. endokrin sejtjeiben 
(parakrin hatás); pankreász D-sejtjeiben (parakrin+endokrin hatás) 

 
A köztiagy ún. nagysejtes magjai közül kettınek a mőködését ismerjük: nukleusz 

szupraoptikusz és nukleusz paraventrikulárisz. A szupraoptikusz magban az ún. adiuretin hormon 
termelıdik, amely a vizelet mennyiségének a kialakításában vesz részt a víz visszaszívás 
mértékének befolyásolásával. A víz visszaszívását fokozza. A paraventrikuláris magban oxitocin 
termelıdik. Ez a hormon a tejmirigy „kosársejtjeinek” összehúzódását, ezáltal a tejleadást váltja ki, 
de a méh izomzatának összehúzódása is neki köszönhetı (szülésnél, spermiumok belsı 
transzportjánál stb.). 

Az adiuretin és az oxitocin végeredményben köztiagy-hormon, mégis lehetne az agyalapi mirigy 
hátulsó lebenyének hormonjaiként is számon tartani ıket. Az történik ugyanis, hogy a nagysejtes 
magokban termelıdı hormonok az axonnyúlványok mentén leszivárognak az agyalapi mirigy 
hátulsó lebenyébe, s itt tárolódnak a sejtekben. Üríttetı jelre felszabadulnak, s a vénás kapillárisok 
falán át a keringésbe, a célsejtekhez jutnak. Az agyalapi mirigy hátulsó lebenyének tehát nincsenek 
saját termeléső hormonjai, a sejtek egy része csak tárolja a köztiagy nagysejtes magvaiban 
termelıdött hormonjait. 
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12.3. Az agyalapi mirigy elülsı lebenyének hormonjai 
 

 
A táblázat adatiból kitőnik, hogy az agyalapi mirigy elülsı lebenyének hormonjai nemcsak a 

szaporodási folyamatokat, a fajfenntartást befolyásolják, lényeges részük az önfenntartás 
folyamatainak szabályozását végzi. 

Az agyalapi mirigy középsı lebenyének hormonja, az intermedin emlısöknél viszonylag kisebb 
jelentıségő. 

Az agyalapi mirigy mellett meg kell említenünk a harmadik agykamrába bedudorodó 
tobozmirigy jelentıségét. Hormonja a melatonin. A szervezet „biológiai óráját” szabályozza. 
Háziállataink közül a szezonális ivari tevékenységet mutató fajoknál (juh, kecske, ló) van 
jelentısége. Fékezi a gonadotróp hormonok termelését, illetve felszabadítását, s ezen az alapon 
ivarzás startoltatásnál, illetve szinkronizálásnál tudjuk használni.  

A gyakorlat szempontjainak szem elıtt tartásával bemutatjuk néhány más gonadotróp hormon 
biológiai hatását. Ezek nem az agyalapi mirigyben termelıdnek, de biológiai hatásuk a gonádok 
(petefészkek és herék) tevékenységének szabályozásában hasonló, mint a klasszikus gonadotróp 
hormonoknak. A következı táblázat az egyéb gonadotróp hormonokat mutatja:  

 
 

A hormon 

neve jelölése célszerve biológiai hatása 

somatotroph 
hormon 

STH az egész szervezet 
testnövekedés (somatomedinek útján, 
pl.JGF); mindhárom tápanyag intermedier 
anyagcs.; vízháztartás 

adenocortico-
troph hormon 

ACTH 
mellékvesekéreg 
(zona fasciculata 
et retic.) 

mellékvesekéreg normál struktúrájának és 
glükokortikoid szekréciójának biztosítása; 
emeli a vér FFA és vércukor szintjét; 
adaptáció; szülés 

thyreotroph 
hormon 

TSH pajzsmirigy 
pajzsmirigy mőködésének biztosítása; 
(T4;T3) kötıszövet anyagcseréjének 
befolyásolása; zsírmobil. fokozás 

folliculus 
stimuláló 
hormon 

FSH 
petefészek 
here 

petefészek tüszıinek növekedése;  
here kany. csat. kiépülése, spermiogenezis 
szabályozása 

luteinizáló 
hormon; 
interstic. 
sejteket 
stimuláló 
hormon 

LH 
 

ICSH 

petefészek 
here (Leydig-f. 
interstic.sejtek) 

tüszıérés és ovuláció kiváltása; luteinizáció 
FSH-val petefészek hormonterm. beindítása;  
fokozza a Leydig sejtek androgén 
szekrécióját 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
E

lü
ls
ı

 l
eb

en
y 

prolactin 
(lactotroph 
hormon) 

(LTH) 
PRL 

vékonybél 
sárgatest ∼ 
tejmirigy 

aktív trans.; CL. progeszteron termelés 
(rágcs.); tejmirigy kifejlıdés, tejtermelés 
megindítása, fenntartása; GnRH gátlással 
átmeneti aciklia. 

intermedin 
(melanocita-
stimuláló 
hormon) 

α, β 
MSH 

 

melanociták 
(pigmentsejtek), 
központi 
idegrendszer 

hidegvérőekben a bır melanocitáiban 
termelt melaninszemcsék szétszóródása 
(bırszín vált.); stimulálja a magzati 
m.vesekéreg kortizolszintézisét; lipolitikus 
hatású; feromontermelés fokozása; idegr. 
központi ingerültei állapotának 
befolyásolása K

ö
zé

p
sı

 l
eb

en
y 

lipotrop faktor LPH  lipolitikus, emeli a vér FFA szintjét 
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A hormon neve és 

rövidítése 

Termelıdés helye, 

ideje 
Kémiai tulajdonságai Biológiai hatása 

Humán chorion 
gonadotropin  

HCG 

Humán trofoblaszt 
sejtek.  
200. nap – szülésig  
Kinyerés: vizeletbıl 

Fehérje: A/B kompon. 
Arány a terhesség alatt 
változik. 

LH hatású (60 %), FSH hatású 
(40 %); luteinizáció; ovuláció 
gyorsítás; védi az embriót  

Vemhes kanca 
gonadotropin  

PMSG 

Endometrium 
kelyhekben.  
Vemh.elsı 
harmadában. 
Kinyerés: 
vérplazmából 

Fehérje: A/B 
komponens 

60 %-ban FSH, 40 %-ban LH 
hatású. 
Follikulus tev. szabályozás. 
Felezési ideje hosszú. 

Placentáris 
laktogén 

PL 

Az ember és több 
állatfaj placentája. 

Fehérje Luteotroph. Laktogén, 
szomatotoroph. 

Relaxin Placentában, méhben, 
petefészek 
luteinszövetében 

Fehérje Kötıszövetek hidratációja; 
(szalagok lazulása, 
nyakcsatorna, méhfal fellazul) 
Oxitocinérzékenység fokozása 

 
 
Az ivari tevékenységet szabályozó hormonok összefoglalása érdekében bemutatjuk azokat a 

szexuálszteroid hormonokat, amelyek a gonádokban, a mellékvesekéreg hálózatos rétegében, a 
herék Leydig sejtjeiben, illetve a méhlepényben termelıdnek, s biológiai hatásuk fıképp a nemi 
tevékenység befolyásolása 

 
A hormon neve A termelıdés helye, ideje Biológiai hatása 

Ösztrogének: ösztron 
          ösztradiol 
          ösztriol 

Petefészek follikulusokban; 
placentában; májban; 
mellékvesében 

Specif. kötéssel: hipofízis; 
hipotalamusz; petefészek; 
petevezetı; méh; tejmirigy és 
mellékvesekéreg veszi fel.  
Laktáció gátlás. Rövidítik a 
reflexidıt. Paraszimpat. 
tónust idéznek elı. 
Anyagcsere-és immunhatás,   

Progeszteron (leghatékonyabb 
gesztagén) 

Petefészek granulóza sejtjei; 
Fetoplacentáris egységben; 
Mellékvesekéregben; Leydig 
sejtekben. 

Spec.kötéssel: nemi szervek 
szövetei; tejmirigy veszi fel.  
Feed-back (+;-) gonado-
tropinok kiválasztására; 
csökkenti az ösztr. receptorok 
számát; endometrium szekr.; 
embriófejl.; szimpatikotónus  

Androgének:  
- tesztoszteron 

 

Here Leydig-sejtjei; 
Petefészek strómája; 
follikulus és luteinszövet, 
Mellékvesekéregben 

Fenotípus kialakítás; 
Szexuális viselkedés 
szabályozás (feromonok). 
Csírahámsejtek fejlıdése (sp. 
genezis). Hímek járul. nemi 
szerveinek mőködését szab. 
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12.4. Az anyagcserére ható hormonok 

 

Pajzsmirigy 
 
A pajzsmirigy a gége pajzsporcán helyezkedik el. Alakja, nagysága állatfajonként eltérı lehet, 

de általában két szimmetrikus lebenybıl és a köztük lévı keskeny nyélbıl áll. Kötıszövetes tok 
veszik körül, amelybıl sövények indulnak befelé, s a mirigyállományt lebenykékre osztják (38. 
ábra).  

 

 
 

38. ábra. A pajzsmirigy szöveti szerkezete vázlatosan. 
1. kötıszövet, 2. mirigyhámsejtek, 3. tireoglobulint tartalmazó folliculusok, 4. C-sejtek, 5. kapilláris, 6. alaphártya 

 
A lebenykékben köb- vagy hengerhámsejtekkel, ún. mirigyhámsejtekkel körbevett üregecskék, 

folliculusok találhatók, melyek kocsonyás folyadékot tartalmaznak. A lebenykék közötti 
kötıszövetben vérerek, nyirokerek és egy hormontermelı sejttípus, az ún. C-sejtek figyelhetık meg. 

A mirigyállományban lévı mirigyhámsejtek az agyalapi mirigy elülsı lebenyében termelıdı 
TSH hormon hatására egy tireoglobulin nevő fehérjét termelnek, mely a pajzsmirigy üregeiben 
raktározódik. A takarmányok illetve a víz révén a szervezetbe bekerülı jodid-ionok peroxid enzim 
hatására elemi jóddá alakulnak, majd a fehérjerészhez kötıdnek. Így jön létre a három jódot 
tartalmazó T3 hormon (trijód-tironin), és négy jódot tartalmazó T4 hormon (tetrajód-tironin, 
tiroxin). A pajzsmirigyben termelıdı hormonok 90%-a inaktív T4 hormon, melybıl a májban, 
vesékben lévı enzimek állítják elı az aktív T3 hormont. Ez jut el a vérkeringés révén a 
célszervekhez. 

 
Ezek a hormonok a szervezet csaknem valamennyi szövetére hatást gyakorolnak: 
- szabályozzák a növekedést, a csontok és az idegrendszer fejlıdését, 
- hatnak a szénhidrát-, zsír- és a fehérje-anyagcserére: 

fokozzák a szénhidrátok lebontását, 
emelik a vércukorszintet, 
a zsírmobilizációt fokozzák, így emelkedik a szabad zsírsavak szintje a vérben, 
fokozzák a tejelválasztást. 

 
Amennyiben a pajzsmirigyben nem termelıdik elegendı hormon (ennek elsıdleges oka a 

jódhiány), akkor súlyos kórélettani hatások alakulnak ki (golyva, kreténizmus, ödéma, szırfejlıdési 
zavarok). 

Bizonyos anyagok (tireosztatikus, golyvakeltı anyagok), amelyek a takarmányban 
elıfordulhatnak, a pajzsmirigyben gátolják a hormonok termelıdését és leadását. Ekkor a vérben 
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alacsony lesz a T4 és T3 hormonok szintje, ennek hatására fokozódik az anyalapi mirigy elülsı 
lebenyében a TSH termelıdés. Ennek eredménye az, hogy a pajzsmirigy kötıszövetes állománya 
megnövekszik, a mirigy megnagyobbodik, kialakul a golyva (struma). 

Az elıbbi ellentéteként, ha a pajzsmirigy túl sok T4 és T3 hormont termel, akkor túlzottan 
fokozódik az anyagcsere, lesoványodás, fokozott ingerlékenység, szapora szívmőködés figyelhetı 
meg. Az ember és a kutya szervezetében az elıbbi jelenségek mellett még megnövekszik a 
szemgolyó mögötti kötıszövetes állomány, a szemgolyó kidülled (Basedow-kór). 

  
A pajzsmirigy kötıszövetes állományában elhelyezkedı C-sejtek is hormontermelık, ezek 

hozzák létre a kalcitonint. A kalcitonin (és a késıbb tárgyalandó mellékpajzsmirigy hormon, a 
parathormon) a vér Ca++ szintjének állandóságát biztosítja. Ha a takarmányok emésztése és a 
felszívódás után megnı a vér Ca++ tartalma, akkor kalcitonin hatására a kalcium-ionok egy része 
beépül a csontokba, illetve fokozódik a vesékben a kalcium- és foszfátürítés. 
 
Mellékpajzsmirigy 
 

A pajzsmirigy állományába beágyazva (néhány fajnál a pajzsmirigy mellett) helyezkednek el a 
borsószem nagyságú mirigyek, melyeket vékony kötıszöveti tok vesz körül. Sejtjei egyetlen 
hormont, a parathormont termelik. Ez a kalcitonin antagonistájaként mőködik, fı feladata a vér 
Ca++ szintjének emelése. Hatása nagyon jelentıs az ellés után elıforduló ellési bénulás (tetániás 
görcsök) kivédésében, amikor az intenzív tejelválasztás miatt bekövetkezı hirtelen Ca++ szint 
csökkenés kompenzálható a csontokból felszabaduló Ca++ révén. Hosszabb ideig tartó hormonhatás 
azonban a csontszövet felritkulásához, szilárdságának csökkenéséhez vezet. 
 
Mellékvese 

 
A mellékvesék a vesék elülsı végén elhelyezkedı szervek, melyek a vesékkel közös zsírtokban 

találhatók. Kívül kötıszöveti tok borítja, melyen belül a szervben kéregállományt és  
velıállományt különítünk el (39. ábra).  

 
 
 

 
39. ábra. A mellékvese szöveti szerkezete vázlatosan. 

1. kötıszöveti tok, 2. mellékvesekéreg, 3. ívelt réteg, 4. köteges réteg, 5. hálózatos réteg, 6. mellékvesevelı. 
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A kéregállomány három rétegre tagolható, mindegyik réteg más-más hormoncsoportot termel: 

 
- ívelt réteg (zona arcuata), melynek sejtjei ív alakba rendezıdnek. Ez a réteg termeli 

az ún. mineralokortikoid hormonokat, melyek legfontosabb képviselıje az aldoszteron. 
Ezek a hormonok a szervezet só- és vízháztartására hatnak, a vesék kanyarulatos 
csatornáiban szabályozzák az visszaszívott ionok és a víz mennyiségét. Termelıdésüket a 
vesék által kiválasztott renin indítja meg (renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer). 
 

- köteges réteg (zona fasciculata), az ívelt réteg alatt helyezkedik el, és nevét onnan 
kapta, hogy sejtjei kötegekbe rendezıdnek. Ezek a sejtek termelik a glükokortikoidokat, 
melyek közül legjelentısebb a kortizol és a kortikoszteron. A hormonok termelıdését az 
agyalapi mirigy elülsı lebenyének ACTH hormonja szabályozza. A glükokortikoidok a 
szénhidrát anyagcserére hatnak, fokozzák a glükoneogenezist, emelik a vércukorszintet. 
Ezek a folyamatok azzal is járnak, hogy csökken a fehérjeszintézis, egyben csökken az 
immunglobulinok termelése is. Hosszabb távon ez a szervezet ellenálló képességének 
csökkenését eredményezi. 

- hálózatos réteg (zona reticularis), a kéregállomány legalsó rétege, melyben a 
herékhez és a petefészkekhez hasonlóan nemi hormonok (tesztoszteron, ösztrogének) 
termelıdnek, de az ivarszerveknél jóval kisebb mennyiségben.  

 
A mellékvese belsı állománya a mellékvesevelı, ez a mellékvesék állományának kb. 5 %-át 

teszi ki. Az itt termelıdı legfontosabb hormonok az adrenalin és a noradrenalin.  
A két hormon részben az ún. Cannon-féle vészreakciónál láthatjuk. Ekkor a vérnyomás nı, a 

szívmőködés fokozódik, nı a légzésszám, a vércukorszint emelkedik, a szénhidrát- és zsírkészletek 
mobilizálódnak, nı az izmok vérellátása. Az egész szervezetre jellemzı a figyelı, védekezı 
magatartás, mely lehetıvé teszi a hirtelen jelentkezı, nem várt, kellemetlen hatások elhárítását. Ha 
ez a fajta reakció hosszabb ideig fennáll, az a szervezet kimerüléséhez vezet. 

A mellékvese mőködése a szimpatikus idegrendszer kontrollja alatt áll. A szimpatikus 
idegrendszer és a mellékvesevelı mőködése szinte elválaszthatatlan egymástól. 

 
Hasnyálmirigy  

 
A hasnyálmirigy kettıs elválasztású mirigy, sejtjeinek 97 %-a emésztıenzimeket tartalmazó 

hasnyálat termel (ld. az emésztés élettani fejezetet). A sejtek maradék 3 %-a a felfedezıjükrıl 
elnevezett Langerhans-féle szigetekbe tömörül, ezek a sejtek hormonokat termelnek.  

A hasnyálmirigy belsı elválasztású tevékenysége az ún. Langerhans szigetek sejtjeiben megy 
végbe. Szövettani alapon alfa-, béta-, delta- és F sejteket lehet megkülönböztetni (40. ábra). Az alfa-
sejtek termelik a glükagont, a béta-sejtek az inzulint, a delta-sejtek szomatosztatint, és 
elkülönítettek még ún. F-sejteket is, melyekrıl kimutatták, hogy polipeptidet termelnek. 

Az inzulin a szervezetben általános hatású, szinten minden szövetre hat. Legfontosabb feladata, 
hogy fokozza a sejtmembrán glükóz-áteresztı képességét, ezzel elısegíti a sejtek glükóz felvételét 
(fıleg az izom- és a zsírszövetben) és a vércukorszint csökkenését. Serkenti a glikogenezist, vagyis 
a májban, izomszövetben fokozza a glükóz glikogénné alakulását. A szervezet minden sejtjében 
növeli a felépítı, raktározó folyamatokat, ezért a növekedés és a súlygyarapodás fontos hormonjai 
közé tartozik. 

Az inzulintermelés hiánya cukorbetegséget okoz. Az ún. I-típusú cukorbetegségnél (diabetes 
mellitus) a hasnyálmirigy béta-sejtjei a szükségesnél lényegesen kevesebb inzulint termelnek. 
Ennek hatására magas vércukorszint alakul ki, a sejtek mégis „éheznek”, hiszen a glükóz a 
sejtmembránon nem tud átjutni. A sejtek glükóz és energiahiányát a szervezet a zsírok bontásával 
igyekszik kompenzálni, mely a ketonanyagok szintjének emelkedéséhez vezet. (Ld. Intermedier 
anyagcsere fejezet.) Cukorbetegeknél a glükóz a vizeletben is megjelenik, ami fokozott 



 89

vizeletürítéshez vezet. Súlyos esetben a beteg kómás állapotba is kerülhet. A II-típusú 
cukorbetegségnél relatív inzulinhiány jelentkezik, a sejtek termelnek inzulint, de a zsírszövet nagy 
mennyiségő hormont köt meg, így az élettani hatását nem tudja kifejteni. A II-típusú cukorbetegség 
fı oka az elhízás, a mozgásszegény életmód és a nem megfelelı táplálkozás. 

 
 

 
 

40. ábra. A Langerhans-féle szigetek sejtjeinek elhelyezkedése. Orci (1984) nyomán. 
 
A Langerhans szigetek alfa sejtjei glükagont termelnek. Élettani szempontból az inzulin 

antagonistája. Lényeges különbség azonban, hogy míg az inzulin a szervezet csaknem valamennyi 
sejtjére hat, addig a glukagon fıleg a májban fejti ki hatását. Fokozza a glikogenolízist, vagyis a 
glikogén bontását, gátolja a glikogénszintézist, fokozza a glükoneogenezist, vagyis a glükóz 
képzıdését más vegyületekbıl. Glükagon hatására tehát jelentısen emelkedik a vér 
glükózkoncentrációja.  

A szomatosztatin a hipotalamuszban termelıdı szomatosztatinhoz hasonlóan gátolja az 
agyalapi mirigy elülsı lebenyében az STH (növekedési hormon) termelıdését. Emellett gátolja a 
gyomor-bélcsatorna hormontermelését, s ezzel együtt a gyomornedv és a hasnyál termelıdését is. 
Helyileg is hat, a Langerhans-szigetekben szabályozza az inzulin és a glükagon termelést. 

A Langerhans szigetek F-sejtjei által termelt polipeptid hatása még nem teljesen tisztázott. 
 
 
13. A szaporodás élettani alapjai 
 
13.1. A hím nemi készülék felépítése 

 
 
Háziállatainkra jellemzı az ivari kétalakúság, ennek megfelelıen hím- és nıi nemi készüléket 

különböztetünk meg.  
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A hím és nıi nemi készülék szerveit a következıképpen csoportosíthatjuk: 
 

 
 

♂ ♀ 

 
 
 I. Nemzıszervek  vagy belsı    

  

Here 
Mellékhere,  
Ondóvezetı, 
Járulékos mirigyek:    
 - ampullaris mirigyek 
 - ondóhólyagok 
 - dülmirigy 
 - Cowper mirigyek 

Petefészek 
Petevezetı,  
méh 
Járulékos mirigyek:  
 - tornácmirigyek 

II. Közösülı szervek vagy külsı 
           nemi szervek 

Hímvesszı 
Makk 
Vaszora 

Hüvely 
Péra 
Csikló 

 
 
A hím nemi készülék szervei magzati korban kezdenek kifejlıdni a Wolf-féle csövekbıl, a nıi 

nemi szervek pedig a Müller-féle csövekbıl. Mindkét ivarra jellemzı, hogy a csövek kezdetben 
párosak, ekkor belılük páros szervek jönnek létre (herék, mellékherék, ondóvezetık, illetve 
petefészkek, petevezetık), majd két csı találkozik egymással és összenı, innentıl kezdve a szervek 
is páratlanok.  

A hímivarsejtek a herékben termelıdnek, a herék pedig a herezacskóban foglalnak helyet. A 
herezacskó lovon és kérıdzıkön a combok között, a fancsonti tájékon, a többi háziállatban hátrébb, 
a végbélnyílás alatt helyezıdik. A herezacskó a következı rétegekbıl áll: 

- legkülsı rétege a bır, amely sok faggyú- és verejtékmirigyet tartalmaz,  
- alatta helyezıdik a húshártya (tunica dartos), amely a bırrel szorosan összefügg, s a  
  középsíkban felemelkedve a herezacskó üregét kétfelé választó sövénybe megy át,  
- felületes- és mély izompólya, melyeket egymástól és az alattuk fekvı közös hüvelyhártyától 

laza szerkezető kötıszövet választ el, alattuk helyezkedik el a külsı hererázó izom, 
   - közös hüvelyhártya, mely kibéleli a herezacskó üregét. Két lemeze van, a külsı, kötıszövetes 

rész a haránt haspólya folytatása, a belsı pedig savóshártya, ez a hashártya fali 
lemezének megfelelı réteg.  

 
A herék tojásdad alakú szervek, melyek eredetileg a hasüregben kezdenek fejlıdni, majd a 

páros lágyékcsatornákon keresztül ereszkednek le a herezacskóba. Ha a herék leereszkedése nem 
következik be, akkor rejtett heréjőségrıl beszélünk. Ilyenkor a herék mőködésében zavar 
mutatkozik. Állatfajonként különbözı módon helyezıdnek el, nagyságuk nem arányos a test 
nagyságával. 

Kívülrıl erıs, feszes kötıszöveti tok veszi körül a heréket (41. ábra), amelybıl kötıszöveti 

sövények térnek a herékbe. A sövények a here belsejében összetalálkozva közösen alkotják az 
erısen kötıszövetes részt, melyet a here gátorának nevezünk. A kötıszövetes elemek együttesen 
adják a here interstitiumát. A kötıszövetes sövények között található a here mőködı szövete, a 
parenchyma. A kúp alakú, sövényekkel határolt parenchyma egységeket lebenykéknek nevezzük. 
Ezekben kanyarulatos csatornácskák helyezıdnek el, melyeket csírahám bélel. A kanyarulatos 
csatornák egyenes csatornákban folytatódnak, amelyek a here gátorán egymásba futnak, és a 
hálózatos alakú Haller-féle hererecét alkotják. 

 
A here elülsı végére borul rá a hosszúkás alakú mellékhere. A hererece folytatásaként fajtól 

függıen 12-21 kivezetıcsı lép ki, melyek együttesen alkotják a mellékhere fejét. A csövek  
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kanyargós lefutású mellékherecsıben egyesülnek, amely a mellékhere testét alkotja. Ez a csı ívben 
meghajolva visszafordul, ez az ívelt rész a mellékhere farka. Ez utóbbi az ondóvezetıben 
folytatódik. 

  

 
 

41. ábra. A here és a mellékhere vázlatos szerkezete. 
 

1. kötıszöveti tok, 2. kötıszövetes sövény, 3. lebenyke, 4. kanyarulatos csatornácskák, 5. a here gátore és a 
hererece, 6. a mellékhere feje, 7. a mellékhere teste, 8. ondóvezetı. 

 
 
Az ondóvezetı drótszerő tapintatú, izmos falú, szők csı, amely a mellékhere farki végébıl 

indul ki, s az ondózsinórba foglaltan a lágyékcsatornán keresztül lép be a hasüregbe, majd onnan a 
medenceüregbe. Ott egy darabig a húgyhólyag felsı felületén fut, majd legvégsı szakasza 
ampullaszerően kitágul, és a húgycsı kezdeti részébe szájadzik. 

Az ondózsinór csı alakú szerv, melyet a közös hüvelyhártya hoz létre. Belsejében halad az 
ondóvezetı, a here artériája és vénája, idegek, valamint a belsı hererázó izom. A here vénája 
jellegzetes, dús elágazódást alkot, ez az ún. repkényfonat. 

 
Az ondóvezetıvel együtt, annak közelében a húgycsıbe nyílnak a járulékos nemi mirigyek 

kivezetıcsövei is. Ezek váladéka és a spermiumok együttesen alkotják az ondót. A járulékos nemi 
mirigyek közé soroljuk az ondóvezetı ampulláris szakaszának falában elhelyezkedı ampulláris 

mirigyeket, az ondóhólyagokat, melyek a legnagyobb mennyiségő váladékot termelik, a 
dülmirigyet (prostata), melynek nagysága fordított arányban áll a here nagyságával és a Cowper-
féle mirigyeket, melyek víztiszta, híg váladéka az ejaculatio során elıször ürül ki a húgycsıbe (a 
sertés kivételével). 

 
A húgycsı a húgyhólyag nyakából belsı szájadékkal indul ki. A hímek húgycsöve hosszú, a 

medence fenekén hátrafelé haladva az ülıvágányon kifordul, s a hímvesszıbe ágyazva halad, majd  
a hímvesszı végén a külvilágba nyílik. A hímvesszıhöz való viszonyánál fogva a húgycsınek két 
(csıdörnél és kosnál három) része van:  

- medencei rész: ide nyílnak az ondóvezetık és a járulékos nemi mirigyek járatai,  
- a hímvesszıben helyezıdı rész: a hímvesszı alsó barázdájában halad, merevedı test 

ekörül pedig rostos tok veszi körül, 
- húgycsınyúlvány: lóban 1,5 cm, a juhfélékben 3-4 cm hosszan kinyúlva túlterjed a pénisz 

végén. 
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A hímvesszı a hím állatok közösülı szerve. Az ülıvágány csonthártyájához erısítetten két 

szárral ered. Ezek összeérve a pénisz gyökerét alkotják, amely a pénisz testében, majd a hegyében 
folytatódik. A hengeres hímvesszı alsó felületén mély árok, kérıdzıkben és sertésben csatorna 
húzódik végig, ebben halad a húgycsı. A húsevıkben péniszcsont is található benne. Kérıdzıkben, 
sertésben a hímvesszı vékony, hosszú, a teste S-alakú görbületet alkot, amely az erekció alkalmával 
kiegyenesedik. A ló pénisze három hegyben végzıdik, közülük a középsı a leghosszabb, erre 
illeszkedik a makk.A sertés péniszének hegye dugóhúzószerően csavarodott. 

A hímvesszıt rostokban, sima izomelemekben és idegrostokban is bıvelkedı kötıszöveti tok 
fogja körül, amelybıl sövények, kötegek térnek a hímvesszı testébe, és abban hálózatos 

gerendázatot alkotnak. A gerendázat hézagaiban találjuk a merevedı testeket vagy barlangos 
testeket, melyekre jellemzı, hogy endothellel bélelt véröblöket, ún. kavernákat tartalmaznak. Ezek 
erekciókor vérrel telnek meg.  

 
A makk a hímvesszı szabad végére illeszkedik, merevedı testet is magába foglal. A kérıdzık 

és a sertés hímvesszıjén csupán a makk maradványa, a süveg található. A kutya makkja hosszú és 
két része van, egyik a gömbszerő hagymája, másik az elıtte lévı hosszabb, henger alakú rész. 

 
A praeputium a hímvesszı szabad végét borító kettısfalú redı, melyet lovon vaszorának, 

sertésen, marhán tasaknak, húsevıkön fitymának hívunk. Ebbıl a hímvesszı közösüléskor (lónál 
vizelés alkalmával is) a szájadékán át kinyomul. Kívül bır vonja be, amely a praeputium  
szájadékán át fali lemezbe megy át. A fali lemez a tasak fenekén visszafordul, s a tasak pénisz-
lemezében folytatódik. Sertésben felül, a tasak szájadéka mögött a vakon végzıdı köldökzacskó 
található. 
 
13.2. A hím nemi mőködés 

 
A hím ivar szerepe a szaporodásban lényegesen egyszerőbb, mint a nıivaré. A hím nemi 

mőködés alapvetı szerepe a spermiumok termelése (spermiogenezis), azok ideiglenes tárolása, 
valamint bejuttatásuk a nıivarú állatok nemi járataiba. Ezen kívül a heréknek belsı elválasztású 
tevékenységük is van, androgéneket termelnek. 

A here citogén szerv, spermasejteket termel. A spermatermelés gyakorlatilag az ivarérés 
korában kezdıdik meg, s – ellentétben a petesejtek termelési módjával – gyakorlatilag az állat 
életének végéig tart. 

A spermasejtek termelésében (spermiogenezis) két szakaszt különböztetünk meg: 
hisztogenezist, vagy citogenezist illetve spermiomorfogenezist. 

Az elsı szakasz az ún. spermatogóniumok számtartó osztódásával veszi kezdetét (42. ábra). 
Erıteljes osztódási folyamatuk végére kialakulnak az ún. törzssejtek. A törzssejt osztódik egy ún. 
A1 törzssejtté és egy ún. testvér törzs sejtté. Közülük csak az egyik, az A1 törzssejt osztódik 
számtartó osztódással tovább, a testvér törzssejt leáll az osztódásban, s csak akkor osztódik két 
sejtté, amikor az A1 sejtvonal többszöri osztódása után spermatocitát hoz létre. Ekkor a korábbi 
testvér törzssejt egy A1 törzssejtet és újabb testvér törzssejtet hoz létre, s ez a törzssejt megújulási 
folyamat a hím állat élete végéig biztosítja a folyamatos spermatermelést. 

Az A1 törzssejt számtartó osztódással ötször osztódik, s elsıdleges spermatocitává alakul. A 
spermatociták számfelezı osztódásba kezdenek. Az osztódás végén szétválnak az ún. homológ 
kromoszómák, s kétszer 1n tartalmú spermatocita keletkezik. A második számfelezı osztódás jóval 
rövidebb, mint az elsı (nagyon rövid az ún. elıfázis). Az másodlagos spermatocita számfelezı 
osztódása spermatida kialakulásához vezet. A spermatida már nemcsak 1n kromoszóma készletet 
tartalmaz, de kromatin állománya is ennek megfelelı. A spermatida kialakulásával befejezıdik a 
citogenezis, hisz csupán genetikai értelemben kész az ivarsejt. 

 
 



 93

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. ábra. A Sertoli-féle sejt és a citogenezis. 
 
A spermiogenezis második szakasza a morfogenezis. A spermatida a Sertoli-féle dajkasejt 

gondozásában morfológiai változásokon megy keresztül. A spermiummá történı átalakulás négy 
fázison keresztül történik (43. ábra). Rendezıdik a sejtmag, kialakul az akrozóma, a farok. Az 
akrozómális fázisban fordul meg a sejt a Sertoli dajkasejtben úgy, hogy a spermium farka a 
kanyarulatos csatornácska lumene fele legyen. A spermium ezután a kanyarulatos csatorna 
lumenjébe jut, ahol a sok spermiumot kevés plazma higítja. 

A spermiumok teljes érése nem fejezıdik be a kanyarulatos csatornákban, csak a 
mellékherében. A mellékhere feji részébıl vett mintákban a spermiumok nagy részének nyaki 
részén plazmacsepp található. A mellékherében a plazmacsepp anyaga a sejtmembránon 
valószínőleg szétterül. (Ugyanilyen spermaképet látunk, ha fiatal hímeket túl intenzíven 
használunk) 

A spermiumok a herében, mellékherében nem mozognak, illetve nincs saját mozgásuk. 
Lemagzáskor ondóvezetı tartalomhoz a járulékos nemi mirigyek anyagai keverednek, az 
ejakulátumban (ondóban, spermában) a spermiumok már élénk, elırehaladó mozgást végeznek. 

Az ejakulációkor (lemagzáskor) ürülı spermiumok azonban még nem termékenyítı képesek. A 
nıi nemi utakon belül – fıképp a petevezetı szőkülete tájékán – egy belsı érésen kell átmenniük 
ahhoz, hogy termékenyítı-képességüket elnyerjék. Ez a belsı érés elsısorban a sejtmembránon 
végbemenı nagyon finom változásukat jelent, kapacitációnak nevezzük. A kapacitációhoz 
szükséges idı állatfajonként különbözik, általában 2-6 óra. 
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43. ábra. A spermium morfogenezise. 
 

A spermiogenezis endokrin szabályozásában néhány hormon részt vesz. Follikulus-stimuláló 
hormon (FSH) hatására a dajkasejtekben indul a citogenezis. Ugyanazon hormon hatására 
keletkezik, a dajkasejtekben egy inhibin nevő hormon, valamint egy speciális kötı fehérje 
(androgéneket kötı fehérje, ABP). Az intersticiális sejteket stimuláló hormon (ICSH) hatására a 
Leydig-féle sejtcsoportokban tesztoszteron termelıdik. (Az FSH és ICSH az agyalapi mirigy elülsı 
lebenyének hormonjai. Az ICSH hormont a nıivarban LH-nak nevezzük.) Az ICSH hormon 
közvetlenül is hat a citogenezisre, hatására jönnek létre a számfelezı osztódások. Ugyanezen 
folyamatokra és a morfogenezisre a tesztoszteron is hat. A dajkasejtekben FSH-hatásra termelıdı 
inhibin nevő peptidhormon visszajelzést tud adni az agyalapi mirigy és a köztiagy felé, s a túlzott 
FSH-termelést csökkenti. 

 
A Leydig sejtekben termelıdı tesztoszteron szintén visszajelez a köztiagynak és az agyalapi 

mirigy elülsı lebenyének. 
 
A következıkben összefoglaljuk az androgének (fıképp a tesztoszteron) fıbb szerepkörét: 

• Hat a herék kanyarulatos csatornáiban lévı dajkasejtekre (számfelezı 
osztódás, ABP) 

• A mellékherében szabályozza a folyadék visszaszívást, hat a spermiumok 
érésére. 

• Szabályozza a járulékos nemi mirigyek mőködését 
• Hat az ivari magatartásra. 
• Hat a hím ivari jelleg kialakulására (bır, szır, csontozat, izomzat.) 

 
A nemi ösztön vagy párzási vágy (libidó) régi megfigyelés szerint összefügg a másodlagos nemi 

jelleggel. A kifejezettebb másodlagos nemi jelleget mutató hímektıl általában jobb libidót várunk. 
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A nemi jelleg kialakulásában a genetikai adottságok mellett természetesen szerepet játszanak a 
külsı tényezık is. 

A libidó egyik megjelenési formája a párzás, amely külsı és belsı ingerek által kiváltott 
reflexek sorozata, amelyet leginkább az érzékszervek ingerei, valamint taktilis ingerek váltanak ki 
az agykéreg – köztiagy – gerincvelı tengelyen át. A reflexsorozat kiváltásában fontos a makkban 
lévı érzıreceptorok ingerülete. A felszálló ingerületek a hímvesszı merevedéséhez és a 
lemagzáshoz vezetnek, amelyeket feltétlen reflexek láncolatának tartunk.  

A merevedési (erekciós) reflex a hímvesszı merevedésével és a praeputiumból történı 
„kiöltésével” kezdıdik, amelyet elkészülésnek neveznek. Ilyenkor történik meg a húgycsı 
átöblítése a Cowper-mirigy váladékával az ún. „kispriccelés” során. (Ez a fázis bikáknál kifejezett, 
sertésnél nem ekkor ürül a Cowper mirigy váladéka.) A merevedés során a hímvesszı merevedı 
testjeinek barlangos testjei az ecsetartériák kitágulásának hatására feltelnek vérrel. (Aktív 
bıvérőség) A megtelt barlangok összenyomják azokat a felületes és mély vénákat, amelyek 
nyugalmi körülmények közt a merevedı testek vénás elfolyását biztosítják, tehát egy pangás alakul 
ki (passzív bıvérőség.) 

Ezután gyors egymásutánban következnek a felugrási és átölelési reflexek. A hímállat az 
átöleléssel fixálja magát, s a hímvesszıt bevezeti a hüvelybe (behatolási reflex). 

Az ejakulációs reflex a hímvesszı behatolását követı mechanikus ingerek hatására jön létre, s 
az ún. utólökési reflex során alakul ki. A hágómozgások közben a gerincvelı ágyéki központjába 
jutó felszálló ingerek váltják ki az ejakulációt. A központból ingerek indulnak az ondóvezetı és a 
járulékos nemi mirigyek simaizom elemeihez, ezek összehúzódása révén megtörténik a 
váladékürítés a húgycsıbe. 

Maga az ejakuláció (lemagzás) eltérı módon történik az egyek fajoknál. Kérıdzıkben 
egyfázisú, szinkronfolyamat; lóban, sertésben és kutyában többfázisú, aszinkron lépésekbıl áll. 

 
 

13.3. A nıi nemi készülék felépítése  
 
A nıivarú állatok nemi készüléke magzati korban a Müller-féle csövekbıl fejlıdik. A 

hímivarhoz hasonlóan a csövekbıl kezdetben páros, majd az összeolvadás után páratlan szervek 
fejlıdnek. A nemi készülék feladata a petesejtek termelése, a megtermékenyülés, majd ezután az új 
egyed zavartalan fejlıdésének biztosítása és világrahozatala. A nıi nemi készülék egyes szervei 
mőködésük során a nıivarra jellemzı hormonok termelését is végzik. 

 
Petefészek 

 
Feladata az ivarsejtek termelése, és egyben belsı elválasztású mirigyként mőködve hormonokat 

is termel. Gömbölyded vagy tojásdad alakú, tömött tapintású páros szerv. A petefészkek a 
hasüregben, a külsı csípıszöglet és a bordaív közé húzott képzeletbeli vízszintes egyenes 
felezıpontjában helyezkednek el. Ebben a helyzetben három savós szalag, a petefészek függesztı 

szalagja, a petefészek saját szalagja és a petevezetı fodra rögzíti ıket. 
Két felületet különíthetünk el rajta: egy darabig savós hártya, míg a másik oldalán csírahám 

borítja. Ez utóbbit ovulációs felületnek hívjuk. A két felület egymással az ún. Farre-Waldeyer-féle 
vonalban találkozik. 

A savós hártya és a csírahám alatt kötıszöveti tok helyezkedik el, melybıl kötıszövetes 
gerendázat lép be a szervbe, és ez adja a petefészek vázát. A tok alatt találjuk a kéregállományt, 
mely a különbözı fejlıdési stádiumban lévı tüszıket tartalmazza. Ezen belül van a velıállomány, 
mely erekkel gazdagon ellátott, de tüszıket nem találunk benne. 

A tüszık belsejében általában egy petesejt található, kivéve a többet ellı állatokat, ahol 2-4 
petesejt is elıfordulhat egy tüszın belül. Fejlıdési stádiumuk alapján a következı tüszıket 
különböztetjük meg: 
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- elsıdleges vagy primer tüszık: a felszín közelében, a kötıszöveti tok alatt helyezkednek 
el. Születéskor kb. százezer ilyen tüszı van a petefészkekben, számuk ezután már nem 
növekszik. A primer tüszı a petesejtbıl és az azt körülvevı egyrétegő tüszıhámból áll. 

- másodlagos vagy szekunder tüszık: a primer tüszık fejlıdése során jönnek létre. A 
tüszıhám osztódni kezd, több rétegben veszi körül a petesejtet, és egy kettıs falú 
kötıszöveti tok is kialakul a tüszı körül. Az osztódás során a tüszı nagyobbá és nehezebbé 
válik, a petefészek kéregállományának mélyebb rétegei felé süllyed. A tüszıhám belsejében 
folyadékkal telt üreg kezd kialakulni. 

- harmadlagos vagy tercier (Graaf-féle) tüszık: a folyadékkal telt üreg egyre növekszik, a 
petesejt az üregbe bedomborodó kiemelkedésen, a petedombon helyezkedik el. A petesejtet 
körülvevı sejtek sugár irányba rendezıdnek, innen kapták a sugaras koszorú (corona 
radiata) elnevezést. A tüszı újra a felszín felé halad, a tüszıtok elvékonyodik, kétrétegővé 
válik. Az érett tüszı a petefészek felületérıl kidomborodik. 

 
Az érett tüszı fala felreped, ezt a folyamatot nevezzük ovulációnak. A kiömlı folyadékkal 

együtt a petesejt is kisodródik, a tüszı üregét pedig a hajszálerekbıl kiömlı vér tölti fel, az így 
kialakuló képletet vörös testnek nevezzük. Hormonális hatásra a tüszı falában megindul a 
luteinizáció folyamata, ún. luteinizáló sejtek kezdenek felszaporodni, így rövid idın belül létrejön a 
sárgatest. Ez élettani szempontból kétféle lehet: ha az ovulációkor kiszabaduló petesejt 
megtermékenyül, akkor valódi vagy vemhességi sárgatestrıl beszélünk. Ez a vemhesség végéig 
megmarad és hormont (progeszteron) termel. Ha az ovulálódó petesejt nem termékenyül meg, akkor 
álsárgatestrıl vagy periodikus sárgatestrıl beszélünk. Anatómiai szempontból a kétféle sárgatest 
nem különbözik egymástól, különbség abban van közöttük, hogy az álsárgatest rövidebb ideig 
(néhány napig) mőködik. Végül mindkét sárgatest hanyatló átalakuláson megy keresztül, helyén 
hegszerő szövet, fehértest jön létre. 
 
                                                                         3 
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44. ábra. A tüszı fejlıdésének vázlatos rajza 

 
1. primer tüszı, 2. fejlıdı primer-szekunder  tüszı, 3. tercier tüszı, 4. ovuláció, 5. vörös test, 6. sárga test. 
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Petevezetı 
 
A petevezetı szők lumenő, kanyargós lefutású csı, amely a petefészekbıl levált petesejtet 

felveszi, helyet biztosít a petesejt és hímivarsejt találkozásának, a termékenyülésnek, a kialakuló 
korai embriót pedig a méhszarv üregébe juttatja. 

Elsı szakasza tölcsér alakú (vázlatos rajza a 44. ábra jobb szélén látható), melynek széle 
szabálytalan, fodros, ezek a kiemelkedések az ún. kürtrojtok. Ovuláció elıtt a tölcsér a petefészek 
alá húzódik, néhány rojt rátapad a petefészek felületére, így a kiszabaduló petesejt a tölcsérbe esik. 
Ovulációkor a tüszıbıl a petesejtet körülvevı hámsejtek (ún kumulusz sejtek) is kikerülnek, ezek 
zömét a tölcsér falának csillós hámsejtjei lesodorják a petesejt felületérıl.  

A tölcsér után következı tágabb szakasz a petevezetı ampullája. Ennek nyálkahártyája erısen 
redızött, a redık közötti mélyedések egyikében a petesejt megáll, ide jutnak fel a spermiumok, és 
rendszerint itt történik a megtermékenyítés.  

A petevezetı harmadik a méhszarvba nyílik. Ez a szakasz szőkebb, mint az elızı részek, ezért 
szőkületnek nevezzük. A várható fogamzás idején biztosítja, hogy ne jusson egyszerre túl sok 
hímivarsejt a petevezetı ampullájába (a hímivarsejteket lestoppolja, s csak kisebb rajokban engedi 
tovább). Itt játszódik le a hímivarsejtek belsı érése, kapacitációja. A megtermékenyített petesejt 
(zigóta) osztódása ebben a szakaszban már megkezdıdik, közben a korai embrió vándorol a 
méhszarv felé, ahová csak akkor jut be, ha a sárgatest által termelt progeszteron hatására a méh 
nyálkahártyája alkalmassá válik a korai embrió befogadására és az embrió életfeltételei 
biztosítására. 
 
Méh 

 
A méh a növekedı, fejlıdı embrió, a belıle kialakuló magzat védelmére és táplálására szolgál, 

ezenkívül részt vesz az érett magzat világrahozatalában. A méh kisebb részben a medenceüregben, 
nagyobb részével a hasüregben a végbél alatt és a húgyhólyag fölött helyezıdik. Helyzetében 
szalagok, hashártya kettızetek tartják meg. 
 

A méh falának rétegei 
A savóshártya kettızetek a méh falára húzódva a zsigeri lemezt hozzák létre. Alatta háromféle 

lefutású (hosszanti, hálózatos és körkörös) simaizom réteg található, majd legbelül helyezkedik el, 
a méh nyálkahártyája, benne csöves mirigyek és kehelysejtek találhatók. A kérıdzık méhének 
nyálkahártyája egyenetlen felülető, rajta kiemelkedések találhatók, ezek szarvasmarhában 
nagyobbak, alakjuk alapján méhpogácsának nevezzük ıket. Juhban a kiemelkedések kisebbek, 
méhgomboknak hívjuk ıket. A méhlepény kialakulásakor ezek felületén jön létre kapcsolat a 
legkülsı magzatburokkal (Ld. késıbb). 
 
A méh részei 

A háziállatok kétszarvú méhének hüvely felıli, vastagabb falú része a méhnyak, ennek 
belsejében a szők méhnyak csatorna helyezkedik el. A csatorna hüvely felé esı nyílása a külsı 

méhszáj, a méh felé esı nyílása pedig a belsı méhszáj. A nyakcsatorna üregét nyálkás váladék és 
hosszanti nyálkahártyaredık zárják el, csak ivarzáskor illetve szüléskor nyílik ki. 

A méhnyak a méhtestben folytatódik, mely részben a medenceüregben, részben a hasüregben 
helyezkedik el. Innen erednek a páros méhszarvak. 

  
Méhtípusok 

A háziállatok méhe nem egyforma, az egyes méhtípusokat a Müller-féle csövek összenövésének  
mértéke szerint különböztetjük meg (45. ábra). 
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45. ábra. A méh típusai háziállatokban (vázlatos rajz) 
 
tengerimalac: kettıs méh és hüvely, nyúl: kettıs méh, kutya, serés, kérıdzık: sövénnyel rendelkezı kétszarvú méh, 

ló: sövénnyel nem rendelkezı kétszarvú méh 
1. petefészek, 2. petevezetı, 3. méhszarv, 4. sövény, 5. a méh teste, 6. méhnyak, 7. hüvely,  

7a. a húgycsı nyílása a hüvely és a hüvelytornác határán 
 
- Kettıs méh található a rágcsálókban, ahol a Müller csövek csak a méh után, a hüvelynél 

nınek össze, így a rágcsálóknak tulajdonképpen két méhe van (két méhtest, két méhnyak és 
nyakcsatorna). 

- Egyszerő méh pl. az emberi méh, ahol a méh a Müller-csövek összenövése utáni szakaszon 
fejlıdik ki, vagyis csak egy méhtest, egy méhnyak és nyakcsatorna alakul ki. 

- Kétszarvú méh fejlıdik ki a háziállatainkban. A Müller-csı összeolvadása részleges, a  
hasüreg felé tekintı rész különálló marad, itt fejlıdnek ki a páros méhszarvak, míg a hüvely felıli 
részen a két csı már összenı, így jön létre a páratlan méhtest és a méhnyak. A kétszarvú méhnél két 
típust különíthetünk el:  

a méhtestnél az összenövés csak külsıleg teljes, a két Müller-csı összenövı része a méhtest  
üregébe belógó sövény formájában megmarad (sövénnyel rendelkezı kétszarvú méh, mely a 
kérıdzıkre, a sertésre és a húsevıkre jellemzı), 

a méhtestnél az összenövés teljes, a sövény a fejlıdés során eltőnik, felszívódik (sövénnyel 

nem rendelkezı kétszarvú méh, mely a lófélékre jellemzı). 
 
Hüvely 
 

A hüvely csı alakú közösülı szerv, párzáskor a hímvesszıt fogadja magába, s a szülıút részét 
képezi. A méh folytatásában, a végbél és a húgyhólyag között helyezkedik el. Speciális mikroflórája 
és az itteni savas pH védi a nemi utakat a kórokozók elszaporodásától.  

Külsıleg egységesnek látszik, de két részt különíthetünk el rajta: a külsı méhszáj és a húgycsı 
nyílása között található a tulajdonképpeni hüvely, mely a méhnyak fölött boltozatot képez; a 
húgycsı nyílása és a péranyílás között pedig a hüvelytornác helyezkedik el. A két részt tehát a 
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hüvelybe nyíló húgycsı nyílása különíti el, és innen indulnak a közös húgy és nemi utak, melyek 
tehát a hímekkel ellentétben csak nagyon rövid lefutásúak. A húgycsı nyílása elıtt 
nyálkahártyaredı alakjában a szőzhártya található. 

A tulajdonképpeni hüvely nyálkahártyájának legkülsı rétege többrétegő el nem szarusodó 
laphám, míg a hüvelytornácnál már többrétegő elszarusodó hámot találunk. A nyálkahártya falában 
helyezkednek el a kis és nagy tornácmirigyek, ezek váladéka nemi izgalom során a hüvely falát 
benedvesíti és sikamlóssá teszi. 

 
Péra 

 
A hüvelytornác külsı nyílását a gyéren szırözött, faggyúmirigyekben és idegvégzıdésekben 

gazdag péraajkak veszik körül, melyek vázát a harántcsíkolt pérafőzı izom adja. A péraajkak felsı 
és alsó eresztékben találkoznak. A péraajkak által körülvett pérarés lovon felül hegyes, alul 
lekerekített (csepp alakú), a többi állaton éppen ellentétesen felül lekerekített és alul hegyes. Az alsó 
ereszték táján lévı mélyedésben foglal helyet a hímvesszıvel homológ csikló, melynek merevedı 
teste két szárral az ülıcsonti íven ered. Testét és hegyét lehet megkülönböztetni, hegyére loban és 
kutyában makk, a többi állatfajban süveg illeszkedik. 

 
 

13.4. A nıi nemi mőködés (Oogenezis, ivarzás, ovuláció, a termékenyülés folyamatai) 
 

Az oogenezis a petesejt képzésébıl, fejlıdésébıl és érésébıl áll, amely a magzatban kezdıdik 
és a tüszırepedéssel, ovulációval, illetve a termékenyülésre alkalmas érett másodlagos oocita 
kialakulásával ér véget. A kiindulás az ıs-csírasejtekbıl történı oogónium képzıdés. Az 
archioogóniumokból képzıdı oogóniumok a kialakuló vesék mögött ivari redıkben intenzív 
számtartó osztódásban vannak. A nıivarú újszülött egy meghatározott számú oogóniummal születik 
meg, néhány százezres nagyságrendben petefészkenként. 

Születéskor (vagy egy kicsit késıbb) az oogóniumok számfelezı (meiotikus) osztódásba 
kezdenek, de a folyamat az osztódás elıfázisában leáll, s egy hosszú pihenési szakaszba kerülnek. 
Ez a „Csipkerózsika álom” az ivarérésig tart.  
 
46. ábra. 
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Az ivarérés során a számfelezı osztódásnak indult oogóniumok tovább fejlıdnek, növekednek, 

tápanyagok kezdenek felhalmozódni bennük, az oogóniumokat körülvevı hámsejtréteg 
többrétegővé válik, kialakul a „petesejtet” körülvevı fénylı burok, a zóna pellucida. Kialakul tehát 
a szekunder tüszı az elsıdleges oocitával, amely még 2 n kromoszóma garnitúrát tartalmaz, de már 
a számfelezı osztódás elıfázisában van. 

A petesejtben lévı tüszık aktiválódásának kezdeti szakaszát az ivarérés idıszakában nem 
ismerjük igazán. Azt látjuk, hogy a tüszık rajokban, csoportokban indulnak fejlıdésnek. 
Fejlıdésükre a késıbb nagy szerepet játszó gonadotróp hormonok nincsenek hatással. Valamiféle 
öngerjesztı szabályozás érvényesül. Az egyes induló hullámok egyre elıbbre jutnak a fejlıdésben, 
rövidesen az újabb induló csoport tüszıhám sejtjei érzékenyek lesznek az ösztrogénekre. Ösztrogén 
hatásra a másodlagos tüszı kötıszöveti burka alatt lévı sejtek (a késıbbi granulóza sejtek) erıteljes 
osztódásba kezdenek, sejtmembránjukon ösztrogén-receptorok alakulnak ki. Ösztrogén hatásra a 
tüszı sejtjeinek tüszınövelı hormon (FSH)-receptorai is kialakulnak. 

FSH hatásra a tüszıben jelentıs változások történnek. Ez a hormon csak enyhén stimulálja a 
granulóza-sejtek osztódását, de fenntartja az ösztrogén receptorokat, s kezdi felépíteni a luteinizáló 
hormon (LH) receptorait. A már elszaporodott granulóza sejtek egy része FSH hatásra elfolyósodik, 
a tüszıben üreg képzıdik, amelyet így tüszıfolyadék tölt ki. Az olyan tüszıt, amely már folyadékot 
is tartalmaz, harmadlagos tüszınek nevezzük. A harmadlagos (tercier) tüszıben tehát látjuk a 
„petesejtet” a fénylı burokban (zóna pellucidában) az ıt körülvevı kumulusz sejtekkel a 
petedombban, látjuk a tüszı üregét tüszıfolyadékkal kitöltve, a belsı kötıszövetes tok alatt 
megfigyelhetjük a granulóza sejteket, megkülönböztethetjük a dupla kötıszövetes tokot, (téka 
interna és externa), amelyek az egész tüszıt körbeveszik. A harmadlagos tüszı kidomborodik a 
petefészek csirahámmal borított felületén, az ún. ovulációs felületen. 

A harmadlagos tüszıt a valódi ivarzás beálltakor erıteljes luteinizáló hormon (LH) hatás érti. Ez 
a hormon, mint neve is utal rá – luteinizáló hatást vált ki a belsı kötıszövetes tokban és az alatta 
lévı ganulóza sejtekben, beindítja a legtöbb állatnál a progeszteron termelést. A tüszıfolyadékban 
nagy mennyiségő ösztrogén anyag jelenik meg. Az egyes ösztrogének aránya nagyon jelentıs a 
tüszı sorsát illetıen. Az LH egyik legfontosabb hatása, hogy a „petesejtet” kilendíti nyugalmi 
helyzetébıl, s gyorsan beindul majd befejezıdik a számfelezı osztódás. Az elsı számfelezı 
osztódás befejezıdésével kialakul a másodlagos (szekunder) oocita, s a „petesejt” membránja fölött, 
de a fénylı burkon belüli térben meglátjuk a sarkitestet. Ez a sarkitest tartalmazza a számfelezı 
osztódás után kilökıdött 1 n kromoszóma készletet. 

A „petesejt” (szekunder oocita) azonnal belekezd a második számfelezı osztódásba, de az 
osztódási folyamat metafázisban leáll. Ez csak akkor indul újra, ha a petesejt termékenyül. 

A luteinizáló hormon erıteljes hullámjának hatására (egyes állatoknál a prolaktinnal közös 
hatásra) az ösztrogén receptorok tönkremennek a tüszıben, s egyes granulóza sejtekben bizonyos 
degeneratív folyamatok indulnak meg, s a kumulusz sejtek fellazulnak. Bizonyos mértékben 
degeneráció a belsı kötıszövetes tokban is megindul, sıt gyakran a tüszıt körbevevı belsı 
kötıszövetes tok egy két vérér-kapillárisának fala is fellazul, s a kapilláris vére a tüszı üregébe jut. 
Az elıbb elmondott jelenségek eredményeként, valamint a tüszıben lévı nyomás emelkedésének 
hatására, valamint a petefészek sima izomelemeinek összehúzódása következtében a petefészek 
állományából kidomborodó érett, harmadlagos tüszı fala fellazul, a kötıszövetes rostok egy ponton 
szétcsúsznak, s a tüszı tartalma elıször szivárogni kezd a keletkezı lazult ponton, majd a tüszı 
falának szétnyílása után a tüszı tartalma kiszabadul. A tüszıfolyadék a „petesejtet” a körülötte lévı 
kumulusz sejtekkel együtt a petedombról kimozdítja, s a sejtcsomó a petevezetınek a petefészek alá 
helyezkedı tölcsérébe esik. A folyamatot ovulációnak, tüszırepedésnek nevezzük. A petevezetı 
tölcsére és csillós hámsejtjei a petesejtet a petevezetı ampullájába késztetik. 

A petefészek felületén a felrepedt tüszı helyén kis gödröcske keletkezik. A hirtelen 
megváltozott nyomásviszonyok miatt, s a korábban bemutatott bevérzés következtében az üreget 
kevés vér tölti ki, amely megalvad. A keletkezı képletet ezért vértestnek nevezzük. 
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Az ovulált tüszı falában lévı granulózasejtekben nagy mennyiségő sárga anyag győlik össze. A 
nyomás megszüntével a sejtek gyorsan osztódnak, kitöltik a volt tüszı üregét, sıt a petefészek 
felületén is gombaszerően túlsarjadzanak. Ezt a képletet sárgatestnek nevezzük. Legjellemzıbb 
tulajdonsága, hogy a sejtek nagy mennyiségben progeszteront termelnek.  

 
Háromféle sárgatestet különbözetünk meg: 

• Ciklikus sárgatest (korpusz luteum metösztrum;CL). Az ovulált tüszı helyén 
keletkezik, s amennyiben nem jön létre fogamzás, a nemi ciklus utolsó harmadában 
elıször funkcionális oldódásba, majd anatómiai értelemben is vett hanyatló átalakulásba 
megy át, sorvad, késıbb felszívódik. 

• Vemhességi sárgatest. Amennyiben létrejött a vemhesség, ez a képlet 
megmarad, s a vemhesség alatt az embriót, illetve a magzatot védı hormont, 
progeszteront termel. 

• Kóros, perzisztáló sárgatest. Nem jött létre vemhesség, de a méh 
nyálkahártyájának károsodása miatt abban nem keletkezik olyan anyag (prosztaglandin), 
amely hatására a sárgatest oldódna. Ez a kóros sárgatest leállítja a szabályosan ciklikus 
folyamatokat. Az állat nem ivarzik, de nem is vemhes. Mővi úton kell az ilyen 
sárgatestet eltávolítani. 

 
A szexuálfunkciók megjelenése, vagy hiánya szerint gazdasági haszonállataink életét három 

szakaszra oszthatjuk: 
• A szexuális tevékenység elıtti szakasz. Születéstıl az ivarérés idejéig tart. 
• Termékenységi szakasz. Az ivaréréstıl, illetve a tenyészérettségtıl addig tart, míg az 

állat fogamzásra, s a magzat kihordására, világrahozatalára képes. Vége a szexuális 
tevékenység megszőnése. Gazdasági haszonállatainknál a szakasz végét rendszerint nem 
várjuk meg, valamilyen ok miatt az állat kiesik a termelésbıl, vagy selejtezzük. 

• Az ivari tevékenység megszőnése utáni szakasz. Kedvtelésbıl tartott állatainknál 
figyelhetı meg, esetleg néhány nagyon megbecsült kancánál. 

 
A termékenységi, vagy szexuális szakaszt a kis- és nagy-ciklusok váltakozása jellemzi. A kis 

ciklus, vagy szexuális ciklus ivarzástól ivarzásig tart. A nagy ciklus alatt a születéstıl (elléstıl, 
csikózástól, fialástól, kölykezéstıl) a következı szülésig tartó szakaszt értjük. 

Attól függıen, hogy a faj/fajta az év során, természetes körülmények közt, fogamzás nélkül 
hány szexuális ciklust mutat, az állatokat csoportosítjuk: 

• Monoösztruszosoknak mondjuk azokat az állatokat, amelyek az év adott 
idıszakában egyszer, vagy egymást követıen maximum kétszer-háromszor mutatnak 
ivarzási tüneteket. Ilyen pl.: a róka a vaddisznó, a vadjuh, vagy a kultur-fajták közül pl.: 
a corrideale juh, s a racka. Ezek az állatok ezen idıszakban vemhesülnek, vagy egy évig 
nem lesznek vemhesek. 

• Diösztruszosak azok az állatok, amelyek az év során két hosszabb idıszakban 
mutatnak ivarzási jeleket. Ezen idıszakban egymás után néhány ivarzás figyelhetı meg 
az állatoknál, ha nem vemhesítettük ıket. Ilyen pl.: a kutya és a macska. 

• Szezonálisan poliösztruszos az olyan állat, amely az év adott hosszabb 
szakaszában, vagy szakaszaiban mutat egymás után többször ivarzási tüneteket. Ilyen 
pl.: a ló és a juhok többsége a mi földrajzi szélességünkön. A nálunk tenyésztett 
juhoknak (merinó és a többiek) van egy évi (szeptembertıl decemberig terjedı) 
tenyészszezonja. Ha közben nem vemhesítjük ıket, augusztus végétıl december 
közepéig aránylag szabályos 16-18 napos intervallummal ivarzanak. Ez legalább 6-7 
ivarzást jelent. December közepétıl január közepéig egy átmeneti idıszak következik, 
majd április végéig megint figyelhetünk meg ivarzásokat az ún. pótszezon, vagy 
kiegészítı szezon alatt. Az ivarzásközök már nem annyira szabályosak, de jól 
követhetık. 
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• A születések tervezhetısége, irányítása szempontjából a legkönnyebb 
helyzetben vagyunk a poliösztruszos állatoknál. Egész éven át ivarzanak, ha nem 
vemhesítjük ıket.  

 
Ilyen állatfaj a szarvasmarha és a nálunk tenyésztett sertés. Szeretnénk azonban megjegyezni, 

hogy az említett fajok poliösztruszos tulajdonsága évezredes tenyésztıi munka eredménye, s az 
eredeti szezonalitás a vemhesülések kumulálódásában, vagy az ovulációkor levált petesejtek 
számában azért érezhetı. 

Az egyes fajok ivarzási ciklusát aszerint nevezzük el, hogy milyen tüneteket látunk. A látható 
tünetek alapján embernél menstruációs ciklusról, háziállatainknál ösztrális (ivarzási) ciklusról 
beszélünk. A ciklus indulása egészen más történésekre utal az embernél és gazdasági 
haszonállatainknál. Gazdasági haszonállatainknál az ivarzás tüneteit látjuk, s innen számítjuk a 
nemi aktust. 

Megjegyzendı, hogy az ivarzást legjobban mutató receptivitás (hím állat fedezésének fogadása) 
szempontjából az állatok különböznek. Vannak állatok, amelyek a hímet szinte állandóan fogadják 
(fıemlısök). Vannak, amelyek csak idıszakosan az ivarzás adott szakaszában (a legtöbb gazdasági 
haszonállatunk). Vannak, ahol a receptivitás a hím tartós provokálására alakul ki adott idıszakban 
(pl. a nyúl). 

Az ösztrális ciklust szakaszokra tudjuk osztani: 
• Proösztrusznak (elıivarzásnak) azt a szakaszt nevezzük, amikor az ivarzás 

külsı jelei már mutatkoznak, de a nıivarú állat nem tőri a hím felugrását, nem áll meg a 
hím alatt. Ez a szakasz fiatal állatoknál (üszıknél, jerketoklyóknál, kocasüldıknél) 
aránylag hosszabb, anyáknál rövidebb. Hormonálisan ezt a szakaszt FSH és ösztrogén 
túlsúly jellemzi. 

• Ösztrusz, valódi ivarzás az a szakasz, amikor az ivarzó állat fogadja a hím 
ivar felugrását. Az angol/amerikai nyelvterületen standing heat-nek, „álló forróság”-nak 
nevezik ezt a szakaszt. Ez a szakasz idısebb állatoknál általában hosszabb. 

• Metösztrusznak nevezzük az utóivarzás szakaszát, illetve az utána következı 
napokat. Elıször az állaton még látjuk az ivarzás bizonyos tüneteit, de a hím állat 
felugrásakor alóla már kiszalad, majd egyáltalán nem tőri a hím felugrását. 

• Beszélünk még diösztruszról (ivarzások közti hosszabb szünetrıl, de 
poliösztruszos állatoknál ez nehezen értelmezhetı, gyakorlatilag csak kóros 
körülmények közt van.) 

 
Külön fogalom az anösztrusz. Ez szó szerint az ivarzási tünetek elmaradását, hiányát jelenti. Az 

állatnál lehet valamiféle petefészek tevékenység, de ivarzás, mint szexuálpszichológiai magatartás 
nincs, nem látható ivarzás. Ennek kifejezett formája fıleg juhokon figyelhetı meg május hónapban 
- június  elsı felében, amelyet mély anösztrusznak nevezünk. Gyakorlatilag a petefészek 
tevékenység is szünetel. 

Az ivarzás (sárlás; üzekedés/őzıdés; búgás; berregés) tüneteit hallgatóinknak ismerniük kell, 
különben nem tudják beosztottjaikat az ivarzások felismerésére rávenni, a két szülés közti idı – 
minden hátrányos gazdasági következményével – megnyúlik.  

 
Az ivarzás tüneteit szarvasmarhánál bemutatjuk: 
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A termékenyülés folyamatai: 
Ahhoz, hogy a termékenyülés létrejöjjön a petevezetı ampullájában termékenyülésre képes, 

érett másodlagos oocitának kell lennie az egyik oldalról. Ezt az oocitát a belsı érési folyamaton 
(kapacitáción) átment spermium keresi fel. Amikor a spermasejt eléri a „petesejtet” körbevevı 
kumulusz-sejtek rétegeit, illetve a zóna pellucidát az ún. akrozóma-reakción megy keresztül (46. 
ábra). Ennek lényege, hogy a spermium maganyaga fölött sapkaszerően elhelyezkedı kettısfalú 
zsák (akrozóma) külsı membránja a spermium fejének sejtmembránjával szakaszosan összetapad, 
majd ezen pontokon megszakadozik. Az akrozóma enzimjei (hialuronidáz, akrozin, lizoszóma 
enzimek) kiszabadulnak, s bontják a kumulusz-sejtek közti összeköttetéseket, sıt oldják a zóna 
pellucidát is a „támadási helyen”. A spermasejt feje és a farok egy rövid része a kumuluszsejtek 
között, a zóna pellucida nyílásán át a „petesejt” membránja és a zóna pelludida belsı felülete által 
határolt ún. perivitellináris térbe furakodik. 
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47. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az akrozóma-reakción (47. ábra) átment spermium feje nekifekszik a másodlagos oocita 

sejtmembránjának (48. ábra). Egész pontosan a sejtmembrán a spermium belsı akrozóma 
membránjával lép érintkezésbe. Összetapadnak, majd a kettıs membrán megszakadozik, s a 
keletkezı kis nyíláson a spermium feje, nyaka, esetleg egy kis középdarab rész befordul, bejut az 
oocita citoplazmájába, megtörténik a citoplazmák fúziója. A megtermékenyített „petesejtet” 
zigótának nevezzük. Ettıl a pillanattól kezdve a „petesejten” belül felgyorsulnak a folyamatok. 
Valószínőleg a spermiumból kiszabaduló anyagok hatására az érett oocita sejthártyája alatt 
elhelyezkedı granulumok anyagukat egyszerő exocitózissal a sejthártya külsı felületére ürítik. Ezek 
a granulumok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a „petesejt” membránon szétkenıdve, a 
perivitellináris térbe jutva megakadályozzák újabb spermiumok behatolását az oocitába. Valamilyen 
„hírvivı” anyag hatására a második számfelezı osztódás közepén (metafázis II) leállt folyamatok 
felgyorsulnak, az oocita második sarkitest formájában a perivitellináris térbe juttatja felesleges 
kromatin anyagát. Gyakran elıfordul, hogy az elsı sarkitest osztódik, így fénymikroszkóppal három 
sarkitestet is látunk. 

A következı lépés, hogy a spermium maganyaga, s az oocita genetikai anyaga ún. elımagot 
(pronukleuszt) alkot. A két pronukleusz közelít egymáshoz, s az összetekeredett gomolyagokból 
kialakulnak a kromoszómák. A homológ kromoszómák egymás mellé feszülnek, majd mindegyikük 
anyaga megkettızıdik. Kialakul tehát egy olyan állapot, amikor a „petesejten” belül 4 n 
kromoszóma garnitúra van jelen. Ezután a kialakuló húzófonalak a 4 n kromoszóma garnitúrát 2n + 
2n formában széthúzzák, a sejt befőzıdik, s kialakul a kétsejtes korai embrió, befejezıdik a 
sejtosztódás. Érdemes megfigyelni, hogy a másodlagos oocita csak elméletileg fejezi be számfelezı 
osztódását, amikor a felesleges kromatin anyagát kilöki. A sejthártyán belül már ott van a hím-
csírasejt 1n genetikai anyaga, s beindul a számtartó osztódás. Azt mondjuk, hogy a szekundér oocita 
mitózissal fejezi be megkezdett meiótikus osztódását. (Mindez azt is jelenti, hogy a klasszikus 
értelemben feltételezett petesejt nincs is, hisz mire az 1n kromoszóma garnitúrájú, annak megfelelı 
kromatin tartalmú petesejt kialakulna, már a citoplazmában ott van a hímivarsejt 1n kromoszóma 
garnitúrája.) 
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48. ábra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5. Vemhesség, szülés, involució 
 

A vemhességnek végeredményben embrionális- és magzati szakaszát különböztetjük meg. Az 
embrionális szakaszon belül beszélünk korai embrionális és késıi embrionális szakaszról. 
Gyakorlati szempontból ez utóbbi két szakasz határának az embriócsomó  zóna pellucidából történı 
kibújását tekintjük. Az embrionális és magzati szakasz határa a magzatburkok kialakulása.  

A megtermékenyített petesejt (zigóta) a petevezetı ampullájában fejlıdésnek indul, kétsejtes, 
négysejtes, nyolcsejtes korai embrió alakul ki. A zóna pellucidán belül osztódó sejteket 
barázdálódási golyóknak (blasztoméreknek) nevezzük. A barázdálódási golyók számának 
emelkedésével a zóna pellucida átmérıje nem lesz nagyobb, a blasztomérek lesznek egyre kisebbek, 
s kitöltik teljesen a zóna gömbjével behatárolt teret. Valószínő, hogy a petevezetı mirigyhámsejtjei 
által termelt anyagok egy része a zónán keresztül átdiffundál, s bejut a barázdálódási golyókba is és 
segíti osztódásukat, de a fı energiaforrás az eredet petesejt szikanyaga. A korai embriónál autotróf  
tápanyagellátásról beszélünk. 

A korai embrió – állatfajoktól függıen – néhány (2-5) napig tartózkodik a petevezetıben. 
Amikor a petefészekben a ovulált tüszı helyén kialakuló sárgatest progeszterentermelése már elég 
magas ahhoz, hogy a méh nyálkahártyáját a korai embrió fogadására alkalmassá tegye, a petevezetı 
csillós hámsejtjei és izomelemei a korai embriót a méhszarvba késztetik. 

A méhszarv lumenébe került korai embrió blasztromérjei folytatják osztódásukat. Ezek az 
osztódási folyamatok még teljesen szinkronban történnek, a barázdálódási golyók száma a mértani 
haladvány szerint nı (8-16-32-64-128 sejtes embrió). Kb. a 16-32 sejtes állapot után már nem 
tudjuk a barázdálódási golyókat összeszámolni, innen az embriót szedercsirának (morulának) 
nevezzük. Néhány további szinkron osztódás után azt látjuk, hogy az osztódási folyamatok 
szinkronja megszőnik. Kialakul egy sejtcsomó, ahol a sejtek osztódása gyors. Mikroszkóp alatt ez a 
rész sötétebb, látszik, hogy a sejtek összefüggnek egymással, a többi részen az osztódás lassúbb, 
sztereomikroszóp alatt a terület világosabb. A folyamat elıbbrehaladtával kialakul egy masszív, 
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gyorsan osztódó blasztomér csomó, ezt embrioblasztnak nevezzük (Amerikai nómenklatúrában 
„inner cell mass”-nak, ICM-nek nevezik). Ebbıl lesz majd lényegében a magzat teste. A világosabb 
részeket trofoblasztnak nevezzük, ebbıl alakulnak majd ki a magzatburkok. Sztereomikroszkóp 
alatt az is látszik, hogy a trofoblaszt sejtek egy folyadékkal telt üreget zárnak körül, amelybe 
belelóg az embrioblaszt sejtcsomó. Az üregben folyadék van. Az ilyen embriót hólyagcsirának, 
blasztocisztának nevezzük. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az embrió átmérıje még most sem 
változik, hisz az említett folyamatok a zóna pellucida által behatárolt térben mennek végbe. A 
hólyagcsíra fejlıdése tovább folytatódik. Némi fantáziával a korai blasztociszta képe a bevásárló 
kosárhoz hasonló, késıbb a blasztociszta üregének növekedésével az embrioblaszt sejtek egészen a 
falhoz nyomódnak, a pecsétgyőrőhöz hasonló kép alakul ki. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a 
fejlıdésben, gyors sejtosztódásban lévı blasztociszta még mindig autotróf táplálkozás alatt fejlıdik, 
bár elképzelhetetlen, hogy a méh nyálkahártyáján lévı anyagok ne segítsenek a zóna pellucidán 
keresztül átdiffundálva a sejtek szaporodásában. 

Állatfajonként eltérı idıpontban (juhnál a 6. nap, szarvasmarhánál a 9. nap) a zóna pellucida 
rostjai a belsı nyomás következtében szétcsúsznak az embrioblaszt sejtcsomó alatt. Az egész 
blasztociszta a keletkezı résen szinte amıbaszerően kibújik a zóna pellucidából. Ezt a folyamatot 
valóban kibújásnak (angol szóhasználatban hatching-nek) nevezzük. Gyakorlati szempontból ezzel 
ér véget a korai embrionális szakasz. 

A kibújt blasztociszta sejtjei – megszabadulva a zónán belüli nyomástól – gyors osztódásba 
kezdenek. Különösen erıteljes osztódás figyelhetı meg a trofoblaszt sejteknél. Osztódásuk 
következtében a blasztociszta megnyúlik, egy embrioblaszt csomót hordozó, hosszú csıvé alakul. 
Ezt a folyamatot a blasztociszta megnyúlásának (elongációjának) nevezzük. Nehéz elképzelni, hogy 
a megnyúlt juh blasztociszta kinyújtottan akár 2,5 m hosszú is lehet. Természetesen a megnyúlt 
blasztociszta találja meg az élete folytatásához szükséges optimális helyet a méh nyálkahártyájának 
felületén. Elsı látásra elképzelhetetlen utat tud megtenni a megnyúlt blasztociszta, amíg megtalálja 
a megtapadásához optimális nyálkahártya területét. Ezt a mozgást migrációnak nevezzük. A 
migrációval szinkronban, amelyet végeredményben az embrió trofoblaszt része produkál, az 
embrioblaszt részén elindul egy nagyon energiaigényes, fontos változás, a csiralemezek kialakulása, 
a gasztruláció. Kezd kialakulni az ektoderma, endoderma és a mezoderma lemeze. Gyakorlati 
szempontok miatt megint hangsúlyoznunk kell valamit. A zóna pellucidából kibújt blasztociszta 
nagy tápanyagigénnyel jelentkezik a migráció és a gasztruláció folyamatainak biztosítására. Most 
már elfogyott az eredeti petesejt szikanyaga. A megnyúlt blasztociszta rá van utalva a méh 
nyálkahártyáján képzıdı anyagokra, az ún. „méhtejre”. Ez az embriotrófa biztosítja a gyors 
fejlıdésben lévı embrió tápanyag igényét. Amennyiben a méh nyálkahártyája nem egészséges, 
vagy a gazda rosszul méri fel a vemhesítés alatt lévı állatok takarmányszükségletét, a méhtej 
minıségének elégtelensége miatt a megnyúlt blasztociszta elpusztul. A zóna pellucidából kibújt, 
késıi embrió tehát hisztiotróf táplálkozású. 

A migráció végén a megnyúlt blasztociszta megtalálja a számára optimális helyet, s 
megkezdıdik az implantáció folyamata. A méh falának megfelelı része és a külsı magzatburok 
közt szoros kapcsolat jön létre. Az anya immunrendszere a magzatot nem idegen anyagnak ismeri 
fel, nem termel ellene ellenanyagot. Az implantáció szarvasmarhánál a fogamzás utáni 30.-35. 
napon, juhnál a 17.-18. napon, sertésnél a 11. napon, lónál a 8.-9. héten kezdıdik. 
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49. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magában az embrióban gyors változások történnek. Kialakulnak a csiralemezek, majd megindul 

a szervtelepek kialakulása. A sziktömlı mellett gyorsan alakulnak a magzatburkok (49. ábra): 
magzating (ammion) a valódi magzatvizet tartalmazza, húgyhártya (allantoisz) a magzati vizelet 
győjtésére és az irhahártya (chorion). A magzatburkok kialakulásával már nem embrióról, hanem 
magzatról beszélünk. Az implantáció aránylag gyors folyamat. Szarvasmarhánál az elsı chorion-
boholy kb. 30. napon alakul ki, a 45. napon viszont már a köldökzsinórban lévı köldökvénán át 
érkezik a tápanyag a magzat számára. Az implantáció után a magzatban folytatódik a szövetek, 
szervek, szervrendszerek finomabb differenciálódása. 

Az irhahártyán bolyhok alakulnak ki a méh falával kialakítandó szoros kapcsolat érdekében. A 
chorionbolyhok a méh nyálkahártyáján lévı mélyedésekbe nyúlnak. Az egyes állatoknál a 
chorionbolyhok eloszlása, kiterjedése különbözı, s a placentát eszerint osztályozzuk: 

• Diffúz placenta. Ilyen a ló és a sertés méhlepénye. Bolyhok vannak az irhahártya 
egész felületén. 

• Multiplex placenta. A szarvasmarha és a juh méhlepénye ilyen. A méh falán ellipszis 
alakú kiemelkedések alakulnak ki, a chorionbolyhok csak ezek bemélyedéseibe nyúlnak, az 
irhahártya felületén kialakuló többi boholy nem tud kapcsolatot létrehozni a méh 
nyálkahártyájával. A méh falán lévı képleteket  méhpogácsáknak, méhrózsáknak, 
méhgomboknak (karunkulák) hívjuk. 

• Övszerő placenta. Ilyen a húsevık méhlepénye. 
• Diszkosz alakú placenta. Az ember és a rágcsálók méhlepénye ilyen. 

 
A chorionbolyhok és a méhnyálkahártya bemélyedéseinek szöveti szerkezete szerint is 

különböznek az egyes fajok placentái. Az anyai és magzati vérkeringés közt a chorionboholyban is 
és a méh nyálkahártyájában is 3-3 szövetféleség fordulhat elı. Az anyai placentánál: a nyálkahártya 
hámrétege (epitélje), kötıszöveti réteg, a nyálkahártya kapillárisának (hajszálerének) hámrétege 
(endotélje). Gyakorlatilag ugyanez ismétlıdik a chorionboholyban. 

 A ló, szarvasmarha és sertés placentájánál a két vérkeringés közt mind a hat réteg megtalálható. 
(Nem is tud az anya a méhen belüli fejlıdés szakaszában nagy molekulájú anyagokat, pl. 
immunglobulinokat a magzatnak átadni) 

A juh és kecske placentájánál az anyai oldalon a külsı hámréteg már nincs meg. A 
chorionboholy benyúlik a nyálkahártya kötıszövetébe. 
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Húsevıknél az anyai placenta kötıszöveti rétege sincs már meg. Az anyai és magzati 
vérkeringést már csak a boholy három rétege és az anyai kapilláris endotélje választja el. 

Embernél a chorionboholy gyakorlatilag benyúlik az anyai vérérbe. Ezért annyira intenzív a 
magzat és az anya kapcsolata. Az anyai placentának minden rétege eltőnt. A két keringés ugyan 
nem kapcsolódik össze, hisz a chorionboholy három rétege megmarad, de az anya a vérébıl minden 
anyagot át tud adni a magzatnak. 

A placenta mechanikai védelmet ad a magzatnak, de a fertızésekkel szemben is határ. Bizonyos 
anyagokat (fıleg hormonokat) állít elı, másokat átalakít. Sarkalatos feladata természetesen az 
anyagok transzportja. Oxigént, aminosavakat, zsírsavakat, glükózt, ásványi anyagokat, vitaminokat 
és vizet ad le a magzati vérkeringésnek, felveszi és az anya felé továbbítja a magzati anyagcsere 
salakanyagait. 

A vemhesség alatti hormonális helyzetet a progeszteron túlsúlya jellemzi. Progeszteron 
nemcsak a petefészek vemhességi sárgatestjében termelıdik. A többi szteroidhoz hasonlóan a 
mellékvesekéreg alsó rétege is termel progeszteront. Ezeknél is nagyobb mennyiségő progeszteront 
termel a placenta. E hormon legfontosabb szerepe a magzat védelme. A méh izomzatának 
mozgásait a minimálisra csökkenti. 
 
A vemhesség idıtartama: szarvasmarhánál:  273-296  nap 
    juhnál:   140-155  nap 
    lónál:   327-352  nap 
    sertésnél:   111-116 nap 
    kutyánál:      60-63 nap 
    macskánál:      56-65 nap. 

 
A vehem testtömegének alakulása nem egyenletes a vemhességi idı alatt. Általában a 

vemhesség második felében, az utolsó harmadában erıteljes tömeggyarapodást tapasztalunk. 
 
50. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vemhesség végén, a szülés elıtt élénk anyagcsere- és hormonális változások történnek az 

anyaállatnál. Tápanyagot, enzimeket deponál a tejmirigyekhez, nagy energiatartalmú anyagokkal 
tölti fel a méh izomzatát. Megváltozik a hormonális helyzet, a progeszteron túlsúly megszőnik.  

A szülés (ellés, csikózás, fialás, kölykezés) hormonális irányítása a magzat köztiagyától indul el. 
Az érett magzat köztiagyának kissejtes magvaiban ACTH-RH hormon keletkezik, s az idegsejt 
axon nyúlványa mentén, majd a portális véna útján a magzati agyalapi mirigy elülsı lebenyébe jut. 
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Hatására adenokortikotrop hormon (ACTH) szabadul fel, s jut a magzati vérpályába, majd a magzat 
mellékveséjébe. A mellékvesekéreg köteges állományában lévı sejtek glükokortikoidokat állítanak 
elı. Ezek aránylag kis molekulájú vegyületek, így a méhlepények átjutnak az anyai vérkeringésbe. 
A glükokortikoidok hatására erıteljesen csökken a progeszteron elıállítás az anya vemhességi 
sárgatestjében, mellékvesekérgében és a placentában, a vér progeszteronszintje csökken. 
Ugyanekkor a glükokortikoidok növelik az ösztrogének elıállítását fıképp a placentában, s a 
májból szabadítanak fel ösztrogént. Ugyanezen glükokortikoidok növelik a relaxin elıállítást a 
sárgatestben, s beindítják a prosztaglandin termelést fıképp a méhben. A korábbi progeszteron 
túlsúly megszüntével az ösztrogének kerülnek túlsúlyba, ezek hatását látjuk a péraajkak 
duzzanatában, a tejmirigy ödémában. A relaxin hatására meglazulnak a kötıszövetes szalagok 
(faroktı beesik). Ösztrogén hatásra a méh izomzata érzékeny lesz az oxitocinra, prosztaglandinokra. 

 
51. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A magzat behelyezıdik a szülıútba. Ez reflexesen indítja az oxitocin felszabadítását az agyalapi 

mirigy hátulsó lebenyébıl. Az oxitocinra érzékennyé tett méh izomzat a méhszarvak végétıl 
kiindulva kezd ritmusosan összehúzódni, a nyakcsatorna viszont tágul, megnyílik. 

A szülés hormonális irányításával egyidıben mőködik az idegi irányítás is. A vegetatív 
idegrendszer irányítása alatt beindulnak a szülıfájások. Túl azon, hogy az idegek vongálódása, a 
fokozott izommozgások valóban fájdalommal járnak, a szülıfájás alatt mégis inkább a fokozott 
erıkifejtést kell értenünk, amely a magzat világra juttatásához szükséges.  

Négyféle fájást különböztetünk meg. (Ezekhez igazítjuk az ellési szakaszokat is.) 
• Jóslófájások: a szülés elıtt akár fél nappal elkezdıdnek. Az állat nyugtalan, 

járkál, többször lefekszik. Rendszerint elhúzódik csoportjától, nyugodt helyet keres. 
• Nyitófájások: az elıbbinél erıteljesebb fájások. Számuk állatfajonként változó, 

tehénnél általában öt erıteljes nyitófájást figyelhetünk meg. A péranyílásból elıször 
csak erısen viszkózus váladék ürül, majd megjelenik a „vízhólyag”, végeredményben a 
magzati vizeletet tartalmazó allantoisz tömlı. Feladata a szülıút tágítása. A vízhólyag 
kiszakadása után aránylag hamar megjelenik a péranyílásban a „lábhólyag”, amely a 
valódi magzatvizet tartalmazó magzating, vagy ammion. A magzat hosszanti fejfekvése 
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esetén a lábhólyagban látjuk az elülsı lábvégeket. Ez a hólyag is tágítja még a szülıútat. 
Ha felszakad, sikamlós tartalma csúszóssá teszi a szülıutat, megkönnyíti a magzat 
kijutását. 

• Tolófájások. Erıteljes, 80-100 másodpercig tartó fájások. Tehénnél általában 
nyolc tolófájást figyelhetünk meg. Feladatuk a szülıútba benyomult magzat világra 
segítése. A tolófájások magyarázatául megjegyezzük: a megnyílási szak fájdalmai a 
belsı méhszájnál, a méhnyak falában és a hüvelyben lévı idegreceptorok, valamint a 
velük kapcsolatos ganglionok nyomása miatt áttörik a gerincvelı központjainak 
ingerküszöbét, az ingerületek összeadódnak, s egy interkaláris neuront tartalmazó külön 
reflexív a 6.-13. mellkasi szelvénybe viszi az ingert – beindul a hasprés. Az egyszerő 
vegetatív reflexbıl összetett vegetatív reflexív jön létre. 
A méhnyak és hüvely falában lévı ganglionok mőködése még független a központi 
idegrendszertıl egy darabig, de a méh falában lévı idegek már a központi 
idegrendszerhez visznek információt. A vegetatív reflexív részei tehát: méh-hüvely 
receptorai – felszálló pályán inger a gerincvelı kereszt-szakaszához – leszálló pályán 
parancs jön a méh izomzatához. Ehhez csatlakozik az interkaláris neuron, s kialakul az 
összetett vegetatív reflexív. Ezért van a „szülésnek önkormányzása”, a beindult szülést 
már nem lehet leállítani. 

• Utófájások. A magzat világrajöttével a szülés még nem fejezıdik be. Ritmikus 
összehúzódások figyelhetık meg a méhen, ezek célja a magzatburkok elvetése, illetve a 
méh involuciójának siettetése. A szülés végeredményben a magzatburok elvetésével 
fejezıdik be. 

 
A magzatburkok elvetése után a méh ritmusos mozgásai néhány napig folyamatosan történnek, 

majd csak szakaszos összehúzódások jönnek létre. Ezen összehúzódások hatására a méh teriméje 
erıteljesen csökken. A méh üregébıl a visszamaradt magzatvíz, vér stb. kipréselıdik. A méh 
teriméjének csökkenését, a bekövetkezı degeneratív és regenerációs folyamatokat involuciós 
történéseknek mondjuk. A méh valóban megkisebbedik, involválódik. A vemhesség alatt fontos 
szerepet játszó, de a szülés után már felesleges anyagok degenerálódnak, s részben az ürülı 
lochiával, részben a fagocita sejtek segítségével eltávoznak. A degeneratív folyamatok végén 
elkezdıdnek a felépítı folyamatok is, a méh nyálkahártyájának átalakítása, hogy idıvel alkalmas 
legyen újabb embrió fogadására. 

Az involúciós folyamatokat segíti az újraéledı petefészek-tevékenység is. Állatfajonként eltérı 
idıben, de szülés után meglepıen hamar tüszıérés következik be a petefészekben, amely ivarzással 
is jár. A tüszıérés legtöbbször nem vezet ovulációhoz, nem is az a célja, hogy fogamzás jöjjön létre, 
hanem az involució segítése. 

Az anatómiai, morfológiai értelemben vett involució viszonylag hamar befejezıdik. A méh 
nyálkahártyájának azonban idıre van szüksége ahhoz, hogy szövettani, sıt hisztokémiai értelemben 
is befejezze az involuciót, s kész legyen az újabb vemhesedésre. Ezt a szükséges idıt „biológiai 
pihenı idınek” nevezzük, jóllehet a nyálkahártya éppen nem pihen, tevékenységét az építı 
folyamatok jellemzik, készül az újabb feladatra.  
 
 

 

14. A tejmirigy 
 

14.1. A tejmirigy kialakulása és mőködése: 

 
A tejmirigy a bır mirigyei közé tartozik, módosult verejtékmirigynek felel meg. Fejlıdése 

embrionális korban kezdıdik, amikor a törzs hasi oldalán megjelennek a Schultze-féle tejlécek. A 
tejléc egyes részein a sejtek erıteljesebb osztódásával kialakulnak a tejpontok, majd ezek tovább 
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növekedve tejdombokká alakulnak (52. ábra). A tejdombok és a belılük fejlıdı tejmirigyek száma 
fajra jellemzı, a tejléc többi sejtje eltőnik, felszívódik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. ábra. A tejmirigy kialakulásának vázlatos rajza. 
 

Ha a fajra jellemzı számúnál több tejdomb marad meg, hypermastia-ról, ha csak szám feletti 
bimbó (fattyúbimbó) jelentkezik, akkor hyperthelia-ról beszélünk. Ezek kérıdzıknél különösen 
gyakoriak. 

A tejdombok közepén mirigymezı, körülötte bırsánc különül el. A mirigymezıbıl egy vagy 
több ún primer hámcsap sarjad, és növekedni kezd az alatta lévı kötıszövetes állományba. A 
primer sarjak oldalán másodlagos, azokból pedig harmadlagos sarjak indulnak. Ezekbıl alakul 
majd ki a külvilággal közlekedı őrrendszer úgy, hogy a sarjak közepe elszarusodik, ezáltal 
csatornává alakul. Ezt a folyamatot nevezzük kanalizációnak. A kanalizációs folyamat a 
másodlagos, harmadlagos, stb. sarjakon is folytatódik, a felületen pedig bimbó alakú, kiemelkedı 
nyúlványok jönnek létre. Ha a fejlıdés elején csak egy hámcsap indul befelé, akkor a keletkezı 
tejmirigynek csak egy kivezetı nyílása lesz, az ilyen mirigyet nevezzük tıgynek. Kettı vagy annál 
több kivezetı nyílású tejmirigy a csecs (a ló csecsbimbóján 2, a sertésén 2-3, a húsevıkön 8-12 
kivezetı nyílás található). A csecs nyílásai önálló, egymástól független mirigytelepbe vezetnek, 
vagyis a mirigytelepek kivezetı járatai közös bimbón, külön-külön nyílnak. 

A tejmirigyek az ivarérés idıszakáig mindkét nemben egyformán fejlıdnek. A fejlıdés 
második szakasza csak a nınemőekben játszódik le az ivari ciklus és a nıivarra jellemzı nemi 
hormonok (ösztrogének, progeszteron) hatására. A petefészek tüszıiben keletkezı ösztrogének 

hatására a tejmirigy vázrendszere és vezetékei fejlıdnek, a progeszteron pedig a mirigy 
parenchimájának, alveolusainak fejlıdését eredményezi. A mirigy kialakulására a szomatotróp 
hormon (STH) és a mellékvese kéregre ható hormon (ACTH) is. A mirigy fejlıdésének harmadik 
szakasza a vemhesség idején játszódik le, amikor a progeszteron túlsúly hatására befejezıdik a 
tejmirigy állományának kialakulása. A tejmirigy kialakulásának folyamatát mammogenezisnek 
nevezzük. 
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A tejmirigyek száma és elhelyezıdése fajonként változó. Sertésben 5-9 pár, kutyában 4-6 pár, 
macskában 3-5 pár, szarvasmarhában két pár tejmirigyet találunk a törzs mellkasi, hasi, lágyéki 
szakaszán. Lovon, kiskérıdzıkben csak egy pár lágyéki csecs található. 

A szarvasmarha tıgye a lágyéktájékon a középvonal két oldalán helyezkedik el, benne négy 
tejmirigy helyezkedik el. Kívülrıl a középsíkban mélyebb barázda húzódik, amely a tıgyet jobb és 
baloldali szimmetrikus tıgyfélre osztja. Egy kevésbé kifejezett barázda az elıbbire merılegesen 
mindegyik tıgyfélen elülsı és hátulsó tıgynegyedet különít el. 

 
A tıgy felépítése 
 

A tıgy az alsó hasfal izmai és a bır között foglal helyet. Kívül finom, gyéren szırözött bır 
takarja. A bimbók bıre vaskosabb, ráncosabb, szırtüszık, faggyú és verejtékmirigyek ezen a 
területen nem találhatók, idegvégzıdésekben viszont igen gazdag.  

A bır alatt egy laza szerkezető bıralatti kötıszövet van, melyben dús érhálózat és 
nyirokcsomók találhatók. Ez alatt találjuk a felületes, majd a mély izompólyát. A mély pólya 
kétoldalról a tıgyhöz érkezve kettéválik egy külsı (lateralis) és egy belsı (medialis) lemezre. A 
lemezekrıl kötıszövetes sövények indulnak a mirigytestbe, így annak vázát képezik. A medialis 
lemezek középsíkban összetalálkozva a két tıgyfél közé nyomulnak, alul a bırhöz, fölül a 
fancsonthoz rögzülnek, és így a tıgy függesztı készülékét hozzák létre (53. ábra).  
 
53. ábra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mély pólyán belül mind a négy mirigyet külön-külön egy laza szerkezető kötıszöveti tok 

veszi körül. A tokból a parenchimába térı kötıszövetes sövények a mirigy interstitiumát adják, 
benne erek és idegek haladnak. Az intersticium lebenykékre tagolja a mirigy állományát. 

Az azonos oldali tıgynegyedeket tehát csak vékony tok választja el egymástól, míg a tıgyfelek 
közötti válaszfal jóval vastagabb. 
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A tejmirigy szerkezeti felépítését tekintve csöves-bogyós mirigy, melynek mőködı állományát 
(parenchima) mirigy-végkamrák, alveolusok alkotják (54. ábra). 

 
 

 
 
 

54. ábra. A mirigyvégkamra szerkezete. 
 

1. alveolus, 2-3. kivezetı járatok, 4. mirigyhámsejtek, 5. kosársejtek (myoepithel sejtek), 6. tejvezeték, 7. a 
tejvezeték hámja, 8. simaizom kötegek, 9. artéria, 10. véna. 

 
 
 
Az alveolusok falát a mőködés fázisaitól függıen alacsonyabb és magasabb, egy rétegben 

elhelyezkedı mirigyhámsejtek alkotják, melyeket dús kapilláris hálózat vesz körül. Kívülrıl 
nyúlványos, nyúlványaikkal összefonódó kosársejtek (myoepithel sejtek) találhatók. Ezek 
citoplazmájában összehúzódásra képes fehérjeszálak találhatók, melyek a tej leadásakor oxitocin 
hatására összehúzódnak, és a végkamra falát összenyomják. Ennek hatására a tej a kivezetı 
járatokba préselıdik. 

 
A végkamrákból finom kivezetı járatok indulnak ki, melyek összeszedıdve tejutakká 

egyesülnek. A kisebb tejutak falát egyrétegő, a nagyobbakét és a tejmedence falát kétrétegő 
hengerhám borítja. A tejutak a tejmedencébe nyílnak, ennek két részét különböztetjük meg: felül, a 
mirigytestben lévı és alul a tıgybimbóban lévı részét. A kettı határán, a tıgybimbó eredésénél 
körkörösen helyezkedik el a Fürstenberg-féle vénagyőrő, mely összehúzza a tejmedence két része 
közötti szájadékot, és ezzel a tejet a tejmedence felsı részében és a mirigyállományban tartja. A 
tejmedence tıgybimbóban lévı része tölcsérszerően szőkül, végül a bimbócsatornába megy át, 
amely a bimbó végén nyílik. A bimbócsatorna nyálkahártyájának redıi és simaizomból létrejövı 
zárógyőrő a csatornát két fejés között zárva tartja. A csatorna tágasságától függ a fejési sebesség. 
 
14.2. A tejmirigy mőködése 

 
Az anatómiai résznél ismertetett mammogenezis, a tejmirigy kialakulása az elsı laktáció 

beindulásával nem fejezıdik be. Szárazra állításkor elapasztjuk a tejtermelést. Szárazon állás alatt a 
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tıgy pihen, regenerálódik, de a vemhesség legvégén, ellés elıtt egy újabb felépülési idıszak 
következik be, a tıgy felkészül a laktációra, s ez ismétlıdik minden további ellés elıtt. 

Laktogenezisnek nevezzük azt a folyamatot, amely során a már kifejlett tejmirigyben az ellést 
közvetlenül megelızıen megindul, majd fenn is marad a tej elválasztása. A tejet a végkamrák 
mirigyhámsejtjei termelik. A laktogenezis korai fázisában elıkolosztrum képzıdik, amely kitölti az 
alveolusokat és a járatokat. Ellés után kolosztrum (föcstej, elıtej) termelıdik, majd a laktogenezis 
késıbbi fázisában valódi tej képzıdik. A kolosztrum képzése a fajtól függıen 2-7 napig tart. 

Kétféle laktogén hormontípust különböztetünk meg. Az egyik az agyalapi-mirigy eredető 
csoport. Ide tartozik a növekedési hormon és a prolaktin. A második csoport placenta eredető: 
placentális laktogén, illetve laktogének (PL.). Ezen peptidhormonok felépítése nagyon hasonlít 
egymásra. Biológiai hatásokról tudjuk, hogy teljesen nem helyettesíthetik egymást. 

Az elıbb említett hormonok mellett a tejtermelés metabolikus hátterének biztosításában még 
részt vesznek: pajzsmirigy hormonok, az inzulin, a glukagon és a glükokortikoidok is. 

A tényleges (késıi) laktogenezis megindulásáért az elléskor, illetve az ellést közvetlenül 
megelızı idıszakban bekövetkezı hormonális változások a felelısek. Hirtelen csökken a 
progeszteronszint és a placentális laktogén termelése is rohamosan csökken. Ezen hatásokra nı a 
prolaktin, az ösztrogének, a kortikoidok, az oxitocin és a prosztaglandinok vérszintje. Eszerint a 
laktogenezis fı fázisának megindulását két endokrin hatásnak tulajdonítjuk: 

• A tejmirigy felszabadul a progeszteron gátló hatása alól, 
• Létrejön egy agyalapi-mirigy eredető laktogén túlsúly, s fokozódik az elıbb 

említett hormonok szekréciója. 
A laktogenezis létrejöttében a prolaktinnak minden fajban jelentıs szerepe van. A legtöbb 

fajban e hormon nélkül nem képzelhetı el a tejszekréció fennmaradása. (Kivételt képez a tehén, 
csökkenı prolaktin szint mellett is jelentıs mértékő lehet a tejtermelése. Tehénnél a tejtermelés 
fenntartásáért elsısorban a növekedési hormon a felelıs.) 

Galaktopoezis az a folyamat, amely során elsısorban külsı stimulusok hatására (szopás, fejés) a 
tejszekréció hosszabb ideig 
fennmarad. Ugyanakkor egy 
meghatározott, fajonként eltérı 
tejtermelési idıszak után – a 
külsı ingerek változatlan 
fenntartása ellenére is – csökken 
a tejtermelés, majd megszőnik. 

A legtöbb fajban a 
galaktopoezis addig tart, amíg 
az újszülöttet le nem választják. 
Más fajok a leválasztás után is 
hosszabb ideig képesek tejet 
termelni. 

A galaktopoezis feltétele a 
mőködı mirigyállomány 
megújulása. Juh és kecske 
esetében a prolaktin hormon, 
szarvasmarhánál a növekedési 
hormon (STH) hatására fejés 
után 20-30 perc múlva a 
mirigyhámsejtek erıteljes 
osztódásnak indulnak, s pótolják 

a károsult, kiesett sejteket. (Szarvasmarhánál a növekedési hormon nem hat közvetlenül a 
tejtermelésre, a májban keletkezı szomatomedinen keresztül hat.) 

Az elıbbi két hormon mellett minden fajnál jelentıs a galaktopoezis fenntartásáért még a 
pajzsmirigy tiroxinja, az inzulin és a glukagon, a kortikoidok és az oxitocin. 
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A galaktopoezis során a tej tényleges szekréciója nem folyamatos. A szopás/fejés alatt az 
alveolusok és a járatok tartalma kiürül, ezután indul meg a tej szekréciója a sejtekbıl. A szekréció 
eredményeként a járatokban és alveolusokban a felgyülemlett tej nyomása folyamatosan növekszik. 
Ismereteink szerint kb. 4,5 kPa intraalveoláris nyomás létrejöttekor a szekréció leáll, illetve szünetel 
a következı szopásig/fejésig. 

A tejmirigybıl a tej a tejleadás, ejekció során kerül ki a külvilágra. A tejnek legnagyobb része 
(95%-a) nem a tejmedencében van a leadás elıtt, hanem az alveolusokban és a kis járatokban. A kis 
járatok szinte kapillárisként mőködnek és a kapillaritás szabta erık a leadást akadályozzák. A tıgyet 
ért mechanikai ingerek (szopás, langyos törlıkendı, fejıkehely mőködése), de az érzékszervek felıl 
érkezı ingerek hatására kialakul a már említett neurohormonális refexív. Idegi hatásra az agyalapi 
mirigy hátulsó lebenyében raktározott oxitocin hirtelen felszabadul, a vér útján a tejmirigybe jut és 
ott az alveolusok kosársejtjeinek összehúzódását váltja ki. Az itt megnövekedı nyomás a szopás 
vagy a fejıgép szívási fázisában pótolja a tejmedencébıl, illetve a tejutakból szopással vagy 
fejıgéppel felvett tejet és folyamatossá teszi a tej külvilágra jutását. A neurohormonális reflex 
elfogadásával magyarázatot találunk arra is, hogy külsı vagy belsı gátlás módosíthatja, kiolthatja a 
reflexválaszt, létrejöhet az ún. tejvisszatartás jelensége. (Gátló tényezı sok minden lehet, amely 
rendszerint az adrenalin-szint emelkedését okozza.) 

A tejbeáramlást az adrenalin azonnal felfüggeszti. Ezt azzal magyarázzák, hogy a tejmirigy 
arterioláinak összehúzódása következtében – amelyet az adrenalin okoz – a vénás szinuszok 
kiürülnek és a bimbó „felpolcolódása, erekciója” sem tud létrejönni, illetve megszőnik. 

A fejési technika akkor korszerő, ha tekintetbe veszi azt a fiziológiás tényt is, hogy a keringésbe 
hozott oxitoxin csupán 4-5 percig van optimális koncentrációban. 

A tıgy mőködésének megítélésénél vegyük figyelembe, hogy egy 9000 literes tehén a laktáció 
alatt csupán 12%-os tej-szárazanyagot feltételezve is közel 11 mázsa vízmentes tejkomponenst 
produkál, saját testtömegének közel a dupláját. Ez hatalmas terhelést jelent a tıgy 
mirigyállományának. A tejkomponensek zömében a tıgy mirigyhámsejtjeiben szintetizálódnak, 
más részük „kiszőréssel” kerül a vérplazmából a tejbe. A tıgy 300-500 liter vért visz át 
érrendszerén 1 liter tej elıállításához. 

 

Befejezésül hangsúlyozzuk, hogy a tej az ismertetett anyagokon kívül olyan biológiailag aktív 
anyagok tömegét is tartalmazza, amelyek jótékony hatására korábban nem is gondoltunk, az újabb 
kutatások viszont egyre nagyobb számban okoznak kellemes meglepetéseket.  

 


