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„A madarak szaporodásbiológiája” kézikönyv 1987-
ben, 25 évvel ezelôtt jelent meg, 237 oldal terjedelem-
ben a Mezôgazdasági Kiadó (Budapest) gondozásában. 
Az akkori munka áttekintô ismereteket próbált nyújta-
ni a madarak szaporodásáról a szerkezet, mûködés és 
szabályzás folyamatainak bemutatásával, s a már ab-
ban az idôben is „klasszikusnak” tekintett anatómiai és 
szövettani leírások mellett, igyekeztem a kurrens bio-
kémiai, molekuláris biológiai és endokrinológiai kuta-
tások eredményeit is ismertetni. Jellemzôen, alig több, 
mint 20 oldalon „sikerült” összefoglalnom a szaporodá-
si ciklus – ma, öko- és eto-fi ziológiának nevezett – ma-
gatartás élettani jellemzôit, s az embriológiai fejezetek 
pár oldala, vagy inkább csak pár bekezdése foglalko-
zott az ivardetermináció kromoszómális és szûkebb ér-
telemben vett genetikai vonatkozásaival. 

Az elmúlt negyed század során a madárbiológiai is 
olyan hatalmas mértékben fejlôdött, hogy a fenti tema-
tikájú és címû kézikönyv mos tani megírása nagymér-
tékben új feladatot jelentett. S ez, elsôsorban minôségi 
változtatásokat követelt. Csak a legfontosabbakra szeret-
nék itt utalni. A molekuláris genetika eredményei szük-
ségessé tették a klasszikus embriológiai részek alapvetô 
kiegészítését a szex determináció és ivari differenciá-
lódás új koncepciójával. Hatalmas anyag halmozódott 
fel az ivarsejtek differenciálódásának és a sejtosztódá-
sok molekuláris mechanizmusainak megismerése terü-
letén. Számos ultrastruktúrális ered mény született a ma-
darak spermium szerkezetének vizsgálata során. A mo-
lekuláris biológiai elemzések közelebb vittek bennün-
ket a megtermékenyülés folyamatának megismerésé-
hez. A madár szaporodás-endokrinológia egyrészt mo-
lekuláris irányzatában, másrészt viselkedés- és ökoló-
giai vonatkozásaiban olyan expanziót mutatott, hogy a 
ma már négy évente rendezett, egyre terjedelmesebb 
nemzetközi madár-endokrin konferenciákra is „alig fér-
nek be” a kurrens vizsgálatok eredményei. A szaporodá-
si folyamatok és a biociklus reprodukcióhoz „kapcsolt” 
elemei pedig jelenleg már olyan komplex megközelí-
tést követelnek, amely szükségessé tette egy szerkeze-
tében is erôsen tagolt ökofi ziológiai rész megírását. Eb-
ben nagy segítségemre voltak az elmúlt három évtized 
„madártani expedíciói”, melyek során a különbözô égö-
vek sok élôhelyének és nagyszámú madárfajának meg-
ismerésére nyílt lehetôségem.

Az utóbbi 25 évben az élettani, endokri no ló giai és 
ökológiai kongresszusok Proceedings-ei mellet (me-
lyekben a madarak szaporodásáról is volt szó), csupán 
egy átfogó munka született, mely a madarak szapo-
rodási folya matainak áttekintô bemutatására vállalko-
zott. A 2007-ben megjelent, Barrie G.M. Jamieson által 
szerkesztett két kötetes munka (Reproductive Biology 

and Phylogeny of Birds) a madarak törzsfejlôdéstani és 
rendszertani vonatkozásainak tárgyalása mellett – a ki-
váló társszerzôk specializációját tükrözve – hol részle-
tesebben, hol vázlatosabban mutja be a hím és nôstény 
madarak ivarszerveit, azok szerkezetét és mûködését, 
beleértve az új molekuláris biológiai eredményeket is. 
A második kötet – ismét csak a társzerzôk speciális mun-
kásságának megfelelôen – az ökofi ziológia egyes, kur-
rens kérdéseivel foglalkozik. Hatalmas adatmennyiség 
került publikálásra, s legtöbbször igényes, összehasonlí-
tó szemlélet jellemzi az egyes fejezeteket. Szükségszerû 
azonban az, hogy egy ilyen sok-szerzôs munka, mely 
szerteágazó tudományterületet mutat be, a részek ará-
nyaiban és kapcsolodásában nehezebben válik kiegyen-
súlyozottá és arányossá. A nyilvánvaló terjedelmi kor-
látok, pedig tovább nehezítették a szerkesztô munká-
ját. Ennek a könyvnek a megjelenését követôen is el-
telt azonban újabb 5 év, s bizony a madárbiológiai 
kutatások intenzitása azóta, csak tovább fokozódott. 
A hazai szakmai-könyvpiacon pedig anatómiai prakti-
kumok fejezetei, vagy baromfi tenyésztési munkák rö-
vid összefoglalói adhatnak csak vázlatos betekintést a 
madár szaporodásbiológiába.

Munkám újragondolása, az elôzô kiadás – kicsit a 
baromfi tenyésztés gyakorlata felé irányuló – orientáci-
óját szükségszerûen megváltoztatta. Elsôsorban azért, 
mivel ma már – az élettani alapok rendszerezett lera-
kása mellett – nagyon indokolt lenne keltetésbiológi-
ával kombinált baromfi  szaporodásbiológiát (is) írni, 
mely egyaránt nyit az új tartástechnológiai megoldá-
sok bemutatása és az aszisztált reprodukció új ered-
ményei felé is. A környezetszennyezô anyagok káro-
sító hatásait a madarak (baromfi  fajok) szaporodásá-
ra, ugyancsak terjedelmes munkának kellene taglal-
ni. S akkor még nem beszéltünk a természeti-környe-
zet rombolásának, vagy a globális felmelegedésnek a 
vadon élô madarak reprodukciójára gyakorolt hatása-
iról sem. Ennyire szerteágazó tematikájú, pedig egy 
könyv nem lehet, viszont – elméleti jellegébôl adódó-
an – kielégítô alapokat szolgáltathat a szakterület gya-
korlati részének kidolgozásához.

A jelen munka tehát, több alapkutatási eredményt 
mutat be, a madarak szaporodásának számos vonat-
kozását tárgyalva. Szakkönyv, amely egyrészt, a ma-
darak életfolyamatait rész leteiben is megismerni kívá-
nó szakembereknek szeretne áttekintô, a kétezer-tizes 
évek szintjén álló ismereteket nyújtani. Kihangsúlyo-
zom ugyan akkor, hogy mivel az alapkutatások jelentôs 
hányada is baromfi  fajokon valósult meg, a baromfi  te-
nyésztés gyakorlatában dolgozó szakemberek, vala-
mint baromfi  szak-állatorvosok is fontos új élettani, en-
dokrinológiai ismereteket találnak a munkában. Más-

Bevezetés
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részt, szeretném mind azoknak ajánlani – s ilyenek lát-
hatóan egyre többen vannak – akik úgy lettek „amatôr” 
madárbiológusok, hogy természetjárásaik során, egy jó 
távcsô, vagy komolyabb fényképezôgép megvásárlását 
követôen, fokozatosan egyre alaposabban ismerték meg 
és szerették meg a madarak színes, nyüzsgô világát, ter-
mészeti környezetünk nélkülözhetetlen hozzátartozóit. 
Azoknak, akik ezt a „megismerkedést” követôen tovább 
szeretnének lépni a „hobbi” szintjérôl és mélyebben és 
alaposabban behatolni a madarak csodálatos életfolya-
matainak megértésébe.

Ez a könyv nem valósulhatott volna meg mun ka-
társaim és tanítványaim segítsége nélkül, akik mind az 
1987-es elsô kiadás, mind pedig a jelen munka meg-
valósításában, a kutatásokban és eredményeink pub-
likálása során, hosszú évek alatt mellettem voltak. 
Hálásan köszönöm Dr. Muray Tibornak, Dr. Szokoly 
Máriának, Dr. Elekes Károlynak, Dr. Kovács Krisztiná-
nak, Dr. Szelényi Zoltánnak, Dr. Gombos Zoltánnak, 
Dr. Gyôrvári Istvánnak, Dr. Forgó Viktóriának, 

Dr. Do thi Dong Xuannak, Dr. Szôke Zsuzsannának, 
Dr. Pintér Ottónak, Dr. Végi Barbarának, Biczó András-
nak, Kelemen Katalinnak, Váradi Évának és Ladjánszky 
Veronikának a kitûnô együttmûködést, a sok segítséget. 
És persze munkacsoportjaim kiváló Asszisztenseinek 
precíz munkájukat. Nem feledkezve meg, a Montpellieri 
kollégákról, akik Prof. Ivan Assenmacher vezetésével 
módszertani és elméleti szinten is nagy segítséget nyúj-
tottak kutatásaimban. 

Nagyon köszönöm lektoraim: Dr. Barna Judit, 
Dr. Kovács Krisztina és Dr. Török János szakmai bírála-
tát, melyek nagy segítséget nyújtottak kéziratom végle-
ges formába öntésében.

Köszönetet szeretnék mondani Családomnak, akik 
nem csak a kutatások hosszadalmas, sokszor kudarcok-
kal tûzdelt idôszakában álltak mellettem, hanem a szin-
tézis aprólékos munkái idején, a sok fáradtsággal járó 
években is. Megértésük és türelmük nagyban segítette 
ennek a könyvnek a megszületését. 

Péczely Péter



I. 
SZERKEZET – FUNKCIÓ –

MOLEKULÁRIS SZABÁLYZÁS





1.1.  A genom és az ivari kromoszómák

A madarak kromoszóma szerelvénye a hüllô kéhez ha-
sonló, amennyiben két-, ill. három eltérô méretû típus-
ból áll. A legnagyobbak mintegy 5–12 μm, a közepes 
nagyságúak 1.5–3 μm hosszúságúak (ezt a két típust 
makro-kromoszomáknak nevezik), míg a legkisebb, ún. 
mikro-kromoszomák 0.5 μm körüli hosszúságot mutat-
nak. A mikro-kromoszómák valószínûleg nagyobb kro-
moszómák széttöredezésével keletkeztek, kb. 15-rôl fel-
tételezik, hogy ezek párokat alkotó elemek lennének. 
A mikro-kromoszómák zöme akrocentrikus, mindössze 4, 
vagy 5 lehet szubakrocentrikus, vagy szubmetacentrikus. 
A mikro-kromoszómák rekombinációs rátája nagyobb, 
korábban replikálódnak és metilációs szintjük maga-
sabb (Axelsson és mtsai., 2005). A legjobban a házityúk 
kromoszóma szerelvénye ismert, amely 39 párból áll. 
Ebbôl 8 makro-kromoszóma autoszómának tekinthetô. 
Egy értelmûen megkülönböztethetô a szex kromoszóma-
pár: a makro-kromoszóma nagyságrendû, metacentrikus 
„Z” és a közepes méretû, szub metacentrikus, erôsen 
heterokromatikus „W”. Ezeken kívül a genomot még 30 
mikro-kromoszóma alkotja. A nagy és közepes méretû 
„makro-kromoszómák” a centromerával összekötött 
hosszú (q) és rövid (p) karból állnak. A 15–18-as, ill. 
legvalószínûbben a 17-as mikro-kromoszóma hor-
dozza a nucleolus organizációs régiót (NOR), amely 
megfelel az emlôs kromoszóma „satellit” elemének. 
(Fechheimer, 1990). A legtöbb vizsgált madárfajon ha-
sonló kromoszoma számot és megoszlást írtak le, kivé-
telnek tûnnek a sólyomfélék, ahol pl. vörös vércsén a 
2n=52. Ezeken a fajokon a makro- és mikro, valamint 
a mikro kromoszomák közti fúziók és kromoszóma tö-
rések gyakran megfi gyelhetôk (Nishida és mtsai., 2008). 

Az összehasonlító kromoszóma festési vizsgálatok 
a madarak makro-kromoszoma szerkezetének nagy-
fokú konzervativizmusát mutatják, az eltérések szá-
ma kicsi. A házityúk elsô kilenc autoszómája a ja-
pán fürj és a házi lúd esetében teljes megegyezést 
mutat ezen fajok megfelelô kromoszomáival. Három fá-
cán faj, a vörös vállú csiröge és a Rhea esetében a tyúk 
4. kromoszómája homolognak bizonyult ezen fajok 
4. kromoszomájával, de e mellett egy mikro-
kromoszóma párral is (Guttenbach és mtsai., 2003). 
Kisebb eltérésre utalnak a házityúk, erdei pinty és 
szôlôrigó kromoszomáinak festési vizsgálatai, ameny-
nyiben a tyúk 1. kromoszómája erdei pintyen a 3., 4., 
szôlôrigón pedig a 2. és 5. kromoszómának felel meg 
(Derjusheva és mtsai., 2004). Úgy tûnik, hogy egye-
dül papagájféléken jelentkezik nagyobb mértékû mak-
ro-kromoszóma átrendezôdés a házityúkhoz képest. 
Ez fôleg a kisebb méretûekre érvényes: a tyúk 6, 7, 8. 

kromoszómája esetében, ezek közül kettô, vagy három 
elemei keverten, egyetlen kromoszómán jelentek meg 
törpe papagáj, hullámos papagáj és nimfa kakadu ese-
tében (Nanada és mtsai., 2007).

A madár sejtmag DNS-tartalma kb. 3 pg, mint-
egy fele az ember, vagy az egér DNS mennyiségé-
nek. A tyúk genom 1.2 Gbp nagyságú, amely az 
egér, vagy emberi genom méretének 40%-át teszi ki. 
A különbség valószínûleg a kisebb intronok és a gé-
nek közti távolságokból adódik. Az 1. kromoszoma 
150–200 Mbp, a mikro-kromoszomák pedig 5–20 
Mbp nagyságúak. A géntérképezések EST projekt-
jei a tyúk génjeinek számát kb. 35 000-re becsü-
lik, amely szám a gerinceseknél talált mennyiségek-
kel jó egyezést mutat (Boardman és mtsai., 2002). 
A fl uoreszcensz in situ (FISH) vizsgálatok szerint a tyúk 
genom 65%-a a makro-kromoszomákhoz kötôdik, még-
is ezek csupán a gének 25%-át hordozzák, s a genom 
mintegy 30%-át alkotó mikro-kromoszomákhoz köthetô 
a gének kb. 75%-a (McQueen és mtsai, 1998).

Ivari kromoszómák

Az ivar-kromoszomák kialakulása az állatvilág (és 
növényvilág) evoluciója során több alkalommal, s egy-
mástól függetlenül valósult meg és párhuzamos jelen-
ségeket mutatott (Ohno, 1967). A madarak ivar-kromo-
szómáinak megoszlása nôstény szex heterogaméciát 
(heterozigóciát) mutat, ZW kromoszóma párt hordozva. 
A hím szex homogametikus, ZZ kromoszóma pár jel-
lemzi. A madarak szex kromoszoma elrendezôdése te-
hát eltér az emlôsökre jellemzô hím heterogaméciától, 
az XY (hím) és XX (nôstény) rendszertôl. Hasonlóság a 
két típus között az, hogy a „Z”, hasonlóan az „X”-hez 
nagy méretû és sok szomatikus gént tartalmaz, a „W” 
pedig hasonlóan az „Y”-hoz, a centromera körül bekö-
vetkezett deletioval elvesztette szomatikus génjei zö-
mét, majd többszörösen ismétlôdô DNS szekvenciák 
(Ssp1, Xho1, EcoR1) kialakulásával (amplifi káció) és 
nagy mennyiségû heterokromatin megjelenésével nyer-
te el végleges felépítését. Az „X” és „Z”, valamint az 
„Y” és „W” kromoszómák azonban hasonlóságuk elle-
nére, valószínûleg egymástól függetlenül alakultak ki, 
egy közös, hômérséklet függô ivardeterminációt mutató 
ôshüllô, két eltérô autoszomájából jöhettek létre. A „Z” 
és „X” kromoszómák hasonló jellegzetességei (alacsony 
gén denzitás, a here meghatározó gének amplifi kációja) 
arra utalnak, hogy – bár a „Z” inkább a hím ivart meg-
határozó elem, az „X” pedig nôivart determináló gé-
neket hordoz – konvergens evoluciós úton jöttek létre 
(Graves és mtsai., 2001, Bellott és mtsai., 2010). A folya-
mat homomorf autoszoma párból indulhatott ki, mely-

1. Szex determináció és ivari differenciálódás
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nek kezdetén a szelekció a szexuálisan antagonisztikus 
allélok közti kapcsolatot, s a kromoszómák mindegyi-
kén az egyik ivart meghatározó locus kialakulását ered-
ményezte. Ezt követôen a két „proto-szex-kromoszóma” 
közti rekombináció erôsen lecsökkent, amely viszony-
lag kevés –egymásnak megfelelô – gametolog gént ered-
ményezett.

Ezeknek a gametolog géneknek az elren de zôdése a 
kromoszóma specializáció idôbeli lefolyását tükrözi, s 
arra utal, hogy a szex kromoszómák kialakulása több, 
idôben elhatárolt idôszakban zajlott le. Így pl. az em-
ber „X” kromoszómáján négy evolúciós „stratumot” ha-
tároztak meg, melyek közül a legôsibb a hosszú (q) kar 
distalis részén, míg a legfi atalabb a rövid (p) karon talál-
ható. A folyamat mintegy 240–320 millió éve játszód-
hatott le. Lawson-Handley és mtsai (2004) madarakon a 
„Z” és „W” kromoszómán egyaránt megtalálható 5 ismert 
(gametolog) gén párt tanulmányozták, s intron szekven-
cia analizissel állapították meg, hogy a „Z” kromoszó-
mán két zónát (stratumot) lehet elkülöníteni. A Zq distalis 
részén levô stratum mintegy 102–170 millió éve jöhetett 
létre, tehát még a Neoaves kialakulását megelôzôen. Ki-
alakításában a „W” inverziós mutációja lehetett megha-
tározó, mely megszüntette a Zq-val való homológiát. Ez 
a zóna 3 gametolog gént tartalmaz. A Zp-n elhelyezkedô 
második zóna mintegy 58–85 millió éve jöhetett létre, 
mégpedig valószínûleg eltérô idôszakokban, az egyes 
madárcsoportok kialakulása során. Ez a fi atalabb stratum 
2 gametolog gént tartalmaz. Nam, Ellegren (2008) sze-
rint a Z és W kromoszómák stratumjainak kialakulása 
három idôszakban következett be. Az elsô, legrégeb-
bi stratum 132–150, a második 71–99, a harmadik pe-
dig 47–57 millió évvel ezelôtt alakult ki. Ezek a válto-
zások a legszembetûnôbbek a  Z kromoszóma 1–11Mb 
szakaszán, ahol 6 gén elhelyezkedését érintik, s kevés-
bé jelentôsek a 42–50-es intervallumban levô 2 gén és a 
16–53-as intervallumban levô 4 gén esetében. 

A kialakult szex kromoszómák esetenként részle-
gesen fúzionálhatnak autoszomákkal, mely szekvencia 
evolúciót és gének degenerációját teszi lehetôvé. Ezek 
az idôszakosan fúzionált kromoszomák a neo-szex kro-
moszómák, melyeket poszáta féléken tanulmányoztak. 
Itt a 4a autoszoma elülsô fele (mintegy 10 Mb) fúzióját 
fi gyelték meg a „Z”, vagy „W” szex kromoszómával. 
Ez az autoszomális elem pl.  androgén receptor géne-
ket tartalmaz, így a fúzió „erôsítette” a szex kromoszó-
ma potenciálját. A kialakult neo-szex kromoszómákat 
jellemzi a neo-Z gének kisebb genetikai diverzitása, a 
Z és W közti kisebb szekvencia divergencia, melyek vi-
szonylag újabb keletkezési idejükre utalnak (37–47 mil-
lió év), szemben az eredeti szex kromoszómák, sokkal 
korábbi (mintegy 150 millió év) kialakulásával (Pala és 
mtsai., 2012a, b.). 

A hüllôk és madarak kromoszómáinak, ill. ivar-de-
terminációs rendszereinek összehasonlítása azt mu-
tatja, hogy bár egyes hüllô típusokon (kígyók, gyíkok, 
egyes teknôsök) is ZZ/ZW szex kromoszómák találha-
tók, de ezek és a rajtuk levô determináns gének helyze-
te – madarakhoz képest – határozott eltéréseket mutat. 
A házi tyúk „Z” kromoszóma génjeinek és a kínai lágy-
héjú teknôs, a japán patkány sikló és a sziámi krokodil 
(amelynek nincsenek morfológiailag elkülönülô szex kro-

moszómái) kromoszómáinak összehasonlító FISH vizs-
gálata u.i. azt mutatta, hogy a tyúk „Z” kromoszóma a 
teknôs 6 q-nak, a sikló 2p-nek és a krokodil 3. kromo-
szómájának felel meg (Kawai és mtsai., 2007). 

A madarak törzsfejlôdése során a korán elkülönült 
Ratitákban az ivari kromoszómák az ôsibb formák-
nál homomorf jellegûek (strucc, kazuár és kiwi), ha-
sonlóan a Boákra és Pythonokra jellemzô állapothoz. 
Az emu és nandu fajokon azonban a nôstény egyedek 
5. kromoszóma párjában eltérô sávozási jellegek mu-
tathatók ki, utalva a gének meginduló átrendezôdésére. 
A házi tyúk 1–9 makro-kromoszómájának és „Z” kro-
moszómájának, valamint az emu, a kazuár, strucc, a 
nagy és kis nandu, ill. egy tinamu faj kromoszómáinak 
összehasonlító sávozási vizsgálata azt mutatta, hogy a 
tyúk egyes kromoszómáiból elôállított „próbák” mind 
a hat vizsgált  Paleognath speciesen, csak egy-egy kro-
moszóma párral mutattak hibridizációt. Kivételt jelen-
tett a tyúk 4. kromoszómája, mely azon túl, hogy jó 
megegyezést adott a  Paleognath fajok negyedik legna-
gyobb kromoszómájával, de e mellett ezeken a fajo-
kon jelölôdött az egyik mikro-kromoszóma is. A tyúk 
„Z próbája” pedig hibridizált a vizsgált  Paleognath fa-
jok mind két „szex” kromoszómájával. Ez a vizsgálat a 
Ratita és  Carinata típusok közti nagymértékû megegye-
zést húzta alá, vagyis a madár kariotípus az evolució 
80 millió éve alatt mutatott stabilitását. Négy gén FISH 
jelölése másrészt arra utalt, hogy a két nandu faj eseté-
ben a Wq proximális részében kismértékû átrendezôdés 
indult meg, ami már a „W” kromoszoma specializáló-
dásának kezdetét (amplifi káció), vagyis a szex deter-
mináns gének felhalmozódását jelzi (Shetty és mtsai., 
1999; Nishida-Umehara és mtsai., 2007). 

A  Carinata madarak „Z” kromoszómája nagy 
méretû és a teljes genom 7–10%-át hordozza, több, 
mint 700 gén, zömében szomatikus tulajdonágokat kó-
doló elemek találhatók rajta. A kisebb méretû, erôsen 
heterokromatikus „W” kromoszóma viszont mindösz-
sze 1.5%-át tartalmazza a teljes genomnak (mintegy 
45 gén-t azonosítottak napjainkig) (Schmid és mtsai, 
2000; Clinton, Haines, 2001; Smith és mtasai, 2007, 
Mank, Ellegren, 2009). 

A „Z” kromoszómán található gének közül FISH 
technikával az alábbiakat lehetett pontosabban azo-
nosítani: a „p” karon található a szteroido-genetikus 
sejtek fejlôdését megindító ZOV-3 gén, a  növeke-
dési hormon receptor-gén,  prolaktin receptor-gén 
és két interferon-1 gén. A here determinációjában 
meghatározó szerepû az ivarléc korai fejlôdési sza-
kaszában expresszáló, s késôbb a „ZZ” egyedek-
ben, a herében tömegesen aktiválódó DMRT1 gén. 
A „q” karon levô lép tyrozin kináz-gén, aldoláz-B, 
izom-szkeleton-receptor tyrozin kináz gének, a chromo-
helicase-DNA- binding 1 (CHD-Z) gén, a qk-1 gén a 
spermatogenezis meghatározásában kiemelt szerepû, 
míg a vitellogenin gén a „ZW” (nôstény) egyedek 
vitellogenezisének egyik szabályzó eleme (Kunita és 
mtsai., 1997; Nanda és mtsai, 1998; Suzuki és mtsai, 
1999, Fridolfsson, Ellegren, 2000, Shan és mtsai, 2000). 
Sajátos, valószínûleg szex-determináns funkciójú, a 
hisztidin-triád-nukleotid binding proteint kódoló HINT-Z 
gén, mely mint chicken-protein-kináz-inhibitor (Z-ch-
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pkci) is ismert. Ez a gén megtalálható a „W” kromoszó-
mán is (W-ch-pkci), s affi nitást mutatnak a heterodimer 
képzésre (Ceplitis, Ellegren, 2004, Moriyama és mtsai., 
2006, Smith és mtsai., 2009). Újabban a haemopoetikus 
szövetekben expresszáló, az emlôs-hemogén gén ma-
dár megfelelôjét, a c-HEMGN-t azonosították a „Z” 
kromoszóma „q” karján. Ez a gén csirke embrióban a 
szexdetermináció késôbbi fázisában, ill. az ivari diffe-
renciálódás kezdetén, a pre-Sertoli sejtekben expresszál. 
A folyamat a DMRT1 expresszióját követi és megelôzi 
a SOX-9 expresszióját. Így feltehetôen a DMRT1 – 
c-HEMGN – SOX-9 kaszkád tagja, s elsôdleges szex-
determináns szerepe a hím madarakban igen valószínû 
(Nakata és mtsai, 2013). 

A zebrapintyen korábban azonosított 14 „Z” spe-
cifi kus gén közül is sikerült a FISH technikával tyúk 
„Z” kromoszomán megtalálni: a „p”-n az ATP5A1 
és UBE2R2 géneket, a „q”-n pedig a NR2F1, PAM, 
HSD17B4, NIPBL, ACO1, HINT1, SMAD2, SPIN, 
NTRK2 géneket. Ezek a gének azonban zebrapinty-
hez képest eltérô helyen lokalizálhatók, utalva a két 
faj kromoszóma fejlôdésének eltérô sajátságaira (Itoh 
és mtsai., 2006). 

A „W” kromoszóma ismert génjei közül 5 játsz-
hat szerepet az ivar meghatározásban. Ezek közül 
a „Z”-n is megtalálható a CHD1, ATP5A1, UBAP2, 

SPIN és a „Z” HINT1-tôl az AMP kötô régiójában 
különbözô ASW gén (Pace, Brenner, 2003). Fontos 
szex determináns gén lehet a „Z” kromoszómán ta-
lálható ch-pkci-vel, mintegy 65%-ban megegyezô 
felépítésû, W-pkci (HINT-W) gén. Ebben azonban, hi-
ányzik a Z-pkci produktumra jellemzô hisztidin triád, 
de megtalálható benne egy leucin és arginin gazdag 
szakasz (Ceplitis, Ellegren, 2004). Újabban három 
olyan gént találtak a „W” kromoszomán, melyeknek 
nincs megfelelôje a „Z” esetében. Ezekhez tartozik a 
FET1 (female expressed transcript 1), mely csirkében 
az embriofejlôdés 4.5–6.5. napjáig expresszál, azon-
ban csak a baloldali gonád telepben. Szex determi-
náns szerepe nem egyértelmû, mivel adatok utalnak 
arra, hogy a FET1 egy madár retrovirust kódolna (Reed, 
Sinclair, 2002; Smith és mtsai., 2007). Ugyancsak a 
„W” kromoszomához kötött a 2d-2D9 és a 2d-2F9 
gén, melyek csirkében a keltetés 2.napjától (a gonád 
fejlôdést megelôzôen) expresszálnak. A 2d-2D9 ál-
tal determinált fehérjét még nem ismerik, a 2d-F9 
expresszátuma viszont egy, az ATP-ase szupercsalád-
ba tartozó enzim (Yamada és mtsai., 2004). Speciális 
szerepûnek tûnik az embriofejlôdés 4. napja körül, 
az agyban expresszáló ABTW (avian brain W-linked 
transcript) gén, mely nôstényekben mutat dominan-
ciát (Scholz és mtsai., 2006). (1. ábra)

1. ábra. A madarak „Z” és „W” kromoszómája
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Az ivardeterminációban és az ivari 
differenciálódás szabályzásában szereplô 
autoszomák

A madarak ivardeterminációjában, más gerinces ál-
latokhoz hasonlóan, több autoszomális gén is szerepet 
játszik, melyek lokalizációjáról és funkcionális kapcso-
latáról viszonylag kevesebb ismerettel rendelkezünk. 

A SOX9 gén egy pontosabban nem behatárolt 
 mikrokromoszóma párban lokalizálódik (Kuroiwa és 
mtsai, 2002). Expressziója csirke embrióban a keltetés 5. 
napjától, fôleg a hím egyedekben mutatható ki. A SOX-
9 expresszióját fokozza a vele egyidejûleg aktiválódó 
prosztaglandin D(2)/lipocalin-típusú prosztaglandin-D 
szintetáz gén produktuma, amely része (vagy megha-
tározó eleme) a SOX9 gén mûködését autoregulációs 
módon szabályzó (az emlôs SRY-tól független), vala-
mennyi gerincesben megtalálható, here fejlôdést in-
dukáló rendszernek (Moniot és mtsai., 2008). Ugyan-
csak upstream regulációs eleme lehet az expresszióját 
megelôzôen aktiválódott cHEMGN gén transzkripciós 
faktora is (Nakata és mtsai., 2013).

A FOXL2 gén csirkén a 9-es kromoszómán talál-
ható, a WT1 (Wilms tumor 1) gén az 5-ös kromo-
szómán lokalizálható, az NROB1 (nuclear recep-
tor subfamily 0) gén az 1q-n, a WNT4 (wingless-type 
MMTV integration site family, member 4) a 21-es kro-
moszómán, a WNT1 (wingless-type MMTV integration 
site family, member 1) az 1-es kromoszómában talál-
ható, a GATA4 (GATA binding protein 4) a 3-as kromo-
szómában, a szteroidogenetikus faktor 1, vagy NR5A1, 
más néven SF-1 gén (NR5A1 nuclear receptor subfamily 
5, group A, member 1) a 17-es kromoszómán lokali-
zálható, a StAR proteint expresszáló STARD1 gén lo-
kalizációja emberben ismert (8p11.2), de csirkében a 
homológ gén hasonló lokalizációját tételezik fel (Gene 
database, 2012). 

1.2. Az ivardetermináció, a gonádok 
embrionális fejlôdésének indifferens 
szakasza

A madarak ivardeterminációja legalább két ponton 
alapvetôen eltér az emlôsökétôl, mechanizmusát részle-
teiben, a mai napig nem tárták fel tökéletesen. Egyrészt, 
nem ismeretes olyan, korán expresszáló, transzkripci-
ós faktort produkáló és rövid ideig aktív gén, mint az 
emlôsök „Y” kromoszómáján levô SRY, mely gén-kasz-
kád rendszert aktivál és a heterozigota (madarakon a 
nôstény) egyed ivar determinációjának és differenciá-
lódásának prioritását biztosítaná. Másrészt, több ered-
mény azt mutatja, hogy madarakon, vagy nem léte-
zik az emlôs „X”-inaktivációnak (X-IST gén létezése) 
megfelelô mechanizmus (hímekben az egyik „Z” kro-
moszómához kötött gének expressziójának gátlása) és/
vagy a heterozigota nôstényekben nem jelentkezik a 
„Z” gének expressziójának megduplázódása, vagyis a 
dózis-kompenzáció (Mank, Ellegren, 2009). Egy eset-
legesen mûködô dóziskompenzációban pedig, ezek a 
mechanizmusok sokkal kevésbé lennének genetikailag 
hatékonyak, mint emlôsökön, mivel a folyamatok nem 

terjednének ki a „Z” kromoszóma egészére, hanem csak 
a rövid (p) kar bizonyos génjeire (Itoh és mtsai., 2007, 
McQueen, Clinton, 2009). Ha ez így van, úgy a homo-
zigóta ZZ hím egyedben „dupla kópiák” képzôdhetnek, 
a ZW nôstényhez képest, vagyis „Z-hez kötött” meny-
nyiségi különbségek jönnek létre, melyek önmagukban 
is alapját adhatják egy dózis függô (mennyiségi jellegû) 
ivardeterminációs mechanizmus megvalósulásának. 
Madarakban ennek, a DMRT1 (mint madár TDF, direkt 
here meghatározó funkció) esetében reális lehetôsége 
van, mivel a gén mind két ivarban expresszál, de fehér-
je produktumának mennyisége nôstényben elenyészôen 
kicsi (Cutting és mtsai., 2012). 

A legutóbbi idôben több olyan közlemény je-
lent meg, melyek a madarakban megvalósuló – bi-
zonyos szintû – dóziskompenzációra utalnak. Kor-
mos varju (Corvus corone), zebrapinty és csirke eseté-
ben a „Z” kromoszómán levô, ivardetermináns gének 
upregulációját állapították meg nôstény (ZW) egyedek-
ben, amely azonban nem jelentette valamennyi gén dó-
ziskompenzációját (Wolf, Bryk, 2011). Julien és mtsai. 
(2012) hasonló megállapításra jutottak csirkén: a „Z” 
kromoszóma gének részleges upregulációját tételez-
ték fel heterogaméta (nôstény) egyedekben. Más meg-
fi gyelések szerint nôstény madár embriókban a szoma-
tikus hatású „Z” gének expressziója növekszik meg, s 
ez eredményezné a „Z-dóziskompenzációt” (Naurin 
és mtsai., 2010). Egy további elképzelés szerint, a hím 
egyedek „Z” kromoszómáján levô „masculin” hatású 
gének upregulációja következik be, ami nem jelentke-
zik a heterozigota ZW nôstényeken. 

Az ASW gén felfedezése „átmeneti intersex for-
mák” létezésére hívta fel a fi gyelmet madarakban, 
mely ugyancsak egyfajta dóziskompenzációra utal. 
Az ASW gén csak a „W” kromoszómával rendelkezô 
nôstényekben expresszál, s hatása kezdetben, még egy 
triploid csirke vonal (3A:ZZW) esetén (a kettôs „Z” ha-
tással szemben) is érvényesül. A triploid csibék u.i. ki-
keléskor interszex jellegûek, ekkor jobb oldali herével 
és baloldali ovo-testissel rendelkeznek, fenotípusosan 
pedig nôsténynek tûnnek. A petefészek szövet azután 
késôbb ezekben a madarakban degradálódik (Thorne, 
Sheldon, 1993). Hasonlóan átmeneti interszex jellegû 
ZZW triploid nádirigó fi ókákat is leírtak, melyekben a 
csirkékhez hasonlóan, a „W”-hez kötött ivar jelleg nem 
tudott késôbb dominanciára jutni (Arit és mtsai., 2004). 

Az ivardetermináció a haploid Z/W  petesejt és a 
haploid Z/Z hímivarsejt egyesülésekor megvalósuló fo-
lyamat, mely madarakban ZZ hím, vagy ZW nôstény 
zygótát eredményez. A karyogamiát követôen pe-
dig, megindul az iniciátor, szex determináns gének 
expressziója, mely gén kaszkád(ok) aktiválásával sze-
xuális differenciálódást, vagyis az ivar szomatikusan 
jelentkezô manifesztációját eredményezi. Madarakban 
jelenleg két olyan gént ismerünk, melyekrôl feltételezik, 
hogy iniciátor szex determináns funkciójúak lehetnek. 

Ezek egyike a DMRT1 (dublesex and Mab-3 related 
transcription factor,1.), amely a „Z” kromoszómán he-
lyezkedik el, s mint testis determining factor (TDF) a 
hímivar meghatározója lehet. A DMRT1 emu esetében 
is csak a kialakuló „Z” kromoszómán található meg, 
valamennyi fajon hiányzik a „W”n, tehát madarakon 
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általános, „Z”-hez kapcsolt ivar determináns faktor. Ez 
a gén egy DNS-hez kapcsolódni képes transzkripciós 
faktort expresszál, közeli hasonlóságot mutat az egyes 
csontos-halakon azonosított DMY génnel, melynek fe-
hérje expresszátuma kaszkád mechanizmust indító 
transzkripciós faktor. Ugyanakkor nem mutat rokonsá-
got az emlôs SRY-nal. A DMRT1 valamennyi gerinces-
ben, így emlôsökben is ismert, emberben károsodása 
szex reverziót okoz, egérben pedig a null-mutánsa he-
re diszfunkciót eredményez. Ismeretes az, hogy fôleg a 
hím ivarú állatok urogenitális lécében már az ivari diffe-
renciálódást jóval megelôzôen expresszál. Expressziója 
a csirke embrió csíralécében és a Müller csöben a 3.5 
– 4.5. napon indul meg, mely utóbbi struktúrában, a 
hímekben sokkal intenzívebben zajlik (Smith, 2007, 
Cutting és mtsai., 2012). 

A DMRT1 újabb vizsgálatai azonban árnyaltab-
bá teszik ennek a génnek a szerepét a madarak ivar-
determinációjában. Zhao és mtsai. (2007) szerint a 
DMRT1 hat transzkripciós faktort képes produkálni. 
A DMRT1-b embrionális korban mind két ivar 
gonádjában termelôdik, de hímben nagyobb a mennyi-
sége, mint nôstényben, a 31. fejlôdési stádiumtól (gonád 
differenciálódás ideje csirkében) kezdôdôen. Ettôl az 
idôszaktól kezdôdôen a petefészek kezdeményben vi-
szont, intenzívebb a DMRT1-c expressziója, s a kizá-
rólag a here kezdeményben mutatható ki a DMRT1-f. 
A DMRT1 expresszió (együttes meghatározás), viszont 
ivarérett korban, csak a herében mutatható ki. 

A másik, feltehetô iniciátor szex determináns gén 
a „W” kromoszómán elhelyezkedô HINTW (histidine 
triad nucleotide binding protein, W-linked). A HINTW 
intenzív expressziója is igen korán indul meg. Csirke 
embrióban a fejlôdés 4.5. napjától mutatható ki, tehát 
már másfél – két nappal az ivari differenciálódás kez-
dete elôtt. Ezt a gént korábban, mind a „W”-n, mind 
pedig a „Z”-n elôforduló protein kináz inhibitor gén-
nel (PKCI), ill. annak egyik homológjával azonosították. 
A „Z”-hez kötött PKCI-Z (HINTZ)-ben hiányzik a kataliti-
kus domen, így a nôstény egyedben a jelenlevô PKCI-W 
(HINTW) képes, mint domináns negatív izoforma hatni, 
s az így kialakult heterodimer (HINTW/HINTZ) blokkol-
ja a HINTZ mûködését a fejlôdô gonádban. A „W” és 
„Z” interakciójának ilyen hatása vezethet a ZW emb-
rióban a petefészek kialakulásához, vagyis a HINTW 
petefészek determináns génnek tekinthetô (Pace, 
Brenner, 2003; Moriyama és mtsai., 2006, Smith és 
mtsai., 2009). Kísérleti körülmények között (RCASBP 
madár retrovírus vektor alkalmazását követôen) provo-
kált HINTW expresszió mellett a ZW embriókban pe-
tefészek, azonban a ZZ embriókban normális, kétolda-
li here kialakulást fi gyeltek meg, ami arra utalt, hogy a 
HINTW nem iniciátor, vagy legalább is nem az egyetlen 
iniciátor szex determináns gén (Smith és mtsai., 2009). 
A HINT gének szex determináns szerepe Ratitákban 
még kevésbé látszik valószínûnek (Hori és mtsai., 2000). 

A „W” és „Z” kromoszomák interakciójának egy 
sajátos lehetôsége is megvalósulhat a madarak iva-
ri differenciációjában. Csirkén, a hímivarban a két 
„Z” kromoszomán egy erôsen metilálódott szakaszt 
(MHM) találtak, mely nôstényekben (az egyetlen „Z” 
kromoszomán) kevésbé alakult ki. A különbség a 

nôstényben meglevô „W” kromoszóma demetilációs 
faktort expresszáló hatására vezethetô vissza. Ez a ke-
vésbé metilálódott „Z”-n olyan RNS transcriptiot ered-
ményez, amely a nôstényben bevonja a „Z” nagy ré-
szét, s „silence” állapotba hozza a „Z”-n levô géneket, 
köztük a hím ivari jelleget meghatározó DMRT1-t is 
(Teranishi és mtsai, 2001). Ha ez a feltevés igazolódik, 
úgy madarakon egy egyedi, más gerinceseken ismeret-
len szex-determinációs jelenség létezne. 

Egy további különleges lehetôséget vetett fel Bisoni 
és mtsai (2005), akik egy más típusú W–Z funkcioná-
lis kapcsolatot írtak le. Adataik szerint egy, a „W” ál-
tal expresszált protein a „Z” MHM régiója közelében 
hiperacetilációt eredményez, mely a „Z”-hez kötött gé-
nek fokozott expressziós tevékenységét okozza. A hatás 
a nôstény embrió egyetlen „Z” kromoszomájának dó-
zis-kompenzációs mûködéséhez vezethet. Ez a jelen-
ség így, egyaránt lehet genetikai alapja a nôivar deter-
minációjának és/vagy a nôstény embrió egyetlen „Z” 
kromoszómáján levô gének és az autoszomális gének 
expressziójára vonatkozó mennyiségi kiegyenlítôdésnek 
(dózis kompenzáció).

Jellegzetes az, hogy már az embriófejlôdés igen 
korai állapotában, 1 napos, a gasztruláció HH4-
es (Hamburger-Hamilton) stádiumában levô csirke 
embriók ban, jóval az ivari differenciálódás megin-
dulása elôtt, olyan gének mutatnak szex-dependens 
expressziót, melyek a késôbbiekben a gonádok ivari 
dimorfi zmusának kialakításában meghatározók lesz-
nek. Nôstény embriókban ekkor a PKCIW (HINTW) 
intenzív expressziója zajlik, míg ennek a fehérjének 
a megjelenését a ZZ hímekben kimutatni nem lehet. 
Egy másik, a nôstényekre jellemzô gén, a Z kromoszó-
mához kötött thio-redoxin-1 szerû (TXNL1) gén, mely 
11-szer intenzívebben expresszál nôstényekben, mint 
hímekben, s lehetséges, hogy a PKCIW protein szabá-
lyozza dowstream módon a keletkezését. Hím emb-
riókban pedig ekkor, a PELOTA, FANCG, HSD17B4, 
PGTER4 és STARD4 gének intenzív expressziója mu-
tatható ki, melyek mintegy 2 x intenzívebben zajlanak, 
mint nôstényekben (Zhang és mtsai., 2010). 

A szex determinánsnak tekinthetô iniciátor gé-
nek mûködésére – az emlôs séma szerint – két tulaj-
donság lenne jellemzô: 1. expressziójuk kezdete köz-
vetlenül megelôzi a morfológiai differenciálódást; 2. 
transzkripciós faktorokat hoznak létre, melyek a szö-
veti differenciálódást szabályzó további géneket, igen 
rövid idô intervallumon belôl, kaszkádszerûen hoznak 
mûködésbe. Madarak esetében a szex determinánsnak 
tûnô (iniciátor mûködésû) gének expressziója legfel-
jebb, részben felel meg ezeknek az emlôs kritériumok-
nak. Csirke embrióban u.i. mind a DMRT1, mind pe-
dig a HINTW már a fejlôdés 4.5. napján aktiválódik, 
másfél, két nappal hamarabb a gonádok szöveti diffe-
renciálódása (6.0–6.5. nap), ill. az ebben fontos sze-
repet játszó SOX9, vagy CYP19A1 gének expressziója 
elôtt (6.0. nap). Az ellentmondást feloldani látszik az 
a tény, hogy mind a DMRT1, mind pedig a HINTW 
gének aktivitását egy késôbb jelentkezô hullám (ma-
ximum) is jellemzi. Feltehetô az, hogy a két szex de-
termináns gén korai expressziós idôszaka egy olyan 
transzkripciós faktor izoforma produkcióját jelenti, mely 
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autoregulációval, a késôbbi, down-stream hatékony 
izoforma képzôdéséhez és a szex determináns kasz-
kád mûködéséhez vezet (Hori és mtsai., 2000; Zhao 
és mtsai., 2007). 

Az iniciátor  szex-determináns gének és az ivarszervek 
differenciálódását szabályzó kaszkád-gének mûködési 
intervalluma között jelentkezô hosszabb idôtartamot – 
elméletileg – áthidalhatják „intermedier faktorok”, me-
lyeket a szex-determináns kaszkád korai tagjainak is te-
kinthetünk. Ezek a viszonylag korán expresszáló iniciátor 
gének és a szex-specifi kus differenciálódásért felelôs gé-
nek közé iktatódnak. Ilyen lehet az autosomális FOXL2 
(forkhead transcription factor 2), mely csak a nôstény csí-
ralécben expresszál a keltetés 5.0. napjától, s produktu-
ma aktiválja a CYP19A1 gént, vagyis az  aromatáz enzim 
expresszióját (Hudson és mtsai., 2005). További interme-
dier faktor szerepét töltheti be a „Z” kromoszómán ta-
lálható ZOV-3 gén, mely a szteroid termelô sejtek kiala-
kulásában szerepel és az SF1-t (szteroidogenetikus fak-
tor), valamint közvetlenül, az SF-1 által stimulált AMH 
(anti-Müller hormon, MIS) génjét is facilitálja. 

Az AMH a TGF-β (transforming growth factor-β) 
glikoproteinek csoportjába tartozó szöveti hormon, 
mely az amniota gerincesek ivari differenciálódásá-
ban fontos szerepet játszik. Általában a hímek  Sertoli 
sejt kezdeményei és a késôbbi Sertoli sejtek termelik. 
Az AMH csirke embrióban két periódusban expresszál. 
Korai expressziója mind két ivarban a 4.5–5.0. napon 
már megindul, majd az 5.5–6.0. naptól kezdve hímek-
ben erôsebbé válik. Ez a késôbbi periódus egybe esik 
hímekben a DMRT1 expressziójának fokozódásával és a 
SOX9 gén expressziójának kezdetével. Hím madár emb-
riókban a 7. keltetési napon – kaszkád szerûen – tovább 
fokozódik az AMH – SOX-9 és DMRT-1 expressziója, s 
ezek a folyamatok mintegy 1 nappal elôzik meg a he-
re kordonok kialakulását. Késôbb, az AMH szinte ki-
zárólag a mélyebben fekvô kordonokban keletkezik, 
a kérgi kordonok pedig, fokozatosan elvesztik AMH 
expressziós képességüket. Az AMH kizárólagosan nem 
csak a hímekre jellemzô, bizonyos fokú expressziója 
nôstény madarakban is kimutatható (Vaillant és mtsai., 
2001). Nôstény embriókban korai produkciója felelôs 
lehet a jobb oldali Müller csô elsorvadásáért. Lehetséges 
az, hogy a baloldali petefészek és a baloldali Müller csô 
további differenciálódását – az AMH hatás ellenére – a 
baloldali területek relatíve magasabb ösztrogén kötô ké-
pessége (nagyobb receptor szám) biztosítja (McLaughlin 
és mtsai., 1983; Oréal és mtsai., 2002). 

A gonádtelepek növekedését és differenciálódását 
szabályzó gének expressziójának a morfológiai diffe-
renciálódás kezdete elôtt, tehát csirke embrióban köz-
vetlenül a 6. keltetési nap elôtt, ill. körül kellene jelent-
kezni. Ekkor két gén expresszióját valóban megfi gyel-
ték. A here kezdeményben csirkében a 6. napon (fürj-
ben az 5., kacsában pedig a 7. keltetési napon) a SOX9 
(SRY-like high mobility group-box containing gene 9) 
gén expressziója indul meg, valószínûleg a valamivel 
korábban, ill. az ugyanebben az idôben expresszált 
DMRT1 fehérje stimulatív hatására. Feltehetô, hogy a 
DMRT1 stimulatív hatását más (jelenleg még nem azo-
nosított), hím specifi kus gén(ek) transzmissziós szerepe 
is segíti. A SOX9 szerepe jól ismert hím emlôsökben, 

ahol az expresszióját az SRY gén fehérje produktuma 
váltja ki, s így a hím szex determináns kaszkád mecha-
nizmus második tagja, transzmissziós faktora pedig a 
kaszkád mechanizmus harmadik tagját alkotó AMH 
aktivátora. A SOX9 a here Sertoli sejtjeinek differen-
ciálódását és a seminiferus kordonok és csatornács-
kák fejlôdését szabályozza. Madarakban, mivel a SOX9 
késôbb expresszál, mint az AMH, így nem lehetséges, 
hogy annak aktivátora legyen, s az emlôsökéhez ha-
sonló mûködésû szex-determináns kaszkád mechaniz-
mus részeként mûködne (Oréal és mtsai., 1998; Oréal 
és mtsai., 2002; Takada és mtsai., 2006). Ugyanakkor, 
a SOX-9 expressziója idôben, madarakban is szorosan 
kapcsolódik a here kordon-szerkezet és a Sertoli sejtek 
kialakulásához (Kent és mtsai., 1996). 

Emlôsök petefészek kezdeményében az RSPO1 
(R-spondin homolog 1) gén expresszál kezdetben, s fe-
hérje produktuma a Wnt4 gén transzmissziós faktorá-
val együtt stimulálja a B-catenin produkciót. Ez utóbbi 
pedig, a FOXL2 gén upstream regulatora. A FOXL2 pro-
tein meghatározó aktivátora a CYP19A1 génnek. Csir-
ke petefészek kezdeményben a keltetés 5.0-napján a 
FOXL2 protein a CYP19A1 ( aromatáz) gén expresszióját 
váltja ki (Smith és mtsai., 1997; Nakabayashi és mtsai, 
1998; Smith és mtsai., 2005). Feltételezik, hogy a FOXL2 
upstream szabályzása madarakban is hasonó módon 
zajlik le, mint emlôsökben, tehát a B-catenin, ill. az ezt 
szimultán stimuláló RSPO1 és WNT4 géneken keresz-
tül valósul meg (Cutting és mtsai., 2012). 

A CYP19A1 ( aromatáz) az ösztrogén szintézis „rate 
limiting” enzime, melynek megindításán keresztül ma-
darakban is meghatározó szerepû a petefészek fejlôdés 
szabályozásában (Smith, Sinclair, 2004). Az ösztrogén 
a csíralécben kialakult alfa-ösztrogén receptorokhoz 
(ERα) kötôdve fejti ki proliferatív hatását. Az ivari dif-
ferenciálódást megelôzôen, mind két ivarban megin-
dul az ösztrogén receptorok expressziója, amely ma-
dár embrióban az ösztrogének korai szabályzó szere-
pére utal. Csirke embrió urogenitális szövetében – de 
ekkor még csak nôstényekben – a 3.5. napon mutatható 
ez ki elôször, majd a 4.5. naptól kezdôdôen, mind két 
ivar fejlôdô gonádjaiban  ösztrogén receptor expresszió 
fi gyelhetô meg (Smith és mtsai., 1997). Az ERα meny-
nyisége hímekben a 6.5 napot követôen lecsökken, 
nôstényekben pedig jelentôsen fokozódik a petefészek 
kezdemény corticalis területein (Smith és mtsai, 1997). 
Az ösztrogének madarak ivari differenciálódásban ját-
szott fontos szerepére utal az a megfi gyelés, mely sze-
rint a keltetés 3.5. napján az  aromatáz kísérleti úton 
történô gátlása fadrozol kezeléssel, meggátolja gene-
tikailag nôstény embrióban a baloldali gonád kezde-
mény petefészekké történô alakulását. A kezelt embrió 
jobb oldali gonádja, pedig herévé alakul. 

A gonádok differenciálódása során további – az 
emlôs szex determináns kaszkád részeként ismert – gé-
nek is expresszálnak: a STARD1 (StAR protein), az SF1 
(szteroidogenetic factor-1, vagy: Ad4BP), DAX1 (dosage 
sensitive sex reversal, adrenal hypoplasia congenita, 
X-linked,1.), WNT4 (wingless, int-related,4.), AMH 
(anti-Müllerian hormone). Feng és mtsai (2007) csirke 
embrionális gonádban hét gén expresszióját tudták ki-
mutatni a keltetés 4–12. napja között. A cLhx9, cGATA4, 
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cVnnl, cPptl és cBrd3 expressziója ivari dimorfi zmust 
mutatott, míg a cEki2 és cFog2 mind két ivarban azo-
nos intenzitással expresszált. 

Ezek a gének a gonádok szöveti differenciálódá-
sát, a szexuál szteroidok bioszintézisét és a Müller csô 
fejlôdését szabályozzák. Emlôsökkel szemben egyikük 
sem rendelkezik elsôdleges szex-determináns funkció-
val, mint az emlôsök hím ivarának fejlôdését szabályzó 
SRY gén. Ugyanakkor lehetséges, hogy a HINT (PKCI), 
és/vagy DMRT1 gének transzkripciós faktorai aktiválják 
ezeket, s így a madár szex determinációs kaszkád má-
sodik, vagy harmadik elemét képeznék.

Az ivari differenciálódásban a szex szteroidokat 
szintetizáló enzimek expressziójának intenzívvé válása 
(génjeik második „expressziós hulláma”) a szöveti diffe-
renciálódással csaknem parallel jelentkezik. A 6.5–7.0. 
keltetési napon csirkében a P-450 scc., a 3-β-HSD és a 
P-450c17 aktivitása mind két ivarban azonos mértékben 
megnô, utalva a  koleszterol –  androszténdion átalaku-
lásra. A 17-β-HSD és a P-450  aromatáz enzim génjei ez-
zel szemben csak a nôstény embrió kétoldali petefész-
kének medulláris sejtjeiben expresszálnak a 6.0–6.5. 
naptól kezdôdôen, amely megfelel az androszténdion 
– ösztrogén átalakulás kezdetektôl meglevô ivari di-
morfi zmusának. 

Vannak azonban olyan adatok is, melyek szerint a 
szteroidok nem vesznek részt a gonádok korai diffe-
renciálódásában. Így, megállapították azt, hogy a he-
re fejlôdésében, sem az  aromatáz hiánya, sem pedig 
a tesztoszteron jelenléte nem játszik szerepet. A szö-
veti differenciálódás és szteroid szintézis alakulásá-
nak független jellegére utal továbbá nôstény madarak-
ban az a megfi gyelés, hogy a 14. napon már erôsen 
regresszáló jobb oldali petefészek kezdeményben az 
ösztrogén szintézishez szükséges enzimek génjei to-
vábbra is expresszálnak (Nakabayashi és mtsai., 1998; 
Vaillant és mtsai., 2001; Smith, 2007).

Az ivari differenciálódás során kialakuló, madarakra 
jellemzô, a jobb és baloldali gonád között mutatkozó 
aszimmetria magyarázata lehet részben az, hogy csirké-
ben a gonád differenciálódás periódusában az  ösztrogén 
receptor gén, csak a baloldali csíramirigy corticalis ré-
szében expresszál. Az expresszió a fejlôdô, balolda-
li herében a 10–12. napon egyre gyengébbé válik, s a 
14. napon megszûnik, de a baloldali petefészek kezde-
ményben a vizsgált periódusban (7–14. nap) változatla-
nul fennmarad (Nakabayashi és mtsai., 1998).

A gonádok ivari differenciálódásában szereplô gé-
nek közül többen (pl.: DMRT1, AMH), mind két ivar-
ban expresszálnak, de produktumuk mennyisége más 
a here és más a petefészek esetében. Expressziójuk sza-
bályzásában meghatározónak tûnik a mikro-RNS-ek 
(miRNS) poszt-transzkripciós regulátor hatása. A miRNS 
gének intragén és intergén pozicióban helyezkedhetnek 
el a kromoszómákon, s vagy autonóm módon, vagy a 
„gazda gén” traszkripciójával együttesen aktiválódnak. 
A cytoplasmába transzportált miRNS a transfer RNS-ek 
traszlációjával létrehozott RISC (RNA-induced silencing 
complex) -be ágyazódnak, s aktiválják azt. A RISC ezt 
követôen transzlációs repressziót eredményez, s ezáltal 
polypetidek szintézisének fokozódását, vagy degradá-
cióját okozza (Brennecke és mtsai., 2005). A miRNS-ek 

szexuálisan dimorf expresszióját nem csak emlôsökben, 
de madarakban is kimutatták, így feltehetô (bár közvet-
lenül még nem bizonyított), hogy azonos módon sza-
bályozzák a szex differenciálódásban szereplô géneket. 
Csirke gonádokban mennyiségük jelentôsen megemel-
kedik a szöveti differenciálódás kezdetén (6.5. nap), de a 
herében mindig nagyobb mértékben, mint a petefészek-
ben. Funkciójuk valószínûnek látszik a SOX9 – AMH 
– TGF-β szignál mechanizmus modulációján keresztül 
(Cutting és mtsai., 2012). 

A gonád kezdemények szöveti 
differenciálódásának kezdete 

A páros gonádkezdemény (csíraléc,  ivarredô: plica 
genitalis), mint az ôsvese teleptôl ventro-mediálisan 
elhelyezkedô megvastagodás, csirkén a keltetés 72., ka-
csán a 90–96., japánfürjön pedig az 50–55. órában mu-
tatható ki legkorábban. A coeloepithel itt fokozatosan 
többrétegûvé vastagszik, s az alatta levô mesenchymára 
boruló köb, ill. hengerhámból álló csírahám-kiemelke-
déssé alakul. Ebben a fázisban az intenzíven proliferáló 
sejtek laminin-1 aktivitást mutatnak, mely átrendezôdési 
képességükre utal (Sekido, Lovel-Badge, 2007). A foko-
zatosan kidomborodó gonád kezdeményt egy lateralis 
barázda az ôsvese teleptôl, egy medialis barázda pe-
dig a bélfodor dorsalis gyökerétôl választja el. (2. ábra)

Ezzel a folyamattal közel egyidejûleg – azonban 
csak a hím embriókban – az ôsvese csatornács  kák 
egyes sejtjei amöboid sejtekké alakulnak és be ván-
do rolnak a csíraléc hámrétegébe. Ezek a sejtek a ki-
alakuló here kötegek között levô interstitialis sejtek 
képzésében vesznek részt. Nem ismeretes az, hogy 
ezekbôl a sejtekbôl valóban Leydig sejtek, myoid sej-
tek, vagy vascularis endothel sejtek jönnek-e létre? 
A sejt-migráció szabályzásában a PDGF (platelet-
derived growth factor) szerepe valószínû (Smith és 
mtsai., 2005). 

A 4. keltetési napon megindul a csírahám egy ré-
szének a mélyebben levô mesenchymába süllyedése. 
Bazális hártyával körülvett, elsôdleges, „primitiv” csí-
ra-kordonok (kötegek) alakulnak ki, valamint a felületen 
megvastagodó kéreg-formáció (cortex) jön létre. Csir-
ke embrioban a gonád kezdemény a 3.5–6.5. nap kö-
zött a genetikailag hím és nôstény embriókban morfo-
lógiailag még nem különbözik egymástól: indifferens 
fejlôdési fázisban van. Az ivari differenciálódás szöve-
ti jellemzôi valamivel késôbb, a 6.5–7.0 napon jelent-
keznek (Shahin, 1973). 

Az indifferens (bipotenciális) fázisban több specifi -
kus gén expressziója jelentkezik. A szöveti proliferáció 
megindításában játszik szerepet a fi broblast növe-
kedési faktor-t szabályzó gén, mely a csírahám alatt 
fejlôdô mesenchymatikus stroma megvastagodásá-
hoz vezet (Yoshioka és mtsai., 2005). Hasonlóan 
széles spektrumú szövet fejlôdést szabályzó gén az 
urogenitális rendszerben több helyen is expresszáló 
GET (gonad expressed transcript), mely csirkében 
a 2.5. napon a mesonephros glomerulusaiban mu-
tatható ki elôször, majd a 4.5. napon mind két ivar-
ban a csíramirigy corticalis rétegében expresszál. 
A gén aktivitása adult korban is megmarad, de ekkor 
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már csak a petefészekben mutatható ki. Szerepet járszik 
a Wolff- és Müller csô, valamint a külsô ivarszervek ki-
alakulásában is (Hudson és mtsai., 2005). Más gének 
a coeloepithelbôl fejlôdô csírahám proliferációjában 
és a szteroid produkciós enzimek kialakításában ját-
szanak szerepet. Ezek csirkében a 3.5. naptól kezd-
ve jelentkeznek, mint a ZOV-3 gén, továbbá a WT-1, 
GATA-4, LHX-9 és a szteroidogenetikus faktor (SF-1) 
(Brennan, Capel, 2004; Smith, Sinclair, 2004). Az SF-1 
és ZOV-3 gének expresszálnak a mesonephros csator-
nácskák sejtjeiben is, utalva e területek szerepére a csí-
raléc morfogenezisében. 

Feltehetô, hogy madarakban (hasonlóan hüllôkhöz, 
kétéltûekhez és halakhoz) a gonádok szövet-fejlôdési 
folyamatainak korai szabályozásában fontos szerepet 
játszanak a szexuál szteroidok. Erre utal enzim-génje-
ik „elsô expressziós hulláma”, még az indifferens fázis-
ban, amikor korán megjelenik a mesonephros és csíra-
léc területén a 3-β-hidroxiszteroid-dehidrogenase és 
17-β-hidroxiszteroid dehidrogenase. Kivételt képez a 
P-450- aromatáz, mely csak a keltetés 6.0. napján mu-
tatható ki, közvetlenül az ivari differenciálódás elôtt. 

Emlôsökben – ezzel szemben – a szteroido-genetikus 
enzimek szintézise csak késôbb, a csíramirigyek dif-
ferenciálódásakor indul meg és akkor már határozott 
ivari különbségeket mutat, mivel hímekben fôként 
tesztoszteron, nôstényekben pedig ösztrogének szinte-
tizálódnak. Emlôsökben tehát a szteroidok a gonádok 
struktúráinak késôbbi, differenciált fejlôdésének szabá-
lyozásában játszanának szerepet (Lun és mtsai., 1998; 
Wolf, 1999; Villalpando és mtsai., 2000). 

A csíraléc szövettanilag jellemezhetô ivari diffe-
renciálódása csirkén az 5.5–6.5. napokon indul meg 
(Romanoff, 1960), fürjben ez az idôszak az 5., kacsá-
ban pedig a 7. keltetési nap. A here és petefészek dif-
ferenciálódásának kezdete a vizsgált madár fajok-
ban azonos idôpontra esik, amely alapvetô különbség 
emlôsökkel szemben, ahol az SRY expressziójának pri-
oritása a here korábbi kialakulását eredményezi. A dif-
ferenciálódás kezdetével a hím madár embriókban az 
elsôdleges csírahám kordonok kanyarulatos, egymás-
sal anasztomizáló „seminiferus” rendszere másodla-
gos-, harmadlagos ágakat fejleszt, míg a corticalis csí-
rahám elsorvad, egyrétegû, vékony hámréteggé módo-
sul. Nôstény embriókban – ezzel szemben – a felüle-
ten levô kordonok egyre vastagodó, kompakt corticalis 
réteget hoznak létre, miközben a medulláris csírahám 
feldarabolódik és a mélyebben fekvô kordonok között 
lacunák alakulnak ki. 

Hímekben a jobb- és baloldali gonád kezdemény 
közel azonos intenzitással fejlôdik. Nôstényekben azon-
ban a fejlôdés erôsen aszimmetrikus, a jobb oldali pe-
tefészek kezdemény csirke embrióban csak a 10–12. 
keltetési napig növekszik, majd növekedése lelassul, a 
jobboldali cortex degenerálódik, a medulláris kötegek 
pedig feldarabolódnak és késôbb elsorvadnak. Késôbb 
a jobb oldali petefészek kezdeményt csupán egy la-
pos, néhány sejtrétegû lemez alkotja. A baloldali pete-
fészekben azonban a corticalis állomány tovább vas-
tagszik, bár a medulláris kötegek itt is feldarabolód-
nak, tömegük csökken, s közöttük lakunák alakulnak ki. 
A jobb oldali, rudimentalis petefészek masculinizáló 

2. ábra. Csíraredôk a 96 órás csirkeembrióban 
Shahin (1973) alapján, módosítva
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potenciállal rendelkezik. Amennyiben a fejlôdés során 
a baloldali petefészek kezdemény sérül, a jobbolda-
li képlet herévé fejlôdik, az embrió masculinizálódik. 
A fejlôdéstani rendellenesség a baloldali petefészek 
kezdemény elégtelen ösztrogén termelésével, vagy an-
nak teljes elmaradásával, ill. a gonád kezdemények 
 aromatáz enzim expressziójának gátlásával magyaráz-
ható (Vaillant és mtsai., 2001). Fordított jelenség nem 
fordul elô: a hím embrió ösztrogén kezelése csak átme-
neti feminizációt okoz, kétoldali ovo-testis képzôdik, 
de ez a képlet elsorvad a hím gonád és ivarvezeték 
korábban meglevô α- ösztrogén receptor tartalmának 
eltûnésével (Nakabayashi és mtsai., 1998).

Kivételt jelentenek a petefészek fejlôdését tekintve a 
kiwi, héja félék és sólymok, ahol mind két oldali pete-
fészek kezdemény megmarad és funkcionáló gonáddá 
alakul. Baglyokon a jobb oldali petefészek viszont tel-
jesen eltûnik (Romanoff, 1960). 

Színes 1. ábra. A gonádok differenciálódása, 
a legfontosabb gének hatásai

AMH: anti-Müller hormon gén, CYP19A1: a cytochrom P450 
család,19 alcsalád tagja, 1.polipeptid gén, a szteroid bioszinté-
zis monooxigenáz eleme, DAX-1: dosage sensitive sex-reversal, 
adrenal hypoplasia critical region on chromosome X, gene 1, 
a hypothalamus-hypophysis rendszer és a gonádok, valamint 
mellékvese kéreg endokrin mûködésének meghatározó eleme, 
DMRT-1: DSX/Mab-3 Related Transcription Factor-1, Dublesex 
and Mab-3 Related Transcription Factor, alapvetô szex-deter-
minációs/differenciációs gén, EαR: ösztrogén-α receptor gén, 
FANCG: Human Fanconi anemia complementation group 
G – gén, kromoszómák stabilitását szabályzó faktor, FOXL-2: 
Forkhead box L-2 – gén, az ovarialis differenciálódás meghatá-
rozó eleme, HINTW: WPKCI-8 histidin triad nucleotid binding 
protein W, az ovarialis differenciálódás meghatározó génje, 
HSD17β4: 17β-hidroxiszteroid dehidrogenase-gén, mely két 
enzim expresszióját szabályozza: a zsírsavak peroxiszomális 
béta oxidációját és katalizálja a 3-ketoacyl-CoA keletkezé-
sét, miRNS: mikro-RNS gének: expressziojuk szexuális dimor-
fi zmust mutat: – miRNS – mi-transzfer RNS transzláció – RISC 
(RNS indukált silencing komplex) aktiválódás, miRNS kontroll 
hatásra, PELOTA: PELO, Pelota Homolog, DOM34, CGI-17: 
meiozist szabályzó gén, PGTER4: Prosztaglandin-E2,EP-4 recep-
tor expressziót eredményezô gén, PGR2: PTGR2, GPR142-gén, 
expresszátuma a G-protein kapcsolt receptor 142: a rhodopsin 
csoport tagja, prosztaglandin reduktáz-2, mely egyrészt a 15-keto-
prosztaglandin E2-t konvertálja 13-14-dihidroprosztaglandin E2-
vé, másrészt a peroxiszoma-proliferátor-aktivált receptor stimu-
lációját szabályozza, P450c17: cytochrom P450-17-hidroxilase 
gén, expresszátuma a P450c17-enzim, mely kettôs hatású: 17 
hidroxiációt és 17,20 liáz aktivitást eredményez, P450scc: P450 
side-chain clevage enzym expresszióját eredményezô gén, a 
szteroidgenezist megindító faktor, P450arom: Cyp19a, Cyp 19b, 
cytochrom P450 aromatáz gén: expresszátuma az aromatizálható 
androgéneket konvertálja ösztradiollá, RSPO1gén: expresszátuma 
az R-spondin csoport tagja , amely a β-catenin szignál kaszkád 
egyik aktivátora, sejt proliferációs hatású, SF-1: Szteroidogenic 
Factor-1, expresszátuma a hypothalamo-hypophsealis rendszer, 
a mellékvesekéreg, a gonádok endokrin mûködését szabályzó 
gének regulátora, kiemelt szerepe van a szteroidgenezis regulá-
ciójában, SOX9: sex-determining region-y gén, expresszátuma 
az AMH gén fô regulátora, STARD-1: STAR, szteroidogenic acute 
regulatory gen, expresszátuma a pregnenolon – progeszteron kon-
verzió regulátora, STARD-4: START Domain containing-4, sterol 

regulated gen: expresszátuma a szteroidgenikus akut reguláci-
ós proteinhez (STAR) kapcsolt 4-es típusú lipid transzfer-fehérje, 
TXNL1: Thioredoxin-Like1 gén: expresszátuma diszulfi d oxido-
reduktáz elektro transzporter, WNT4 gen: Wingless Type MMTV 
integration site family member-4, expresszátuma here determiná-
ciós faktor, ZOV3 gen: Basigin, CD147, neuroplastin, a basigin 
csoport tagja, multifunkconális expresszátuma transzmemb-
rán protein, sejt adhézió szabályzó, 3βHSD: 3-β-hidroxiszteroid 
dehidrogenase gén, expresszátuma valamennyi szteroid hormon 
szintézisét, s különösen az ösztrogének szintézisét meghatáro-
zó enzim, 17βHSD: 17-β-hidroxiszteroid dehidrogenase gén, 
expresszátuma az androszténdion – tesztoszteron konverziót re-
dukcióval (hidrogenizáció) katalizáló enzim

Az  ôsivarsejtek kialakulása 

A csíraléc korai fejlôdési fázisában (csirkén a keltetés 
3.0–3.5. napján) nagyobb méretû, bazofi l sejtek tûnnek 
fel annak erei mentén, mégpedig nagyobb mennyiség-
ben a baloldalon. Ezek az  ôsivarsejtek (primordiális 
gonocyták), melyek eredetére vonatkozóan két néze-
tet ismerünk. Az egyik teória szerint az ooplazma mé-
lyebb (delta, Pander mag közeli) rétegébôl keletkezô 
hypoblastból (endophyll) származnak (Callebaut, 
2005). Ezzel szemben, korábbi nézetet erôsit meg Smith 
(2007), mely szerint a primordiális gonocyták felüle-
ti ooplasmából (béta réteg), s az ebbôl eredeztethetô 
epiblastból származnának madarakban (Eyal-Giladi és 
mtsai., 1981; Tsunekawa és mtsai., 2000). 

A primordiális gonocyták megjelenése már a mint-
egy 300 blastomerából álló csírakorong fázisától nyo-
mon követhetô. A csírakorong középsô részén u.i. 6 – 
8 olyan sejt van, melyekben a primordiális ivarsejtekre 
jellemzô vasa gén expressziója (a vasa-protein kelet-
kezése) már kimutatható, s így a késôbbi primordiális 
gonocyták elôfutárainak tekinthetôk. Késôbb, az area 
pellucida elvékonyodásakor a középsô rész jól kö-
rülhatárolhatóvá válik, s ez a terület a primitív csík 
kialakulásakor a periféria felé expandál, ahol sejt-
jei a mélybe süllyednek. Ebbôl a mélybe süllyedt 
területbôl alakul ki a csírakorong hypoblast sejtso-
ra, amely a gastruláció során elôre nyomódik, ext-
raembrionális helyzetûvé válik, s a szikzacskó sarló 
formájú extra-embrionális entodermáját képezi. Eb-
ben a gastruláció végén, a 10 somitás stádiumban, az 
embrió feji vége elôtt mintegy 200 nagyobb méretû 
sejt különül el. Ezek a sejtek már tipikus primordiális 
gonocyták, melyekre jellemzô a nagy excentrikus 
sejtmag, a magas glykogén és lipid tartalom és a ma-
gas alkalikus-foszfatáz aktivitás, valamint nagyszá-
mú felületi lektin-kötô hely kialakulása (Tsunekawa 
és mtsai., 2000; Ginsburg, 1997; Callebaut, 2005; 
Armengol és mtsai., 2007). 

Mintegy 40 órás keltetés után csirke embrióban meg-
indul a primordiális gonocyták véráramba kerülése. 
Az  ôsivarsejtek csíralécbe történô vasculáris transzportja 
alapvetô különbséget jelent kétéltûekkel és emlôsökkel 
szemben, ahol a primordiális gonocyták amôboid mó-
don, extravasculáris vándorlással érik el a csíralécet. 
A csirke embrióban a feji vég elôtti terület gyorsan 
kapillarizálódik, a hajszál-erek körülnövik és „beke-
belezik” a fejlôdô gonocytákat, ill. ezeknek az erekbe 
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Színes 1. ábra. A gonádok differenciálódása házityúkban, a legfontosabb gének hatásai
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történô aktiv penetrációja is szóba jöhet. A folyamatban 
extracelluláris matrix molekulák (laminin, fi bronectin, 
chondroitin-sulfat, tenascin-C), valamint chemokinek 
is szerepet játszhatnak (Nakamura és mtsai., 2007). 
54 órás keltetés után az embrió feji részén már folyama-
tosan csökken a gonocyták mennyisége, s ugyanakkor a 
csíraléc közelében, a dorsalis mesenterium mentén, egy-
re több ôsivarsejt jelenik meg. Ezek a vérerekbôl kilépô 
sejtek amöboid mozgással hatolnak be a csírahám sej-
tek közé, ahol legömbölyödnek (Eyal-Giladi és mtsai., 
1981). A folyamat szabályzásában egy chemokin, az 
SDF-1 (stromal cell-derived factor-1) szerepe látszik 
valószínûnek (Stebler és mtsai., 2004). 

Egyes adatok a primordiális ivarsejtek mennyiségé-
nek és nagyságának ivari különbségeire utalnak a 6.5. 
napot megelôzôen (Zaccanti és mtsai., 1990). Az elfo-
gadott nézet szerint, azonban az  ôsivarsejtek megjele-
nése nem befolyásolja a gonád kezdemény fejlôdését, 
mennyiségük különösebb fejlôdés-szövettani, indukci-
ós jelentôséggel nem bír (Romanoff, 1960; Ebensperger 
és mtsai., 1988; Hudson és mtsai., 2005).

Fordítva, viszont úgy tûnik, hogy a gonád kezdemény 
ivari jellege befolyásolni képes madarakban a fejlôdô 
gonocyták differenciálódását. ZZ/ZW csirke embrio 
chimérákban mutatták ki, hogy – emlôsöktôl eltérôen – a 
ZZ (hím) gaméták nôstény (ZW) gonádban petesejtté 
alakulnak, s ez fordítottan is igaz, mivel nôstény (ZW) 
gaméták, hím (ZZ) gonádban spermatocytákká alakul-
nak. Ez arra utal, hogy madarakban az oogenesishez és 
spermatogenesishez szükséges gének nem a szex kro-
moszómákhoz, hanem autoszomákhoz kötöttek (Naito 
és mtsai., 1999). 

1.3. A petefészek differenciálódása

A differenciálódó gonádok fejlôdése csirke emb-
rióban a 6.0–6.5. naptól kezdôdôen, egyre inkább 
ivar specifi kus morfológiai változásokat eredményez. 
Az ivari differenciálódás egyaránt kötôdik a gonád szö-
vetében jelentkezô és a hypothalamo-hypophysealis 
rendszerbôl kiinduló hormonális változásokhoz. A dif-
ferenciálódás elsô jele az  aromatáz és a 17β-HSD enzi-
mek expressziójának megindulása a 6.0. napon, a pete-
fészek kezdemény medulláris területén. A madár nôivart 
meghatározó gének közül, ebben a folyamatban az SF1 
szerepe egyértelmû: produktuma, mint transzkripciós 
faktor, az  aromatáz gén promoter régiójához kapcsoló-
dik. SF1 expresszió azonban a hím embrióban is van eb-
ben az idôszakban, tehát a nôivar specifi kus fejlôdéshez 
más faktor(-ok) is szükségesek. Egy másik gén, amely a 
petefészek specifi kus differenciálódásában fontos szere-
pet játszhat, a FOXL2 (forkhead box-transcription factor, 
class L2), melynek mRNS-e viszont, csak nôstény emb-
rióban expresszál, közvetlenül az  aromatáz elôtt, az 
5.5. napon a gonád-kezdemény medulláris területén. 
Az  aromatáz promoter régiója FOXL2 kötôhelyekkel is 
rendelkezik, ami bizonyos funkcionális (kaszkád) kap-
csolatra utal. Ismeretes az is, hogy a keletkezô ösztrogén 
pozitív visszacsatolással erôsíti a FOXL2 expresszióját, 
s így a gonád-kezdemény petefészekké differenciá-
lódását. 

A nôivar specifi kus szex differenciálódásban, va-
gyis az  aromatáz expresszió megerôsítésében köz-
ponti hatások is fontos szerepet játszanak. A közpon-
ti szabályzás kialakulásának elsô jele csirke embrió-
ban a gonadotrop receptorok megjelenése a 4. kelteté-
si napon, mind a petefészekben, mind pedig a herében. 
Az LH-receptor és FSH-receptor mRNS expressziója a 
fejlôdô herében alacsony szinten marad a 4–6. nap kö-
zött, a fejlôdô petefészekben pedig a 6. naptól kezdve 
növekedni kezd. 12 napos keltetés után a petefészek 9 
x több FSH receptort és 7 × több LH receptort tartalmaz, 
mint a here szövete (Akazome és mtsai., 2002). A petefé-
szek esetében már a 9. naptól kezdôdôen kimutatható az 
adenohypophysis ôsivarsejtekre és a somaticus sejtekre 
gyakorolt, proliferációt szabályzó hatása, mely fôleg FSH 
effektus lehet. A here fejlôdésében a hypophysis szabály-
zó szerepe csak késôbb, a 14. keltetési naptól jelentkezik 
csirke embrióban (Méndez és mtsai, 2003; 2005). A diffe-
renciálódásra gyakorolt hormonális hatások tehát a pete-
fészek vonatkozásában kifejezettebbek, ill. a petefészek 
differenciálódása korábban indul meg. Ezek a megállapí-
tások jelentékeny madár – emlôs különbségekre utalnak. 

A differenciálódó petefészekre jellemzô, hogy a 
mesenchymatikus kötôszövetbe süllyedt, mélyebben 
fekvô csírakötegeinek sejtjei zsíros és lutealis degene-
rációt mutatnak és ezek a struktúrák gyorsan eltûnnek. 
Ugyanakkor a csírahám felületi rétege megvastagszik és 
fokozatosan lebenyezetté váló kéregállományt (cortex) 
formál. Az  ôsivarsejtek megoszlásában lényeges vál-
tozás következik be: a mélyebben fekvô kötôszöveti 
stroma állományban és a vérerekben gazdag medulláris 
állományban számuk csökken, zömük a redôzötté, majd 
lebenyezetté váló váló corticalis állományban található. 

A keltetés 8–10. napjától kezdôdôen a corticalis ál-
lomány primordiális ivarsejtjei intenzív mitotikus osz-
tódással kisebb méretû oogoniumokat hoznak létre. Az 
oogoniumok körül megindul a csírahámból differenci-
álódó köbhámsejtek tömörülése. Ezek a sejtek fogják a 
késôbbiekben kialakuló tüszôk follicularis, v.  granulosa 
rétegét alkotni, s közöttük speciális membrán kapcso-
latok (tight junction) alakulnak ki. A képzôdô  granulosa 
sejtek strukturálisan három típusba sorolhatók: az „A” 
sejtek mindkét petefészekben megmaradnak a kike-
lésig, s fagocitotikus mûködésûek. A „B” és „C” sej-
tek sejt organellumai (csöves mitochondriumok, sima 
endoplazmatikus reticulum) szteroid (ösztrogén) produk-
cióra utalnak. Jellemzô a „B” sejtek számának redukci-
ója a degenerálódó jobb oldali petefészekben (Avila és 
mtsai, 1989a, b). Fôleg a baloldali petefészek follicularis 
sejtjeiben a 8. keltetési naptól kezdôdôen  calbindin-
D2K, kalcium kötô fehérje jelenik meg. Ez a protein 
aktív szerepet játszik az oogoniumok-oocyták korai 
fejlôdésének szabályzásában (Inpanbutr, Taylor, 1993).

A petefészek kezdemény somaticus elemeinek diffe-
renciálódását jelentôs „késéssel” követi a 15.5. keltetési 
naptól kezdôdôen az oogoniumok primer oocytává ala-
kulása, mely folyamat a  petesejt kezdemények osztódási 
jellegének megváltozásával jár. A primer oocyta állapot-
ba kerülô sejt nem osztódik mitotikusan tovább, hanem 
a meiozis elsô profázisába lép, s osztódása itt megre-
ked a diplotén fázisban. Az embrionális petefészekben 
a primer oocyta meiotikus profázisának egyes stádiumai 
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fi gyelhetôk meg. A leptotén fázisban a chromatidákat al-
kotó vékony despiralizálódó chromonema fonalakban a 
DNS kettôspirál hasadása következik be, miközben in-
tenzív transzkripciós folyamatok zajlanak. A zygoten fá-
zisban megindul az autoszoma homológok teljes hosz-
szukban történô összetapadása (szinapszis képzése) és 
rekombinálódása, a transzkripciós folyamatok pedig 
erôsen lelassulnak. A Z és W kromoszómák szinaptikus 
összekapcsolódása ekkor még nem indul meg. A W 
kromoszómát teljesen beburkolja három hiszton elem, 
míg a Z kromoszómán ezek csak a heterochromatikus 
részt fedik be. A pachyten fázis elején az autoszomák 
teljes egészükben szinapszisokat alkotnak, miközben 
a chromonemák fokozott spiralizációja azok megrö-
vidüléséhez vezet. A Z–W kromoszómákon a hiszton 
köpeny fokozatosan eltûnik, homológ végükön ösz-
szetapadnak, majd a pachyten késôbbi szakaszában 
– emlôsöktôl eltérô módon – a szinapszis képzés tel-
jes hosszukra kiterjed, heterolog jellegûvé válik. Ek-
kor jelentékeny a transzkripciós aktivitásuk. A Z–W 
kromoszómák egyrésze azonban, nem alkot heterolog 
szinapszist a profázis elején és ezek a késôbbiekben 
nem lépnek be a diplotén fázisba, hanem felszívódnak. 
A diplotén fázisban az egymás mellé rendezôdött és 
megrövidült autoszoma párok hossz-irányban ketté vál-
nak, a szinapszisok megszûnnek. A Z– W kromoszóma 
pár szinapszis képzése ugyancsak megszûnik (Guioli 
és mtsai., 2012). 

Emlôsök heterolog (XY) kromoszóma szerelvényé-
nek meiotikus osztódására az ún. meiotikus  szex kro-
moszóma inaktiváció (MSCI) jellemzô, melynek során 
a az elsô profázisban az X és Y kromoszómák jelentôs 
szakasza nem szinaptizál. A spermium magban csak 
az X és Y csúcsi, pseudoautosomális részén követke-
zik be a szinaptonemális komplexum kialakulása, a 
többi területen a gének nem expresszálnak. A jelenség 
genetikai jelentôségét ma még nem tudjuk értelmez-
ni. Schoenmakers és mtsai. (2009) szerint csirkében 
is hasonló helyzet alakul ki, a korai pachyten és korai 
diploten között a ZW pár átmenetileg nem szinaptizál, 
melyet a W-rôl a Z-re átrakódott heterochromatin ered-
ményezne. Ugyanekkor a gamma-H2AX hiszton köpeny 
– mely az emlôsök XY testét fedi – nem alakul ki ezen 
a területen. Újabb eredmények – ezzel szemben – fel-
vetik embrionális és korai posztembrionális idôszakban 
levô csirkék vizsgálata alapján, hogy nem jelentkezik 
az emlôsökre jellemzô meiotikus  szex kromoszóma 
inaktiváció (MSCI). A pachyten és korai diplotén fázisok 
között ugyanis idôlegesen, a Z és W kromoszómák tel-
jes hosszukban szinaptizálnak (Guioli és mtsai., 2012). 

Az ivari kromoszomák szinapszist nem alkotó 
kromatin állományára jellemzô idôleges inaktiváló-
dást hím madarakban is kimutatták. Mind a nôstény, 
mind pedig a hím madarakban (zebrapinty) megtalál-
ható egy specifi kus kromoszoma (peculiar germline 
restricted chromosome – GRC), amely nôstényekben 
két másolatban, hímekben pedig egy másolatban for-
dul elô. Nôstényekben ez a két kópia szinapszist for-
mál és a profázisban rekombinálódik. Hímekben viszont 
a GRC kromoszoma a korai leptotenben idôlegesen 
inaktiválódik, jórészében inaktív is marad az elsô 
profázisban és elkerüli a meiotikus DNS megkettôzôdést. 

A metafázist követôen pedig, micronucleust formál. 
A spermatocytákban lezajló folyamat a szinapszis képzést 
megelôzô, idôleges meiotikus inaktivációnak tekinthetô. 
Ez az inaktivációs folyamat eltér az emlôsökre jellemzô, 
szinapszist formáló kromatinhoz köthetô idôleges 
meiotikus inaktivációtól (Schoenmakers és mtsai., 2010). 

Az embrio fejlôdés során megvalósuló oogonium 
– oocyta átalakulás, majd az oocyta a meiozis pro-
fázis I-ben (diplotén) történô megrekedése, illetve a 
spermatogenezis (pro)-spermatogonium szinten, mito-
zisban történô megrekedése az ivarsejtek kialakulásá-
nak alapvetô ivari dimorfi zmusát jelenti, mely vala-
mennyi gerincest egyaránt jellemez. Hím embrioban 
– feltehetôen – a fejlôdô here kordonok pre-Sertolli 
sejtjei termelnek egy mitozis leállító substanciát, amely 
anyag a fejlôdô petefészekben nincs jelen. Az a tény 
pedig, hogy az  ôsivarsejtek (ivartól függetlenül) a here 
kivételével minden más szövetben, vagy in vitro sejt-
kultúra körülményei között meiozissal kezdenek to-
vább fejlôdni, két feltevést enged meg: 1. az  ôsivarsejtek 
„meiozisra vannak hangolva”, mely spontán valósulna 
meg, vagy, 2. létezik egy induktív hatás, mely specifi -
kusan a petefészekbôl származik. 

Ez utóbbi teória látszik valószínûnek, amennyi-
ben elôször emlôs embrioban, majd csirke embrioban 
(Smith és mtsai., 2008) is kimutatták azt, hogy az uro-
genitális rendszerben retinoic sav képzôdik a gonocyták 
fejlôdésének kritikus idôszakában. Emlôsökben, közvet-
lenül az oogonium – oocyta átalakulás, ill. a meiotikus 
osztódás megindulása elôtt, a mesonephrosban in-
dul meg a retinoic sav szintéziséért felelôs Raldh2 
(retinalaldehyd-dehidrogenase 2) enzim expressziója. 
Csirkében ez az enzim a bal petefészek corticalis ál-
lományában kezd expresszálni a keltetés 12.5. nap-
ján, megelôzve – az oogoniumokból a 15.5. na-
pon kialakuló – primer oocyták meiotikus osztódá-
sát. A keletkezô retinoic sav meiotikus markereken 
(Stra8 – protein stimulated by retinoic acid gene 8 és 
Scp3 – synaptonemal complex 3) keresztül fejti ki az 
oocytákban, meiozist megindító hatását. 

Egér embrióban az  ôsivarsejtek fejlôdésének ivari 
dimorfi zmusát a retinoic sav lebontásáért felelôs enzi-
met kodoló gén (Cyp26b1) (is) szabályozza. A Cyp26b1 
gén expressziója, vagyis a retinoic sav degradáció igen 
erôteljessé válik hím emlôs embriókban, közvetlenül a 
spermatogoniumok mitotikus osztódásának megreke-
dése elôtt. Hímekben tehát, a retinoic sav hiánya meg-
akadályozza, hogy az  ôsivarsejtek mitotikus osztódása a 
meiozisban folytatódjon. Ezzel szemben, nôstény emb-
riókban a gátló Cyp26b1 gén expressziója megszûnik 
a meiozis megindulását közvetlenül megelôzôen, a 
retinoic sav szintézise intenzíven folyhat, s a meiozist 
megindító hatása megnyilvánulhat. 

Csirke embrioban a Raldh2 és Cyp26b1 enzimek 
szintézise integráltan zajlik. A fejlôdô (fôleg balol-
dali) petefészekben a keltetés 10.5. napján a degra-
dációs Cyp26b1 enzimet stimuláló gén expressziója 
erôsen csökken, mely lehetôvé teszi a retinoic sav és 
a meioticus markerek felhalmozódását. A herében ez-
zel szemben azonos szintû Raldh2 és Cyp26b1 enzim 
szintézis folyik, mely megakadályozza a retinoic sav 
felhalmozódást, s az osztódás meiozisba történô átvál-
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tását. Nôstény embrioban, a jobboldali petefészekben 
a heréhez hasonló folyamatok zajlanak, melyek ered-
ményeképpen meioticusan fejlôdô oocyták nem, vagy 
csak alig alakulnak ki (Smith és mtsai., 2008). 

Az embrióban lezajló oogonium – primer oocyta át-
alakulás szabályzásában a gonadotrop hormonok ko-
rai hatása valószínû. A csirke embrio in ovo LH keze-
lése az oogoniumok proliferációját csökkenti, s fokoz-
za az oocyták és a primordiális folliculusok mennyisé-
gét (González-Morán, 2007). 

Az oocyták fejlôdését, vagyis meiotikus osztódásá-
nak két alkalommal történô megrekedését, majd újra 
indulásának molekuláris mechanizmusát madarakban 
még nem vizsgálták, emlôsökben (fôleg egérben) azon-
ban intenzíven tanulmányozták, s a folyamatot napja-
inkban már elég jól ismerik. Feltehetô, hogy a folyamat 
alapvetô lépéseiben madarakban is hasonlóan zajlik le. 
A meiozis egészét ezért célszerû az emlôs séma alpján 
e helyen áttekinteni. 

Emlôsökben, az embrionális korban, a meiozis elsô 
profázisának diploten stádiumában, a  petesejt GPR3 
receptorai a granulosából érkezô impulzusok hatására 
aktiválják a G protein „családba” tartozó G8 proteint, 
mely stimulálja az adenylcyclase-t. Az adenylcyclase 
folyamatos aktiválódással cAMP-t produkál, s ugyanak-
kor a granulosából is bediffundál a petesejtbe jelentôs 
mennyiségû cAMP. Az oocyta megnövekedett cAMP 
mennyisége aktiválja a protein kinase A-t (PKA), mely 
kritikus szintet elérve a CDK1/cyclinB protein komplex 
(meiozis promoting faktor, MPF) foszforilációján keresz-
tül blokkolja a meiozis metafázisba lépését (1. stop). 
A magas cAMP szint fenntartásában alapvetô szerepû a 
degradációs enzim, az oocyta cAMP phosphodiesterase 
(PDE3A) alacsony koncentrációja is. 

A  meiozis 1. megrekedése hosszú ideig, postembrio-
nalisan a pubertásig tart, amikor a fokozott LH kiáramlás 
hatására az oocytában, cAMP csökkentô mechanizmusok 
lépnek akcióba. Az LH a  theca és  granulosa sejteken ke-
resztül fejti ki a meiozis elsô ujraindulását eredményezô 
hatását. A  theca sejteken az LH az INSL3 (Leydig insulin 
like 3 polypeptid growth factor) aktiválását okozza és ez a 
növekedési faktor átdiffundálva az oocytába ott az LGR8 
receptort stimulálja (Leu rich repeat containing G-protein 
coupled receptor). Ez a receptor egy GTP-ase aktivitású 
fehérjéhez kapcsolódik, amely a G8 proteinhez kötôdve 
annak a alegységén fokozza a GTP – GDP átalakulást. Ez 
a folyamat végül is inaktiválja a cAMP képzésben kulcs 
szerepû G8 proteint, s így csökkenti a  petesejt cAMP tar-
talmát. A  granulosa sejtekben pedig, az LH stimulusra 
egy epidermis növekedési faktor, az epiregulin keletke-
zik, mely fokozza a cGMP phosphodiesterase aktivitását, 
és a cGMP produkciót. A cGMP átdiffundál az oocytába, 
s ott aktiválja a degradációs hatású PDE3A keletkezését. 
Ennek hatására a cAMP degradáció jelentôsen fokozódik, 
szintje az oocytában erôsen csökken, ami az 1. meiotikus 
stop megszûnését eredményezi. Szinergista hatású lehet 
a  granulosa sejtekben LH hatásra szintetizálódó, meiozist 
aktiváló szterol (MAS), mely az oocytába diffundálva sze-
repet játszik a meiozis 1. újraindításában. Ez a szteroid 
hatás bizonyított halakban és kétéltûekben, emlôsökben 
azonban újabban vitatják a szteroidok meiozist újrain-
dító szerepét. 

Az LH hatására meginduló  petesejt fejlôdés (osztó-
dás) a II. rendû oocytáig halad, s az ovulációt követôen, 
a meiozis második metafázisában ismét megáll. Ez a 
2. megrekedés (2. stop) egy ún. cytostatikus faktor (CSF) 
hatása, mely megakadályozza az MPF degradáció-
ját, s így az osztódás tovább haladásához szükséges, 
az anafázis elején ható APC/C (anaphase promoting 
complex/cyclosome) gátlás alá kerül. Ezért az osz-
tódás nem léphet tovább az anafázisba. A CSF nem 
egyetlen vegyület, hanem több faktor összetett gátló 
hatását jelenti. Egyrészt, egy protein kinase kaszkád-
ról van szó, melyet SAC (spindle assembly checkpoint) 
proteineknek is neveznek: ez a cMOS/MEK/MAPK/
p90rsk lánc (MAPK = mitogen activated protein kinase, 
MEK = extracellular signal regulated kinase-kinase, 
vagyis MAPK-kinase, MOS = mitogen activated pro-
tein kinase-kinase-kinase, vagyis egy olyan kinase, 
mely az egész MAP kinase vonalat aktiválja, p90rsk 
= 90 kD ribosomális protein S6 kinase). A CSF másik 
összetevôje a Plk – Emi2 (Emi2 = early mitotic inhi-
bitor 1-related protein 1, Plk = polo-like kinase). Az 
Emi2 a Pl(k)-kináz szubsztrátja. Ez a kináz a metafázis 
fontos stabilizálója. 

A meiozis 2. megrekedésébôl a fertilizáció, a sper-
mium behatolása indítja tovább az osztódást. A sper-
mium által az oocytába importált nagy mennyiségû 
Ca aktiválja a calmodulin függô protein kinase II-t 
(CamkII), amely közvetlenül foszforilálja az Emi2-t. 
Az Emi2 foszforilációs lebomlásában részt vesz a Plk 
is. A folyamat a CSF gátló hatásának megszûnését 
eredményezi, az MPF cyclinB eleme degradálódik, 
amely az APC/C-re irányuló gátló hatást feloldja, s 
így az osztódás a (II.) anafázisba lép (Richard, 2007, 
Madqwick, Jones, 2007, Sun és mtsai, 2009, Tsafriri, 
Motola, 2007). 

Csirke embrióban, a primer oocyták fejlôdésével 
párhuzamosan a cortex területén kialakulnak a mik-
roszkopikus méretû (20–80 μm) primordiális tüszôk. 
Azok a primer oocyták, melyek körül nem alakul ki 
az egyrétegû  granulosa réteg, apoptotikusan elhalnak. 
A primordiális tüszôk, ill. primer oocyták száma házi-
tyúk embrióban 9. keltetési napon mintegy 28 ezer, a 
17. napra elérik a maximális számot (680 ezer), majd 
a kikelés idôpontjára mennyiségük mintegy 480 ezer-
re csökken. Ebbôl a hatalmas mennyiségbôl csak alig 
2–500  petesejt kerül ovulációra a tyúk élete során. 

A 14. keltetési naptól a tojásból való kibúvásig a 
petefészek felszínén kialakul és megerôsödik a kötô-
szöveti eredetû, sejtekben viszonylag gazdag tok (tunica 
albuginea) mely szorosan rásimul az egyrétegû felüle-
ti csírahámra. A tok dorsalisan ráterjed a petefészket 
a gerincoszlophoz kapcsoló savós redô kettôzetére, a 
mesovariumra is. (3–4. ábra)

1.4. A here differenciálódása

A fejlôdô here kezdemény valamivel késôbb kezd el 
differenciálódni, mint az embrionális petefészek. Ben-
ne, a 7–14. nap között a csírahámból mélybe nyomu-
ló csírakötegek megerôsödnek, s fokozatosan elvesztik 
kapcsolataikat a felületi corticalis hámréteggel. Ezekbôl 
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4. ábra. 16 napos csirkeembrió petefészek szerkezete
Shahin (1973) alapján módosítva

3. ábra. 10 napos csirkeembrió petefészek szerkezete 
Shahin (1973) alapján módosítva
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a lefûzôdô csírakötegekbôl (kordonok) alakulnak ki a 
késôbbiekben a here kanyarulatos csatornái (tubuli 
seminipheri contorti). A felszínen maradó és fokozato-
san elvékonyodó csírahám az alatta levô kötôszövettel 
a here tokját (tunica albuginea) fogja képezni (Shahin, 
1973).

Az embriogenezis 10–13. napján a csírakötegek-
be – fôleg a baloldali gonád kezdeménybe – számos 
ôsivarsejt nyomul, s intenzív mitotikus osztódással 
pro-spermatogoniumokat hoznak létre. Ezek a  csíra-
köteg perifériáján, a határoló basalis membrán mentén 
rendezôdnek. Kialakulásukat a csírakötegek ismeret-
len faktorai és a korán meginduló androgén produkció 
szabályozza (Thurston, Korn, 2000). A pro-sperma-
togoniumokat jellemzi a sejtmag körül elhelyezkedô 
mitochondriumok tömörülése, a ribosomákban gazda-
gabb, sötétebb cytoplazmaticus szerkezet. Az ôs-sejt 
jellegû pro-spermatogoniumok postembrionálisan is 
megmaradnak, s aktív here esetében, ezeket A-típu-
sú spermatogoniumoknak nevezik. A keltetés 13–21. 
napja között folyamatos mitozisokkal a pro-sperma-
togoniumok mennyisége fokozatosan nô, s ezzel pár-
huzamosan – az ekkor még tömör – csírakötegekben 
egyre kevesebb, centrális helyzetû ôsivarsejt marad. 
Közöttük a csírahámból származó, megnyúlt henger-
hám sejtek, a peritoneális sejtek találhatók, melyekbôl 
késôbb a kiszélesedô bázisú Sertoli sejtek differenci-
álódnak. 

Az embrionális here szöveti differenciálódásában 
a késôbbiekben a Sertoli sejtek játszanak alapvetô 
szerepet. Ebben a folyamatban meghatározó a ben-
nük expresszálódó SOX9, SF1 és AMH gének kaszkád-
szerû mûködése. A jelentôs mennyiségben keletkezô 
anti-Müller fehérje a Sertoli sejtek differenciálódá-
sának alapvetô szabályzója. A Sertoli sejtek intenzív 
proliferációja, postembrionálisan a kikeléstôl a 8. hé-
tig tart, amikor az osztódásaik hirtelen megszûnnek. 
Ez a folyamat az elsô spermatocyták megjelenésével 
esik egybe (Bozkurt és mtsai., 2007). 

A Sertoli sejtekben a késôbbiekben megjelenik a 
lipocalin-típusú prosztaglandin D szintetáz és foko-
zódik a prosztaglandin D2 produkció. Ez a szöveti 
hormon autokrin úton fenntartja és fokozza a Sertoli 
sejtek SOX9 gén expresszióját, mely a Sertoli sejtek 
morfo-funkcionális differenciálódását és funkcionális 
restitucióját az aktív here egyes spermatogenetikus hul-
lámaiban is meghatározza (Vaillant és mtsai., 2001; 
Moniot és mtsai., 2008). 

A csírakötegek embrionális differenciálódásának 
idején a közöttük levô mesenchymatikus kötôszövet 
(stroma) sejtjei interstitialis sejtekké alakulnak. Ezek-
nek három típusa különül el. Az egyikben jellemzô 
a cytoplazma állomány megnagyobbodása, s a ter-
jedelmes sima endoplazmatikus reticulum és csöves 
szerkezetû mitochondriumok kialakulása, ami a sztero-
id (tesztoszteron) produkció fokozódására utal. Ezekbôl 
alakulnak ki a Leydig sejtek. Ennek a folyamatnak a 
szabályzásában fontos szerepe van az embrio  inzulin 
produkciójának. Az  inzulin egyrészt a sejt proliferáció 
fontos faktora, másrészt a gonadotrop receptorok ki-
alakulását stimulálja, s így közvetve növeli az androgén 
szintézist (Bobes és mtsai., 2001; Velázquez és mtsai., 

2006). A differenciálódó másik sejttípus sima-izom sejt 
jellegû peritubululáris myoid sejtté alakul. A harma-
dik sejtféleség pedig vasculáris sejt-prekurzort formál. 
A sejt migráció és differenciálódás egyik ismert moz-
gatója egy növekedési faktor: a PDGF (platelet derived 
growth factor). 

Az embrionális élet 19–21. napján a csirke embrió-
ban az egyre vastagabbá váló csírakötegek középsô ré-
szén hisztolitikus folyamatok indulnak meg, s megin-
dul a kanyarulatos here csatornácskák lumenének ki-
alakulása. A csírakötegek között levô stroma állomány 
és az interstitialis sejtek mennyisége ezekben a napok-
ban jelentôsen nô. 

A keltetés utolsó napjaiban, ill. a postembrionális 
fejlôdés elsô heteiben a here csatornácskák bázisán a 
spermatogoniumok kialakulása lelassul, ill. számos kö-
zülük elpusztul (szelektálódik). Ebben a folyamatban a 
differenciálódó Sertoli sejtek és a spermatogoniumok 
Fas-ligand – Fas-receptor, apoptozist szabályzó rend-
szere meghatározó (Thurston, Korn, 2000). A pro-
spermatogoniumokban, ill. az „A” típusú sperma-
togoniumokban – többek között – a prohibitin, egy 30 
kDa protein szintézise indul meg, mely DNS szinté-
zist gátló hatásán keresztül mitotikus osztódást gátló 
faktor. Ez a protein a spermatogonium fejlôdés korai 
(embrionális – korai postembrionális) fázisában képes 
„blokkolni” a here ivarsejt képzô funkcióját, ill. az „A” 
–„B” spermatogonium átalakulást, s így az egyik faktor, 
amely kivédi a prematurus meiozis megindulását (Han 
és mtsai., 2009). A spermatogén sejtek osztódásának eb-
ben az idôszakban jelentkezô „leállása” – emlôs adatok 
szerint – elôsegíti a DNS különbözô szintû metilációs 
régióinak metilálódását, s ezzel a heterokromatin ál-
lomány reorganizációt és így – fôleg – a paternális gé-
nek – epigenetikus módosulásait (Kato és mtsai, 2007, 
Yoshioka és mtasai., 2009). 

A pro-spermatogonium fázisban leállt és „szelek-
ción” átesett sejtek életben maradását zömében a 
Sertoli sejtekben keletkezett növekedési faktorok (KL, 
LIF, BMP-4, SDF-1, bFGF) és stimuláló szubsztanciák 
(N-acetyl-L-cystine, forskolin, retinoic sav) biztosítják. 
A spermatogén sejtek anyagcseréjét a Sertoli sejtek 
tight junctióival és desmosomáival kapcsolódó felületi 
membrán specializációik és adheziót biztosító anya-
gok (integrinek, oligosacharidok, E-cadherin, tyrosine 
kinase receptor c-kit) teszik lehetôvé (Bergmann, 
Schindelmeiser, 1987, De Felici, 2000, Farini és mtsai., 
2005). Az embrionális- és korai postembrionális kor-
ban meglevô membrán specializációk azonban ek-
kor még nem képeznek vér – here barriert, az jó-
val késôbb, a  pubertás idején alakul ki a Sertoli sej-
tek között, amikor létrejönnek a haploid másodrendû 
spermatocyták (Bergmann, Schindelmeiser, 1987). 
(5. ábra)

1.5. A Wolff csô, a mellékhere és az 
ondóvezetô embrionális fejlôdése

A mellékhere vezetéket (ductus epidydimis) és az 
ondóvezetôt (ductus defferens) létrehozó Wolff csô a 
csirke embrio  nefro-gonotom mesodermájában alakul 
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ki, 30–35 órás keltetési állapotban. Intenzíven növek-
szik hátrafelé, s a cloacat, melybe beletorkollik, a har-
madik nap végére éri el. Növekedésében proliferatív és 
sejt migrációs folyamatok egyaránt részt vesznek. En-
nek során a hosszabbodó csô apicalis vége megtart-
ja mesenchyma jellegét, a mögötte levô struktúra pe-
dig fokozatosan hámsejtekké fomálódik. A Wolff csô 
növekedésének szabályozásában a lokálisan jelenlevô 
fi bronectin, vitronectin, a b1-integrin receptor és a 
NCAM polisziálsav korábban feltételezett szerepe nem 
valószínû. Ezzel szemben növekedésének késôbbi fázi-
sában a PSA adhéziós molekulák szövet-stimulációs ha-
tását igazolni tudták (Bellairs és mtsai., 1995). 

A here kezdemény szoros kapcsolatban fejlôdik a 
képzôdô ôsvesével, mivel a here dorso-medialis felszíne 
és a mesonephros pars sexualisa egységes mesenchyma 
tömegbôl differenciálódik. Ezen a területen alakulnak 
ki a keltetés utolsó napjaiban az egyenes here csövecs-
kékhez (canaliculi seminipheri recti) kapcsolódó rete 
Halleri lakunái, a pars sexualisból képzôdô (a here és 
mellékhere között húzódó) ductuli efferentes, valamint 
a mellékhere állományának egy részét alkotó kanyarula-
tos mellékhere csatornák (ductuli conjugens). Ez utóbbi-
ak beletorkollanak a Wolff csô proximalisabb részébôl 
kialakuló mellékhere vezetékbe (ductus epidydimis). 
Ez a vastagabb csô a Wolff csô distalisabb részébôl 
fejlôdô, egyre tágabb átmérôjû ondóvezetékben (ductus 
defferens) folytatódik. A kanyarulatos mellékhere csa-
tornák és a Wolff csô proximális szakasza között már 

jóval korábban (a mesonephros differenciálódása so-
rán, a keltetés 3–4. napján) kialakult a szöveti kapcso-
lat, s ez a komplex képlet „nô rá” késôbb a here hilusán 
levô rete lakuna rendszerére (Shahin, 1973; Bellairs és 
mtsai., 1995; Smith, 2007).

A Wolff csô nôstény madarakban az embrionális 
élet végén gyorsan degenerálódik, s a kikelés utáni má-
sodik hét végére csirkékben eltûnik. A Wolff csô elülsô 
szakasza összeolvad az ôsvese pars sexualisával, vakon 
végzôdô csatornácskák formájában mint epoophoron 
belenô a petefészek hátulsó részébe. A degeneratív folya-
matok a nôstény állatra jellemzô alacsony tesztoszteron 
koncentrációra vezethetôk vissza. 

A párzószerv a  cloaca  proctodeum részén, mint 
ivarszemölcs (cloacalis tuberculum) fejlôdik, s csir-
kében a keltetés 10. napján már felismerhetô. A kép-
let kezdetben hím és nôstény madarakban azonos 
megjelenésû, indifferens fázisban van. Differenciáló-
dásának elsô szakaszában (a 10–12. napon) határo-
zott ösztrogén függôséget mutat. Alacsony ösztrogén 
szint hatására hím jellegû lesz a fejlôdése, ösztrogén 
kezelés pedig nôstény jellegû ivarszemölcsöt hoz létre. 
A késôbbiekben az ivarszemölcs további differenciáló-
dása androgénfüggôvé válik. Csirke és kacsa embriók 
kísérletes vizsgálata azt mutatja, hogy hím madarak-
ban csak magas androgén szint esetén alakul ki phallos 
kezdemény, nôstényekben pedig a magasabb ösztrogén 
koncentráció tudja meggátolni a hím típusú párzó szerv 
irányába mutató differenciálódást.

5. ábra. 10 napos csirkeembrió heréjének szerkezete
Shahin (1973) alapján módosítva
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1.6. A Müller csô és a petevezetô 
embrionális fejlôdése 

A Müller csô csirke embrióban a keltetés 4–5. nap-
ján, mint a mesonephros elúlsô végén levô coeloma 
epithel megvastagodás jelentkezik, a Wolff csôtôl 
lateralisan. Ezen egy gödör szerû bemélyedés jön lét-
re, a késôbbi infundibulum kezdeménye. A tölcsérbôl 
sejtek intenzív növekedése indul meg hátrafelé, s ebbôl 
a kezdetben tömör hámsejt gerendából fog létrejön-
ni a Müller csövet bélelô egyrétegû hám. A Müller 
csô ürege a következô napokban fokozatosan alakul 
ki, elölrôl hátrafelé haladva, képzôdése csak a poszt-
embrionális élet elsô napjaiban fejezôdik be. Növeke-
dése során a hátulsó része szoros kontaktusban ma-
rad a Wolff csôvel, bár ennek sejtjei közvetlenül nem 
vesznek részt a Müller csô kialakulásában. A valószínû 
induktív hatást a Wolff csô sejt-sejt kontaktussal, szö-
veti hormonok útján fejti ki. A Müller csô a coeloma 
epithelbôl differenciálódó három összetevôbôl áll: a 
bélelô hámsejtek rétege, az ebbôl delaminációval le-
vált, s a hámsejt-csövet körülvevô mesenchyma sejtek 
rétege és az egész strukturát kívülrôl határoló coeloma 
sejtek rétege. 

A keltetés 12–13. napján már jól elkülönül a Müller 
csövön a majdani petevezetô tölcsér, valamint a többi 
szakasznál valamivel vastagabb fôszakasz (magnum) 
és méh, v. héjmirigy (uterus) kezdeménye. A hüvely 
(vagina), mely a  cloaca urodeumjába torkollik, csak a 
kikelés utáni napokban alakul ki.

A keltetés 8. napján nôstényekben a jobb oldali,- hí-
mekben mind két oldali Müller csô – az elülsô végétôl 
kiindulva – degenerálódni kezd. A folyamat két fázis-
ból áll: elôször a bélelô hám apoptotikusan leépül, 
majd a csô epithelialis-mesenchymatikus átalakulás-
sal mesenchyma szalaggá degenerálódik. Ezek a folya-
matok a Müller csô szöveteiben b-catenin, lymphoid-
növekedési faktor-1 és matrix metalloprotease segítsé-
gével valósulnak meg. A regressziót az anti-Müller hor-
mon (AMH) szabályozza, mely madarakban mind két 
ivar gonád kezdeményeiben termelôdik (emlôsökben 
csak a here Sertoli sejtjei produkálják). Az AMH pro-
dukciója hímekben sokkal intenzívebb, bár hama-
rabb szûnik meg. Nôstényekben a baloldali petefészek 
AMH produkciója a 14. keltetési nap körül a legintenzí-
vebb, akkor amikor a jobb oldali ovarium és Müller csô 
erôsen sorvad. Nôstény embriókban a baloldali Müller 
csô fennmaradása az AMH hatás ellenére, valószínûleg 
a jelentôsen magasabb nuckleáris  ösztrogén receptor 
koncentrációval, ezek ösztrogén megkötô képességé-
vel és ezáltal speciális fehérjék expressziójával magya-
rázható. Egy másik szabályzó mechanizmust jelenthet 
az, hogy a csirke AMH gén promoter régiója ösztrogén 
kötô hely, s így a hormon szintézisét a nôstény emb-
rió ösztrogén produkciója mérsékelni képes. Hímek-
ben a minimális ösztrogén produkció nem gátolja az 
erôs AMH up-regulációt. Az AMH gátolja az  aromatáz 
produkciót, csökkenti az ösztrogén képzôdését, s így 
elôsegíti a here kialakulását és egyben mind két oldali 
Müller csô elsorvadásához vezet (Smith, 2007; Jacob, 
Bakst, 2006).

1.7. Az agy ivari dimorfi zmusának 
embrionális kialakulása

Az ivarérett madarak magatartás formáinak iva-
ri dimorfi zmusa az agy ontogenezise során megva-
lósuló hím, ill. nôstény típusú fejlôdésére vezethetô 
vissza. Hosszú ideig elfogadott nézet volt az, hogy a 
fejlôdô embrio ún. „szomatikus” szövetei (beleértve 
a központi idegrendszert is) szexuálisan „neutrális” 
jellegûek, egészen addig, amíg a gonádok meg nem 
kezdik ivarspecifi kus hormon termelésüket, amely a ko-
rai embrionális fejlôdés során valósul meg. Csirke emb-
rióban ez a keltetés 5–6. napja körül van. Vagyis, az 
agy ivari dimorfi zmusát vagy a gonádok szexuál szte-
roidjai hoznák létre, melyek az agy specifi kus régiói-
ban korán expresszáló szteroid receptorokhoz kötôdve 
fejtik ki hatásukat. Egy másik elmélet szerint, az agy-
ban de novo, koleszterolból keletkezô   neuroszteroidok 
tehetôk ezért felelôssé. A zebrapintyeken végzett szé-
les körû vizsgálatok azt mutatták, hogy a gonádok kez-
detben azonos mennyiségû szteroidot termelnek hím 
és nôstény embrióban, de ennek ellenére az éneklést 
szabályzó agyi ideg-pályák kialakulása ivari dimorfi z-
must mutat, a szabályzó központok tipikusan csak hí-
mekben alakulnak ki. Az agy ivari dimorfi zmusának ko-
rai kialakulása arra utal, hogy a gonádok szex specifi -
kus fejlôdését megelôzve, az idegi struktúrákban más 
(szteroidális, vagy nem szteroid függô) szabályzó me-
chanizmusok is mûködhetnek (Agate és mtsai, 2003). 

Scholz és mtsai. (2006) széles körû vizsgálatban 
megállapították, hogy 4 napos nôstény csirke agyában a 
HINTW, a Z-hez kapcsolt MHM (male hyper methylated 
gén, mely nôstény típusú metilációs és acetilációs 
epigenetikus módosuláson esett át) és az ABTW (avian 
brain W-linked transcript) nagyobb mennyiségben 
expresszál, mint hímekben. A 4. keltetési napon csirkében 
– bár mind két ivarban expresszálnak a gonádok P450scc, 
P450c17, 3-β-HSD, 17-β-HSD és a P450- aromatáz gén-
jei – azonban ekkor még a szteroidogenetikus enzim-gé-
nek expressziójában ivari dimorfi zmust nem lehet kimu-
tatni. A fenti, szex-dependens gének aktiválódása az agy-
ban, tehát nem szteroidális hatás eredménye. A sztero-
id produkció ivari dimorfi zmusa késôbb, az 5. kelteté-
si napot követôen jelentkezik. Az agy differenciálódá-
sát szabályzó egyes gének ivari dimorfi zmusának szte-
roid-függetlenségét támasztja alá a 4 napos csirke emb-
rió in ovo ethinyl-ösztradiol kezelése, mely egyik ivar-
ban sem befolyásolta az agyban késôbb expresszáló gé-
nek ivari dimorfi zmusát. 

A fenti szerzôk szerint, a csirke agyban expresszáló 
gének ivari dimorfi zmusát az jellemzi, hogy hímek-
ben a „Z” kromoszómához kötött gének aktivációja 
intenzívebb, mint nôstényekben. Ez dózis kompenzá-
ciós mechanizmusra utal, amely azonban nem jelen-
ti a „Z” kromoszóma számos génjének inaktivációját. 
A keltetés 4–10. napja között végzett vizsgálatok 
csirkén azt mutatták, hogy a 133 azonosított génbôl 
19 expresszál a nôstényekben és 114 a hímekben. 
A nôstény-típusú génekbôl 3 található a „W”-n, 1 a 
„Z”-n, s 11 az autoszomákon, (4 gén lokalizációját nem 
tudták azonosítani). A 114 hím gén közül 61 található 
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a „Z” kromoszómán, 29 az autosomákon (29 gént nem 
tudtak lokalizálni). 

A „W” kromoszómán található WPKCI-8, SPINW és 
ABWT gének korai, nôstény típusú expressziót mutat-
nak az agyban a 4. keltetési napon. Mivel a 4.5 napon 
a WPKCI-8 intenzíven expresszál a gonádban is, így 
szex-determináns szerepe a nôstényben igen valószínû. 
Ennek a génnek megfelelôje a „Z” kromoszómán talál-
ható, de csak kis mértékben expresszáló HINT. Mind 
kettô egy igen hasonló dimer nucleotid hidrolase-t (PKC 
inhibitor) produkál, melyek kombinálódnak. Azonban, 
a WPKCI-8 produktuma nem tartalmaz histidin triádot 
és e miatt a Hint/Wpkci heterodimer jórészt degradá-
lódik. A nôstény agy ivari jellegzetességét meghatározó 
mechanizmus ezek szerint, ennek a heterodimernek az 
alacsony szintje lenne, amely a továbbiakban mind a 
HINT gén expresszióját, mind pedig a Wpkci-8 fehér-
je hatását is – negatív visszacsatolás szerûen – folya-
matosan gátolná. 

Hím embrió agyában három, a „Z” kromoszómához 
kötött, ivari differenciálódás szempontjából fontos gén 
aktiválódása jellemzô a 4. keltetési naptól kezdôdôen. 
Ezek közül kettô: a CCNH és CDK7 a cyclin dependent 
kinase activating kinase-t (CAK) kódolja, a harmadik pe-
dig a BTF2-P44, amely a TFIIH (transcription factor II 
H)-t expresszálja. A CAK és TFIIH egységes komplexet 
képezve az α- ösztrogén receptor és  androgén receptor 
transzaktivációját, valamint a mitotikus és meiotikus 
osztódásokat szabályozza. További, eredendôen idegi 
strukturákat kódoló gén a SPINZ, mely késôbb a fejlôdô 
herében is kimutatható. Ezeken kívül még 9, struktúr 
fehérjéket kódoló, „Z”-hez kötött gén expressziója is 
erôteljes a hím embrió agyában. 

A „szteroid independens”, fehérjéket kódoló gé-
nek korai expressziója mellett, az embrionális agy-
ban valamivel késôbb aktiválódó, a szteroidokkal 
– elsôsorban az ösztrogénekkel – együtt ható, fehér-
jéket kódoló speciális gének organizációs szerepe 
ugyancsak meghatározó lehet az ivari dimorfi zmus 
kialakításában. Ilyenek az ún. ribosomalis proteinek: 
az L17 és L37, melyek interakcióban a szintetizálódó 
ösztradiollal, az agy ivari dimorf fejlôdését szabályoz-
zák. Hím zebrapintyen, a késôbbi, éneklést szabályzó 
területeken, az „X” régióban, az archistriatumban (RA) 
és hyperstriatum ventraleban (HVC) az L17 és L37 
ribosomális proteinek intenzívebben expresszálnak, 
s ezen területeken erôteljesebb a neurogenezis (Tang, 
Wade, 2009). 

Az ösztrogének korai szabályzó hatását jelzi az 
ösztrogén receptorok embrionális megjelenése a fejlôdô 
agyban. Japán fürj agyában a korai embrionális állapot-
ban α- és β- ösztrogén receptor gének mûködése egy-
aránt kimutatható volt. Késôbb, a 9. keltetési napon ivari 
dimorfi zmus jelentkezett, amikor hím embrióban csak 
β- ösztrogén receptor mRNS-t találtak a n.preopticus 
medialisban és a stria terminalis bed nucleusában – azo-
kon a területeken, melyek az adult hím fürj kopulációs 
magatartását szabályozzák. Az agy differenciáló-
dását szabályzó ösztrogének hatása tehát zömmel a 
β-receptorokon keresztül valósul meg (Brunström és 
mtsai., 2009). Ugyanakkor az α-ösztrogén receptorok 
meghatározó szerepûek az oviductus differenciálódá-

sában, ill. a Müller csô degenerációjában hímekben 
(Mattson és mtsai, 2008). 

Zebrapintyen az embrio fejlôdés 30-as stádiumá-
ban α- és β- ösztrogén receptor mRNS-t és  aromatáz 
mRNS-t detektáltak a diencephalonban és dorsalis 
mesencephalonban, s valamivel késôbb, a 34-es stá-
diumban az archistriatumban is. Az ösztrogén recep-
torok és az  aromatáz megjelenését tekintve, azonban 
ivari különbségeket nem lehetett kimutatni az ének-
lés szabályzásában szereplô központokban (Perlman, 
Arnold, 2003). Újabb vizsgálatok viszont azt mutat-
ják, hogy 6–10 napos zebrapinty fi ókákban ösztradiol 
kezelés fokozta a nôstények „X” areajában, valamint 
a archistriatum (AR) és hyperstriatumában (HVC) az 
idegsejtek mennyiségét, s a területeket masculinizálta. 
Ugyanakkor nôtt ezen területek idegsejtjeiben a sex-
related ribosomális proteinek (RPL17, RPL37) mennyi-
sége is. Hímekben ez a kezelés ellentétes hatású volt, 
csökkentette a vokális központok neuron mennyiségét 
(Tang, Wade, 2009).

Az agy strukturális fejlôdését, az idegsejtek növeke-
dését és differenciálódását szabályzó szteroidok, s ezen 
belôl elsôsorban az ösztrogének szempontjából fontos az, 
hogy a   neuroszteroidok szintézise már korán megindul az 
embrióban. Csirke embrió agyában, az ivari magatartást 
meghatározó n.ventromedialis hypothalamiban az SF-1 
gén expressziója, amely a szteroidogenetikus enzimek 
szintézisét szabályozza, már az 5.5. napon kimutatható 
és hímekben ez kifejezettebb (Endo és mtsai., 2007). Ja-
pán fürjben a 7. keltetési naptól mutatták ki a szteroid bio-
szintézis számos enzimének jelenlétét (P450scc, 3β-HSD, 
P450/17α-lyase/, 17β-HSD), valamint a pregnenolon, 
progeszteron, 3β, 5β-tetrahidroprogeszteron, andro-
stenedion, testosteron, ösztradiol szintézisét cholesterol-
ból. Határozott ivari dimorfi zmust mutat a pro gesz-
teron és a 3-β-HSD mRNS szint, amely utóbbi a pro-
sencephalonban a 7. napon nôstényekben magasabb, 
mint hímekben. Hímekben a 3-β-HSD mRNS szintje fl uk-
tuál: a 9. és 15. napon magasabb, mint a 7. és 11. na-
pon. Az  aromatáz mRNS az életkorral változik, de nem 
mutatott ivari dimorfi zmust (Tsutsui és mtsai., 2006, Aste 
és mtsai., 2008). 

Az agy éneklést szabályzó központjainak kialakulá-
sában fontos szerepe van az oldalkamrák határoló zó-
nájában történô de novo neurogenezisnek és az in-
nen kiinduló neuron vándorlásoknak. Zebrapintye-
ken az oldalkamrák laterális szegélyén a neuronok 
proliferációjával egyidejûleg, ill. azt megelôzôen ki-
mutatható hímekben az androgén neuro-szteroidok bio-
szintézise a keltetés körüli és azt követô elsô öt napban 
(London, Schlinger, 2007). Ebben az idôszakban alakul 
ki az elülsô neostriatum magnocellularis magva is, mely 
a tanulási folyamatokban, s így a hím énekének felis-
merésében játszik szerepet. A nagysejtes mag mind két 
ivarban kialakul az embrionális fejlôdés végén, de iva-
ri dimorfi zmust csak az ivarérést követôen, az éneklés 
kialakulásával párhuzamosan mutat. Ekkor hímekben 
a neuronokon a dendrit tüskék száma csökken, de nô 
a synapticus kontakt felület, nô a sejttest és a mag mé-
rete is (Nixdof-Bergweiler, 2001). 

Az ösztrogének az agyban jelentkezô direkt struk-
turális organizációs hatásuk mellett a neuro-endokrin 
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rendszer más, nem szteroid produkciós elemeinek 
expresszióját is befolyásolják. Az arginin-vasotocin 
(AVT) parvocellularis neuronok megoszlása és jelle-
ge japán fürjben és énekes madarakban ivari dimorfi z-
must mutat. Hímekben az AVT sejtek a stria terminalis 
medialisban és a n.preopticus medialisban találha-
tók. Ezeken a területeken nôstényekben AVT sejtek 
nem jelennek meg. Az AVT rostok a septum lateraleba 
projiciálnak (GnRH sejtek találhatók itt), továbbá a 
n.intercollicularisba (vokalizációs központ), valamint a 
locus coereleusba (gonadotrop mûködéseket is szabály-
zó noradrenerg központ). Ezekben az áreákban az egyes 
rostok  aromatáz, GnRH és  ösztrogén receptor expressziós 
neuronokon végzôdnek. Az AVT neuronok kialakulá-
sában az embrionális ösztrogén kritikus alacsony kon-
centrációja meghatározó. Hím embriók ösztrogén ke-
zelése ivarérett korban megszünteti a kopulációs ma-
gatartást, és ezekben a kezelt madarakban erôsen csök-
kenti az agy valamennyi ivari dimorfi zmust mutató AVT 
areaját. Az embriók ösztrogén szintézisének kísérle-
ti gátlása fokozza az adult korban tesztoszteronnal ke-
zelt nôstények hím-kopulációs magatartását, s a hímek-
re jellemzô nagyszámú AVT neuron megjelenéséhez 
vezet különbözô agy-területeken. Kasztráció csökken-
ti, kasztrált fürjek tesztoszteron kezelése pedig növeli a 
stria terminalis medialis és preopticus medialis AVT ne-
uronjainak mennyiségét. Ezek a változások arra utalnak, 
hogy az ösztrogének és androgének direkt hatásaik mel-
lett az AVT rendszer embrionális expressziós szintjének 
módosításával is hatnak az hím-ivarspecifi kus magatar-
tás kialakítására (Panzica és mtsai., 2001).
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2.1. A petefészek (ovarium)

2.1.1. A petefészek posztembrionális fejlôdése

Az embrionális fejlôdés utolsó harmadában ill. a ki-
kelést követô napokban lesz makroszkóposan is látható a 
madár petefészek fejlôdésének jellemzô asszimmetriája. 
Ebben az idôszakban u.i. fokozatosan visszafejlôdik a 
jobb oldali petefészek, mely csirkében 2–3 héttel a ki-
kelés után már csak kötôszöveti rudimentumként ma-
rad fenn. Természetesen, a szöveti fejlôdésben, a szte-
roid hormonok enzim készletének kialakulásában és az 
 ôsivarsejtek inváziós rátájában már lényegesen koráb-
ban megfi gyelhetô a baloldali gonád telepet elônyben 
részesítô asszimmetria. Az ivarérett nôstény madárban 
egyes kivételes esetekben azonban mind két petefé-
szek megmarad és funkcionálisan aktív állapotba ke-
rül. Ilyen típusok a kiwi, egyes sólymok és héja félék, 
a sasok, valamint a keselyûk. Ezekben a fajokban is je-
lentkezik az asszimmetria, a baloldali petefészek min-
dig nagyobb méretû. Ismeretes az, hogy a fenti, szabá-
lyosan kétoldali petefészekkel rendelkezô típusok mel-
lett, egyedi variációnak tekinthetôen, esetenként meg-
jelenik a jobb oldali petefészek sirály félék, galambok 
és gerlék, valamint verébfélék esetében (Péczely, 1987, 
Johnson és mtsai., 2007).

A kikelést követô posztembrionális idôszakban 
meg szûnik az oogonium – oocyta átalakulás. Az er-
re az idôszakra kialakult elsôdleges petesejtek hatal-
mas tömegébôl, azonban csak kis hányaduk fog to-
vább fejlôdni, s az ovulációig eljutni. Többségük a fo-
lyamatosan zajló, bonyolult degradációs folyamatok 
áldozata lesz. 

Gilbert (1971) az oocyták fejlôdésének három szaka-
szát különböztette meg a posztembrionális idôszakban.

1. Az elsô szakaszra a neutrális zsírok lassú be-
épü lése jellemzô. Ez a korai „ fehér  szik” berakodás a 
 petesejt folyamatos, lassú növekedését eredményezi. 
Az elsô szakasz tartama, az illetô madárfaj élethosszá-
nak függvényében hónapokra, vagy évekre is kiterjed-
het. A 20–50 μm átmérôjû primer oocytákat hamarosan 
a rájuk tapadó, fokozatosan differenciálódó  granulosa 
sejtek egy sorból álló rétege veszi körül. A kialakuló, 
0,08–0,1 mm-es, mikroszkopikus méretû gömböcske a 
primordialis folliculus. A kikelt pelyhes valamennyi pe-
tesejtje ebben a fázisban van, de a nôstény madár életé-
nek valamennyi késôbbi fázisában is megfi gyelhetôk az 
„elsô szakaszban” megrekedt petesejtek és primordiális 
folliculusok, melyek a folyamatosan érô tüszôk „után-
pótlását” biztosítják.

2. A második szakasz – bár továbbra is lassú  szik 
beépülés jellemzi – rövidebb az elsônél (házi tyúkban, 

mintegy 2 hónapig tart). A petesejtekbe ekkor már a ne-
utrális zsírok mellett egyre több, vakuolizációs szerke-
zetet eredményezô fehérje rakódik be, a „ fehér  szik” ez-
által minôségileg megváltozik. A petesejtet körülvevô 
 granulosa és a köré rendezôdô kötôszövetes  theca fo-
kozatosan megvastagszik, s létrejönnek a kis fehér 
folliculusok már szabad szemmel látható 1–2 mm-es 
primer, majd a nagyobb, 2–4 mm-es secunder gene-
rációi. 

3. A harmadik szakasz az egy-két hétig tartó, gyors 
változásokat hozó érés,  pubertás, vagy „ maturáció”. 
A petesejtbe ebben a fázisban egyre nagyobb tömeg-
ben, lutein festékekkel színezett lipo-protein, ún. „ sárga 
 szik” rakódik be, kialakulnak a „sárga” tüszôk. A pete-
sejtet magába foglaló tüszô gyorsan növekszik és szer-
kezetében erôsen megváltozik (elôször többrétegûvé vá-
lik, majd a nagy sárga tüszôkben ismét egyrétegû lesz a 
 granulosa, kialakul a két rétegre differenciálódott  theca). 
A petefészek felületérôl egyre inkább kiemelkedô kép-
let erekben és idegrostokban gazdag nyéllel kapcsoló-
dik a kéreg stroma állományához. A hierarchikus nö-
vekedést mutató tüszôk legnagyobbika a   preovulációs 
tüszô, mely elsônek fog ovulációra kerülni (Johnson és 
mtsai., 2007).

2.1.1.1. Prepubertás idôszak

Az embriogenezis során kisméretû, vékony, sza-
bad szemmel gyengén szemcsézettnek tûnô petefé-
szek kezdemény alakul ki. A kikelést követô napokban 
befejezôdik a jobb oldali képlet regressziója, melyet 
még egy ideig, legfeljebb néhány sejtsorból álló, csí-
rahám rudimentumból és kötôszövetbôl álló struktúra 
fog jelezni. A posztembrionális idôszakban megszûnik 
az oogonium – oocyta átalakulás, további elsôdleges 
petesejtek a kikelés után már nem keletkeznek. A kike-
lést követô elsô idôszakra a primordiális tüszôk kiala-
kulása jellemzô. 

A primordiális tüszôket az egyrétegû köbhámból 
( granulosa) álló burokkal határolt primer oocyták al-
kotják, melyeket az oolemmára fekvô  perivitellináris 
membrán határol. Azok az oocyták, melyek körül nem 
alakul ki  granulosa „köpeny”, apoptotikusan degradá-
lódnak. A  granulosa sejtek között tight junctio-k ala-
kulnak ki, s megindul a talpszerûen kiszélesedô, az 
oolemmát betûrô bazális nyulványaik képzôdése. Ezek 
a  perivitellináris membrán képzésében, a  petesejt kez-
demény táplálásában ( szik anyagok), s a maternális in-
formációk (maternális RNS, hormonok, karotinoidok) 
bejuttatásában játszanak szerepet a tüszô fejlôdése so-
rán. A hónapokig, évekig „túlélô” primordiális tüszôk 
mérete változatlan marad, fejlôdésük megreked, egy-
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fajta „utánpótlást” biztosítanak a késôbb meginduló 
tüszôéréshez. 

A fi atal madarak növekvô petefészkében a primor-
diális folliculusokból mind több, nagyobb méretû  pri-
mer tüszô alakul ki. A  primordiális tüszô –  primer tüszô 
fejlôdést intraovarialis parakrin faktorok szabályoz-
zák, így a TGF-béta által indukált csont morfogenetikus 
proteinek (BMP-4, BMP-7) facilitáló hatása és az anti-
Müller hormon negatív hatása (Knight, Glister, 2006). 
A primer tüszôknek a megjelenése a folliculus növeke-
dés lassú fázisának kezdetét jelenti, amikor a primordiális 
tüszôket körülvevô, stromális mesenchyma tömegbôl sej-
tek és kötôszöveti rostok különülnek el, s rétegzôdnek a 
 granulosa sejtek köré, a fokozatosan erôsödô  theca ré-
teg kezdeményét alkotva. A kötôszöveti differenciálódás 
a  granulosa induktiv hatására következhet be (stem cell 
faktor produkciója mutatható ki). A megerôsödô  theca 
és a több-sejrétegûvé váló  granulosa réteg között típusos 
szerkezetû basalis membrán (lamina) alakul ki, melyet 
vékony kötôszöveti rostok és alapállomány alkot. Mind 
a  granulosa, mind pedig a  theca sejtekben FSH és LH 
receptorok képzôdnek, a sejtekben szteroidogenetikus 
enzimek szintetizálódnak, s növekvô mennyiségben 
 androszténdion, dehidroepiandroszteron, tesztoszteron, 
17β-ösztradiol és progeszteron produkciója mutatható ki. 

A növekvô primer tüszôkben a  petesejt kezdemény 
(továbbra is primer oocyta) mérete is növekszik, ami ki-
sebb mértékben fehérjék, s elsôsorban neutrális zsírok 
lassú beépülésének az eredménye. A primordiális és 
primer tüszôk nem emelkednek ki a petefészek felüle-
tén, a perifériás és mélyebben fekvô stroma állományba 
vannak beágyazódva (Carlson és mtsai., 1996; Asem és 
mtsai., 2000; Robinson és mtsai., 1988; Gilbert, 1971; 
Johnson és mtsai., 2007). 

A juvenilis és korai prepubertás idôszakban a pete-
fészek tömege tovább növekszik, a növekvô primer 
tüszôk fokozatosan a felületes (corticalis) rétegbe nyo-
mulnak, vérereket vonva magukkal. Az így kialaku-
ló kis fehér tüszôk fokozatosan kidomborodó „fala” 
vastagabb lesz, mivel kívülrôl egyrétegû csírahám, vé-
kony stromális kötôszövet (ebben húzódnak az erek) 
rétegzôdik a  theca külsô felszínére. A cortex lebenye-
zetté válik. A tüszôkben a  granulosa réteg proliferációja 
tovább folytatódik, megvastagszik a több sejtrétegû kép-
let. A  theca réteg ugyancsak vastagabbá válik. A primer 
oocyta 0.1–0.3 mm átmérôjû lesz, jellemzôvé válik ci-
toplazmájában a Balbiani féle testecske, vagy mag, mely 
a páros centriolumot körülvevô Golgi area és a körülöt-
tük tömörülô mitochondriumok halmaza. A 0.3 mm-t 
meghaladó méretû oocytákban a Balbiani féle mag már 
nem mutatható ki. Az oocyták plasmájába egyre több 
lipo-protein és foszfolipid, valamint más lipidek rakód-
nak be: ezek alkotják az ún. „fehér sziket”. A tömegesen 
kialakuló kis fehér tüszôk primer generációja általában 
1–2 mm-es. A fejlôdés ebben a fázisában számos  primer 
tüszô atretizál, számuk elérheti a 20%-ot is. Ezek a kis 
fehér tüszôk, az in vitro vizsgálatok szerint elsôsorban 
tesztoszteront, s kisebb mértékben ösztrogéneket ter-
melnek, melyek keletkezési helye zömmel a  theca ré-
teg (Forgó és mtsai., 1988a, 1988b). 

A prepubertás kor késôbbi fázisában (csirkében 
a második hónapban) a kis fehér tüszôk közül egye-

sek növekedése meggyorsul, mely a primer oocytába 
történô fehérjék és lipoproteinek intenzívebb beépü-
lésére vezethetô vissza. Ezek a kis fehér tüszôk csir-
kében 2–4 mm átmérôjûek, átmenetet képeznek a kö-
zép-nagy kategória felé, s az ún. secunder kis fehér 
folliculusokat alkotják. 

A növekvô kis fehér tüszôk  granulosa sejtjei maga-
sabbak lesznek, hengerhámmá alakulnak. A magas hen-
gerhám sejtek apicalis cytoplasmájában, mind két olda-
lukon ribosoma szerû képletekkel határolt dens lemezek 
alakulnak ki, a transosomák kezdeményei. Késôbb a ki-
alakult, ívben görbült 100–150 A vastag denz rétegbôl 
álló transosomák esetében, már csak a belsô, konvex 
oldalt határolja egy rétegben ribosoma sor. Ezek a kép-
letek a  granulosa sejtek egymással érintkezô, oldalsó 
membránjai mentén és az oolemmát mélyen beöblösítô, 
talpszerûen kiszélesedô, apicalis nyulványaiban találha-
tók meg. A transosomák különleges dezmoszoma (tight 
junction) képletek, melyek azonban a határoló membrá-
nokkal soha nem fúzionálnak. Elôfordulási helyeiken a 
membránok bonyolult interdigitációkat formálnak, me-
lyek mind két oldalán radiális helyzetû tonofi brillumok 
helyezkednek el (Forgó és mtsai, 1988a, 1988b, Ko-
vács és mtsai, 1992). A transosomák elsôdleges alkotó 
eleme az occludin, amely a  granulosa sejtekben FSH 
és  aktivin-A együttes hatására szintetizálódik. A spe-
cifi kus tight junctio-k idôlegesen megakadályozzák, 
hogy a vérbôl nagyobb méretû VLDL és vitellogenin 
particulumok be tudjanak épülni az oocytába, elzár-
va az utat a VLDL receptorok felé (Schuster és mtsai., 
2004). A  szik kisebb méretû (lipid és lipoprotein) kom-
ponenseinek lassú felvétele részben a transosomák se-
gítségével (pontosan még nem ismert módon), részben 
pedig a sejtek közti járatok közvetítésével, az ekkor 
még kismértékû paracelluláris transzporttal valósul meg. 
A  theca rétegben egy lazább szerkezetû, kötôszöveti jel-
legét jobban megtartó és glanduláris jellegû sejtfészke-
ket tartalmazó  theca externa és egy belsô, kompaktabb, 
láthatóan módosult sejteket tartalmazó  theca interna 
alakul ki, melyek a fokozódó androgén+ösztrogén bio-
szintézis elemei.

A prepubertás utolsó fázisában (csirkében a negye-
dik – ötödik hónapban) a petefészek lebenyezettsége ki-
fejezettebb lesz, tömege jelentôsebben nô, vérerei gaz-
dagon elágazóvá válnak. A  granulosa sejtekben egyre 
kisebb mértékben expresszál az  aktivin-A, s ezt felvált-
ja az inhibin-A és  follistatin produkciója. A csökkenô 
 aktivin-A és az ezzel párhuzamosan növekvô inhibin-A 
+  follistatin koncentráció csökkenti a  granulosa FSH 
szenzitivitását, amely a transosomákat alkotó occludin 
leépüléséhez vezet. Ezáltal a  granulosa sejtek egymás-
tól eltávolodnak, s közöttük a paracelluláris transz-
port csatornák kitágulnak. A  sárga  szik két komponen-
sének (vitellogenin és VLDL) felvételét biztosító – az 
oocytában szintetizálódott, majd az oolemmába be-
épült – ugyanazon receptor típus elemei szabaddá vál-
nak és az egyre fokozódó paracelluláris transzport gyor-
san növekvô mennyiségben fehér, majd egyre inkább 
a  sárga  szik felvételét fogja eredményezni (Schneider, 
1996, Schuster és mtsai., 2004). 

Ezek a folyamatok nem érintik valamennyi fejlôdô 
tüszôt, egyesek belépnek ebbe a Gilbert (1971) féle „má-
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sodik tüszô fejlôdési fázisba”, létrehozva a 4–8 mm-es, 
közép- és nagy fehér, pre-hierarhiális folliculusok cso-
portját (Johnson és mtsai., 2007), míg a zömük továbbra 
is az 1–2 mm-es kategóriában marad. A pubertást köz-
vetlenül megelôzôen, a petefészekben tehát a kis fehér 
tüszôk tömegei mellett, a középméretû és nagy fehér 
tüszôk generációi is megjelennek. 

A prehierarhiális tüszôk (közép- és nagy fehér 
follikulusok)  theca és  granulosa rétege alapvetô morfo-
funkcionális változásokat mutat. A  granulosa réteg 
jelentôs mértékben proliferál, tovább vastagszik és több 
rétegûvé válik, ami EGF és növekedés-differenciáló fak-
tor-9 (GDF9) autokrin és parakrin hatásaira vezethetô 
vissza (Tilly és mtsai., 1992). A transosomák mennyisé-
ge redukálódik, méreteik csökkennek, de fokozódik a 
paracelluláris csatornák mennyisége és tágassága. 

A korábban a granulosában hiányzó cholesterol 
transport protein expressziója megindul. Ugyanakkor, 
nagyobb mennyiségû  FSH receptor jelenik meg, s in vitro 
FSH kezelésre ezek a sejtek cAMP produkcióval reagál-
nak. A cAMP in vitro körülmények között StAR, P450scc, 
3beta-hidroxiszteroid-dehidrogenáz (3β-HSD) és P450-
17α-OH expressziót, ill. pregnénolon, progeszteron és 
androgén szekréciót eredményez (Li, Johnson, 1993). 
A granulosában, tehát kialakul a progeszteron és 
androgén bioszintézis képessége, de ennek ellenére, 
in vivo a  granulosa még sem képes szteroid szintézisre, 
mivel a plazmában ekkor még alacsony az FSH plazma 
szint (Johnson és mtsai., 2002). A sárga tüszôk kialaku-
lása idején (F5 – F1) a tüszô méret növekedésével ará-
nyosan, a megemelkedett FSH és LH szintek hatására 
expresszál a 3β-HSD és kialakul a  granulosa rétegben a 
progeszteron szintézis képessége, de ez a réteg, in vivo 
még ekkor sem szekretál sem androgéneket, sem pedig 
ösztrogéneket (Porter és mtsai., 1989, 1991).

A  theca interna vascularizációja és beidegzé-
se gaz  dagabbá válik, sejtjeiben a sima endoplazmás 
reticulum és a csöves mitochondriumok, valamint a 
lipid vacuolumok mennyisége nô, jelentékeny mértékû 
szteroid termelés morfológiai jeleit mutatják. A  theca 
sejtek membránjában egyre nagyobb mennyiségben je-
lennek meg az LH receptorok. A megnövekedett cAMP 
produkció megindítja a cytochrom P450 side-chain-
clevage (P450scc) enzim és a szteroidogenetikus akut 
regulációs protein (StAR) expresszióját, s ennek ered-
ményeként egyre több pregnénolon szintetizálódik. Ez 
egyrészt a cytochrom P450-17alfa-hidroxilase (P450-
17α-OH) hatására dehidroepiandrosteronná, s ebbôl 
3beta-hidroxiszteroid-dehidrogenase (3β-HSD) hatásá-
ra androszténdionná alakul. Másrészt a pregnénolonból 
3β-HSD hatására progeszteron, s ebbôl P450-17α-OH 
hatására ugyancsak  androszténdion keletkezik. A kelet-
kezett jelentékeny  androszténdion mennyiség 17beta-
hidroxiszteroid-dehidrogenase (17β-HSD) hatására 
tesztoszteronná alakul. A  theca interna sejtek így pro-
gesz teront és tesztoszteront juttatnak a keringésbe, de 
bennük nem expresszál  aromatáz, s így nem képesek 
ösztrogén szintézisre (Porter és mtsai., 1989, 1991). 

A  theca externa sejtjeiben további, egyre több FSH 
és  LH receptor, valamint – a tüszô rétegei közül egyedül 
itt – cytochrom P450- aromatáz enzim expresszál, s in 
vitro körülmények között androgének és progeszteron 

mellett ezek a sejtek fôleg 17β-ösztradiolt szintetizálnak. 
A szteroid szintézis elsôdlegesen LH szabályzás alatt 
áll (Forgó és mtsai., 1988a, 1988b; Porter és mtsai., 
1989, 1991, Nitta és mtsai., 1991; Kowalski és mtsai., 
1991). 

A  theca internából és  theca externából izolált sej-
tek ko-inkubációja juh-LH jelenlétében nagyobb 
mennyiségû ösztrogént produkál, mint a  theca externa 
sejtek egyedül, utalva arra, hogy az androgén szubsztrát 
zöme a  theca internából származik. A progeszteron 
szekréció elsôdleges helye, pedig a  granulosa réteg, 
mely egyrészt végtermékként a keringésbe kerül, más-
részt pedig a  theca internába jutva az androgén bioszin-
tézis prekurzora. Az ovariális szetroid bioszintézis „há-
rom sejtes modele” szerint a  granulosa a progeszteron, 
a  theca interna az androgének, s a  theca externa az 
ösztrogének produkciós helyei (Porter és mtsai., 1989, 
1991, Kato és mtsai., 1995). 

A prehierarhiális tüszôk szintjén valósul meg az 
a folliculus szelekció mechanizmusa, mely a fehér 
tüszôk kisebbik hányadát a gyors növekedés és érés 
 preovulációs rendszerébe juttatja, míg másokat blok-
kol a kis fehér folliculusok szintjén, s ezek továbbra is 
a prehierarchiális állapotban maradnak. A folliculus 
szelekció eredményezi, hogy végül is hány  petesejt ke-
rülhet ovulációra optimális feltételek között, s ugyan-
ezen folyamatok vezetnek a megnövekvô folliculáris 
atreziára is. 

A gyors növekedést megindító folyamatban szá-
mos ovarialis parakrin faktor vesz részt, mint amilyen 
a proliferációt, apoptozist és hormon produkciót is 
közvetlen módon (specifi kus receptorán: GHS-R1a) és 
közvetve is a PKA-MAPK kaszkádon keresztül befo-
lyásoló, ovariumban ( theca és  granulosa) expresszáló 
ghrelin és  calcitonin (Sirotkin és mtsai., 2006, Sirotkin, 
Grossmann, 2008, Krzysik-Walker és mtsai., 2007). 
Ilyen, továbbá a széles hatás spektrumú  leptin, amely 
egyaránt képes gátolni az apoptozist és a proliferációs 
folyamatokat, és befolyásolja a szteroidok elválasztá-
sát. Receptorát kimutatták a házityúk petefészkében, 
azonban ennek mennyisége nem változik a  maturáció 
során. A  leptin receptor szám növekedése ekkor, csak 
a bélcsôben fi gyelhetô meg (Ohkubo és mtsai., 2000). 
A  leptin a (fôleg a granulosában) MAPK, PKA-n, mint 
intracelluláris mediatorokon keresztül fejti ki hatását 
(Sirotkin, Grossmann, 2007). 

A  preovulációs rendszerbe kerülés a  granulosa dif-
ferenciálódásán alapszik. A folyamathoz a  granulosa 
sejtek gonadotrop (FSH, LH) receptorainak intenzív ki-
alakulása és a szteroidogenetikus képességük fejlôdése 
szükséges. Ebben a TGFβ és az activin szerepe megha-
tározó. A TGFβ, az I. és II. típusú receptorához kapcso-
lódva, az activin-en keresztül megvalósuló, a Smad2 
(trascriptios aktivátor fehérje, mely a cytoplasmában 
heteromer komplexet formálva a magba kerül, ahol 
különbözô DNS kötô fehérjékhez kapcsolódva gén 
expressziót eredményez) foszforiláción keresztül nö-
veli az FSH receptorok szintézisét. A folyamatban az 
activin (de nem a TGFβ) hatás modulátora egy activin 
kötô fehérje, a  follistatin. Az FSH receptorok hormon 
kötése cAMP keletkezéséhez és  LH receptor protein 
expressziójához vezet. Az LH hatás pedig P450 scc 
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– StAR szintézist eredményez, s a differenciálódott 
 granulosa sejtekben megindul a progeszteron produk-
ció (Johnson és mtsai., 2007). 

A prehierarchiális állapot fennmaradása (vagyis 
egyes folliculusok növekedésének gátlása) valószínûleg 
az epidermális növekedési faktor receptor ligandok 
(EGF-R-L) által stimulált mitogén aktivált protein kináz 
(MAPK) hatására valósul meg. Kimutatták, hogy az 
EGF csoportba tartozó egyes faktorok (EGF, TGFα, 
betacellulin) a MAPK és az extracellulárisan regulált 
kináz (Erk), továbbá a protein kináz-C (PKC) útján 
blokkolni képesek a TGFβ – activin által indukált – 
foszforilációs hatását, mely a gyors folliculus növeke-
dés megindulásához szükséges Smad2 kialakulásához 
és hatásához szükséges lenne. Így az emelkedô plaz-
ma FSH szint ellenére sem nô az FSH receptorok szá-
ma, ami a folliculusok fejlôdésének retardálását ered-
ményezi, nem valósul meg a  granulosa sejtek diffe-
renciálódása. Ezt látszik igazolni, hogy a MAPK és Erk 
(a gátló rendszer motorjai) kísérletes gátlása növeli a 
StAR expressziót és progeszteron szintézist, s e mel-
lett fokozza az  FSH receptor szintézist és megindít-
ja az LH receptorok kialakulását is (Woods, Johnson, 
2005, Johnson, Woods, 2009, Woods, Johnson, 2007). 
A prehierarchiális tüszôk életképességének, s ezáltal 
a  preovulációs tüszôk számának csökkenését ered-
ményezik az egyes prehierarchiális tüszôk  theca és 
 granulosa rétegben expresszálódó  GnIH receptorok. 
Ezek mennyisége jelentôs a prepubertás csirkék pete-
fészkében, a maturációt követôen azonban expressziós 
aktivitásuk erôsen csökken, valószínûleg a fokozó-
dó ösztradiol és progeszteron produkció hatására. 
A szisztémás keringésbe kerülô  GnIH így, specifi kus 
receptorain keresztül, egy kritikus idôszakban korlá-
tozhatja a petefészek tüszôk maturációját (Maddideni 
és mtsai., 2008). 

2.1.1.2. A  pubertás ( maturáció)

A  pubertás a tüszô és peteérés leggyorsabb és leg-
intenzívebb periódusa (a Gilbert féle 3. fázis), mely az 
elsô tojás lerakása elôtt rendszerint egy-két héttel in-
dul meg. Tovább, 15–17 napig tart a barna kiwinél, 
amely egyetlen tojást tojik. Az idôszak végére kiala-
kul a funkcionáló petefészek, a nôstény madár „sze-
xuálisan aktívvá válik”. A periódus jellemzô magatar-
tás-élettani változásokkal jár, mely a költô pár kiala-
kulását, ill. kapcsolatának megerôsödését jelenti. Er-
re az idôszakra esik a fészkelô hely elfoglalása, a fé-
szek építés és a párzás. Ezek a folyamatok eredmé-
nyei, de egyben további feltételei is az aktív petefé-
szek mûködésének. 

A  pubertás periódusára a  preovulációs tüszôk igen 
gyors növekedése jellemzô, melynek során pl. házi-
tyúkban a 4–5 mm-es, 50–100 mg-os fehér tüszô 35 
mm átmérôjû, 18–20 g-os felrepedés elôtt álló nagy 
sárga tüszôvé alakul. A gyors növekedés során mind 
a  petesejt kezdemény (primer oocyta), mind pedig a 
tüszôfal  granulosa és  theca rétege jelentôs változáso-
kon megy keresztül. Jellemzô a nagy fehér tüszôk ge-
nerációjától már jól megfi gyelhetô „folliculus nyél” 
meghosszabbodása, a gyorsan növekvô sárga tüszôk 

jelentôsen kiemelkednek a petefészek felszínérôl, s ko-
csányon lógó képletekké alakulnak, s így a petefészek 
egésze szôlôfürt szerû képletté alakul.

Makroszkópos jellemzôik alapján a sárga tüszôk 
két eltérô növekedési trendet mutató populációja ala-
kul ki. A kis sárga tüszôk lassú, csaknem szimunltán 
növekvô nagyobb csoportot alkotnak, ahol az egyes 
folliculusok méretbeli eltérése kicsi. A másik csopor-
tot néhány, gyors növekedésnek indult tüszô képezi: 
a középnagy (F5-F4-F3) és nagy (F2-F1) sárga tüszôk 
között határozott méretbeli hierarchia alakul ki. 

Az ovuláció elôtt álló, legnagyobb F1 tüszôbôl min-
dig csak egy található az aktív petefészekben. Ennek 
a leghosszabb a „nyele”, vékony falán kirajzolódik az 
„Y” alakú stigma, ahol az ovuláció során felreped a 
tûszôfal. A sárga tüszôk a tojásrakás megindulásával, 
az ovulációkat követôen, fokozatosan eggyel elôre lép-
nek hierarchikus sorrendjükben. Érési sebességük a faj-
ra jellemzô, az F1 állapot általában 24–36 óra hosz-
szan tart az ovulációig. (6. ábra) 

A tüszôk növekedésének hajtómotorja a szikanyag 
beépülése az oocytába. Ennek során az egyre nagyobb 
tömegû deutero-plazma excentrikus helyzetbe szorítja 
a  petesejt cytoplazmáját (ooplazma) és sejtmagvát. Így 
alakul ki az oolemma alatt fekvô  csírakorong (discus 
germinativus). 

A  pubertás elsô napjaiban még továbbra is csak 
 fehér  szik rakódik be a petesejtbe, folytatódik a nagy 
fehér tüszôk növekedése. Hamarosan azonban meg-
indul a karotinoidokkal „átitatott”  sárga  szik beépü-
lése, mely a kis sárga tüszôk kialakulásához vezet. 
A továbbiakban a fehér és  sárga  szik váltakozva rakó-
dik be az ooplazmába, napszakos beépülésük a  szik ré-
teges, hagymalevélszerû felépítéséhez vezet. Az érett 
 petesejt  szik mennyiségének mintegy 95%-át a  sár-
ga  szik, s 5%-át a  fehér  szik alkotja. A szikanyag ki-
sebb – nagyobb granulumok formájában rakódik le 
a citoplazmában, melyeket gyakran határoló memb-
rán vesz körül. A szemcsék belsejében esetenként ki-
sebb szub-granulumok. ill. parakristályok fi gyelhetôk 
meg. A nagyobb méretû fehér- és kisebb méretû  sárga 
 szik-szemcsék szikfolyadékban vannak szuszpendálva. 
A granulumok fehérje tartalma nagyobb, a szikfolyadék-
ban viszont kevés a fehérje, s nagyszámú lipid globulus 
található a jelentôs víztartalom mellett (Gilbert, 1971).

A  szik 50% vizet, 33% lipidet és 16% fehérjét tar-
talmaz, s ezeken kívül karotinoidokat, vitaminokat, 
hormonokat (fôleg szteroidokat), maternális RNS-t, 
glükózt és ásványi sókat találni benne. 

A fehérje frakció egyik legjelentôsebb komponense 
a vitellogenin (foszvitin, foszfovitellin, VTG), mely egy 
nagyobb és egy kisebb összetevôbôl álló 36–40 ezer 
moltömegû lipo-foszfo-gliko-protein, amely a májban 
szintetizálódik. A mintegy 10%-ot kitevô foszfor tartal-
ma foszfo-szerin formában van jelen. Nagy affi nitással 
köt elsôsorban kalcium, s kisebb mértékben magnézi-
um és vas ionokat. A vas ionokat az ösztrogének által 
stimulált transzferrin-foszvitin vas transzportáló rend-
szer juttatja a májba, s innen kerül a vas, foszvitinhez 
kötve a  petesejt szikanyagába (Lopez-Berjes és mtsai., 
1981). A másik jelentôs fehérje frakciót a livertinek 
alkotják, melyek a, b és gamma frakcióból állanak. 
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Számos fi ziko-kémiai sajátosságuk tekintetében a vér-
plazma albuminjára, a2-glükoproteinjére és gamma-glo-
bulinjára emlékeztetnek (Gilbert, 1971, Sturkie, 1976). 

A  szik kisebb koncentrációban elôforduló fehérje 
komponensei az avidin, a biotin kötô fehérje, az arginin-
glycine-amidino-trasferase, a plazma retinol-binding-
protein (RBP) és a ribofl avin-binding-protein (RfBP) 
a májban szintén ösztrogén hatására expresszálnak 
(Vieira és mtsai., 1995, Vieira és mtsai., 1996, Zhu, 
Evans, 2001). Az oocytába – a VLDL receptor család-
ba tartozó – széles kötési affi nitású membrán receptor 
segít ségével jutnak be, amely a VTG és VLDL mellett 
ezeket a transzport fehérjéket+ligandjaikat is megköti 
(Schneider, 1996).

A  szik lipo-protein tartalma a vérplazmához hason-
ló megoszlást mutat, s három frakcióra oszlik. Az 1063 
g/cm3 sûrûségi határ fölötti frakció a nagy sûrûségû 
lipo-protein (HDL) frakció, az ennél kevésbé sûrû 
frakciók a kis-(LDL) és nagyon kis sûrûségû (VLDL) 
lipoproteinek. A  szik teljes lipoprotein tartalmának 
mintegy 10%-át alkotja a HDL frakció, melynek fehér-
je tartalma viszonylag nagyobb, meghaladja a 30%-ot. 
A 90% ot kitevô LDL és VLDL lipoproteinek az N-ter-
minálisukon lizint, a C-terminálison tirozint tartalmaz-
nak. A VLDL –hez kapcsolódik a  szik  koleszterol tar-
talmának zöme. A HDL összetett vegyület csoport, leg-
ismertebb összetevôje a plazma a2-globulinjához ha-
sonló lipovitellin. Ez három frakcióból áll: a nagyobb 
foszfor tartalmú a, a kisebb foszfor tartalmú b és a szik-

anyag szénhidrátjait kapcsoló lipovitellinin (Gilbert, 
1971; Board, Hornsey, 1978).

A  szik specifi kus lipoproteinjei az apo-VLDL-I, apo-
VLDL-II és az apo-lipoprotein-D (29 kDa), melyeket 
a bélcsô és kisebb mennyiségben a máj szintetizál és 
juttat közvetlenül a v.portae vérébe (emlôsökkel szem-
ben, ahol ez a bélcsô által szekretált lipoprotein a nyi-
rok keringésbe jut). Az apolipoprotein-D a növekvô 
oocytákba clathrin bevonatú vesiculumokban kerül fel-
vételre. Az embriogenezis során a lecithin- koleszterol-
acyltransferáz aktiválásában (is) fontos szerepe van, 
késôbb pedig a táplálék felvétel és testtömeg gyarapo-
dás egyik szabályzó faktora (Lin, Chan, 1981, Vieira és 
mtsai., 1995, Steinmetz és mtsai., 1998, Tso és mtsai., 
2001). Az apo-VLDL-II ösztrogén hatásra szintetizáló-
dik, s specifi kus gátló faktora a trigliceridben gazdag 
lipoproteinek lipolízisének (Schneider és mtsai,1990).

A karotinoidok (lutein, zeaxanthin, criptoxanthin, 
karotin) adják a  sárga  szik jellemzô színét. Az ebbe a 
csoportba tartozó „A” vitamin és származékainak szikbe 
történô transzferét a plazmában található retinol-kötô-
fehérje (RBP) végzi. Ennek a transzport proteinnek a 
szintézise (szintén) a májban történik, azonban – érde-
kes módon – mRNS-ének expresszióját az ösztrogének 
nem stimulálják, hanem – egyedül álló módon – gátol-
ják (Vieira és mtsai., 1995). A ribofl avin kötô fehérje 
(ribBP, RCP) a májban, ösztrogén stimuláció hatására 
szintetizálódik, majd a vérplazmába kerül. Itt kapcso-
lódik a lipideket, foszfátokat, és különbözô szervetlen 

6. ábra. A madár petefészek vázlatos szerkezete
Péczely (1987) alapján módosítva
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ionokat is transzportáló vitellogeninnel. A VTG + ribBP 
közös, specifi kus ligandként kötôdik az oocyta multi-
funkcionális 95 kDa-lipoprotein receptorához (ezt is 
az LDL csoport génje expresszálja). A komplex ligand 
kapcsolódása kalcium és foszfát igényes folyamat (Mac 
Lachlan és mtsai., 1994). Az ásványi sók (Na, K, Ca, 
Mg, Fe, Zn, S, P, Cl) ionos formában vannak jelen, s 
ezek, vizoldékonyan a protein és lipoprotein frakció-
hoz kötôdnek (Péczely, 1987). 

A maternális RNS egyrészt a discus germinativusban, 
másrészt a (nagyobbik hányad) sziket körülvevô citop-
lazma rétegben helyezkedik el (Malewska, Olszanska, 
1999). A nem fertilizált discus germinativusban kimutat-
ható (maternális eredetû) transcriptumok zöme pro- és 
anti-apoptikus protein, melyek a fejlôdô embriót védik 
a környezeti stresszoroktól, mint amilyenek a tojás le-
rakását követô hômérsékleti változások (Muscarella és 
mtsai., 1998).

A szikbe deponált hormonok közül a pajzsmirigy hor-
monokról és a szteroidokról rendelkezünk legtöbb is-
merettel. A trijódtironin (T3) és a thyroxin (T4) az emb-
rió differenciálódásának korai szabályzói, valamint a 
meginduló porcképzôdés irányítói (Wilson, McNabb, 
1997). A  szik szteroid tartalma koncentrikus elhelyezke-
dést mutat. Junco hyemalis és Agelaius phoeniceus ese-
tében a progeszteron zöme a periférián található, míg az 
ösztradiol a  szik középsô régiójában, a tesztoszteron pe-
dig egyenletes eloszlást mutat a periféria és a  szik centralis 
része között (Bahr és mtsai., 1983, Lipar és mtsai, 1999). 
A szteroidok közül a tesztoszteron az embrio fejlôdés fon-
tos meghatározója (Schwabl ,1993, 1996). Az eredmények 
értelmezésénél, azonban fontos tudni, hogy elsôdleges 
ivararányról van-e szó (az összes fertilis tojás ivarelosz-
lása), vagy másodlagos ivararányról, amikor csak a kikelt 
fi ókák ivarmegoszlását veszik fi gyelembe. 

Házityúk és páva esetében a  szik több tesztoszteront 
tartalmaz hímivarú embriót tartalmazó tojásokban. 
Ugyanezen fajokban, a domináns tojók tojásai több 
tesztoszteront tartalmaznak, s ezekbôl több hím fi -
óka kel ki (elsôdleges ivararányon alapuló megálla-
pítások) (Müller és mtsai., 2002, Pike, Perie, 2005). 
A ma ga sabb ösztradiol plazmaszint és a  szik magasabb 
ösztradiol tartalma zebrapintyek esetében a nôstény 
embrió fejlôdését segíti elô (a másodlagos iavararány 
alapján) (von Engelhardt és mtsai., 2004). A DHEA pe-
dig a hím ivarú embrió optimális fejlôdésében játszik 
szerepet, valószínûleg az androszténdionon keresz-
tül történô, tesztoszteront eredményezô konverzió mi-
att (Szôke és mtsai., 2004 ). Az anyamadarat ért stress 
hatások befolyásolják a szikbe deponált corticosteron 
mennyiségét, amely viszont negatívan hat az utódok 
fejlôdésére, megnövekedett mennyisége korai embrió 
elhalást okoz, s így a kikelt fi ókák ivari megoszlását is 
megváltoztathatja (Szôke és mtsai, 2004). 

A szikanyagok szintézise a májban történik, elsô-
sorban a  pubertás során jelentôsen növekvô ösztrogén 
hatásra, melynek zömét – egy-két héttel az elsô tojás 
lerakása elôtt – a fehér tüszôk termelik. A májsejtek ci-
toplazmájában és magvában, kizárólag nôstény ma-
darakban – ösztrogén upregulációval – nagy affi nitású 
ösztrogén receptorok alakulnak ki, melyek specifi kusan 
kötik az ösztradiolt és ösztront, de nem kompetálnak 

sem progeszteronnal sem pedig tesztoszteronnal. 
Mennyiségük jóval kevesebb az ivarérés elôtt álló 
nôstényekben, mint a pubertásba lépett madarakban 
(Turner, 1984). Az ösztrogén hatás nem csak a  szik pro-
teinek és lipidek szintézisét eredményezi, hanem – a 
madarakra jellemzô – apolipoprotein II–mRNS pro-
dukciójának stabilizációját is, amely a fokozott májsejt 
mûködés elôfeltétele (Ratnasabapathy, 1995). A  szik 
szintézise jelentôs energiai igényt jelent, a  preovulációs 
tüszôk képzôdése során a nôstény madár napi ener-
gia felhasználásának akár 40–50%-a is erre fordítódik. 
Az intenzív  szik képzôdés idején énekes madarak eseté-
ben 13–41%-kal megnô az alapanyagcsere, s a növeke-
dés mértéke egyes vízi madaraknál akár 200%-os is le-
het (Meijer, Drent, 1999). A szikfehérjék és lipoproteinek 
a vérplazma prealbuminjához és albuminjához kap-
csolódva transzportálódnak a petefészek tüszôihez. 
Tojás  rakás idején a plazma vitellogenin tartalma pl. 
zebrapinty esetében 1.4 μg/ml is lehet, míg inaktív pe-
tefészek esetén az érték: 0 (Salvante, Williams, 2002).

A szikanyag oocytába juttatása fôleg az FSH által sti-
mulált, receptor mediált endocytózissal történik, mely-
ben a  petesejt vitellogenin (VTG) és VLDL felvételt bizto-
sító receptorai mellett részt vesznek a sárga tüszôk  theca 
externa és  granulosa sejtjeiben kialakult LDL receptorok 
is (Hummel és mtsai., 2003). Ez utóbbiak juttatják be 
a tüszôfal rétegeibe a szteroid hormonok szintéziséhez 
szükséges cholesterolt. A lipoproteinek oocytába jutta-
tását a  petesejt membrán specifi kus 95 kDa-os receptora 
biztosítja, mely elsôsorban a VLDL felvételét szolgálja. 
A másik lipoprotein transport receptor egy 130 kDa-os 
fehérje, mely a  koleszterol homeosztázis szabályzásá-
ban vesz részt. Ez utóbbi receptort a szomatikus sejtek 
szintetizálják (Steyrer és mtsai., 1990). 

A májban szintetizálódott  koleszterol infantilis csir-
kékben dinamikus egyensúlyi állapotban van a VLDL és 
HDL lipoprotein frakció között, amely azonban ivarérett 
madarakban megváltozik. Ösztrogének hatására u.i. az 
egyensúlyi állapotot biztosító  koleszterol észter transzfer 
protein (CETP) mRNS mennyisége a májban és a transz-
fer protein mennyisége a plazmában csökkent. A felte-
vést alátámasztja az, hogy infantilis nôstény madarak 
ösztrogén kezelése ugyan ilyen hatású volt. Az eredmé-
nyek bizonyitják a transzfer protein gén ösztrogén sza-
bályozását, s transzlokálódásának csökkenését a VLDL 
– HDL irányban (Sato és mtsai., 2007).

Ebben az idôszakban jellemzô a  granulosa sejtek 
tigh junctióinak további leépülése, s a nagy hatékony-
ságú paracelluláris transzport fokozódása. A  granulosa 
sejtek fellazult struktúrává válnak, s ez által lehetséges 
pl. házityúk esetében akár 2 g  sárga  szik felvétele is, 
naponta (Johnson és mtsai., 2007). A  szik anyagok be-
épülése a nagy sárga tüszôbe az ovulációt megelôzô 
2–3 napban lelassul, majd megszûnik, amely össze-
függésben állhat az FSH szekréció és az FSH recepto-
rok mennyiségének jelentôs csökkenésével (Hertelendy, 
Asem, 1984). 

A szikanyagok oocytába történô lokális beépülése 
nem egyenletes. A discus germinativus területén jóval 
kevesebb VTG és VLDL receptor szintetizálódik, s en-
nek megfelelôen jelentôsen kisebb ezen a területen a 
 szik beépülése. A csírakorong területén tehát a megter-
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mékenyüléssel kapcsolatos pronucleus elmozdulások 
adequat módon megvalósulhatnak. 

A  preovulációs (sárga) tüszôk hormon produkciója 
az androgén és ösztrogén szintézis csökkenése mellett 
tipikusan az egyre fokozódó progeszteron szekréció irá-
nyába tolódik el (Forgó és mtsai., 1988a, 1988b). En-
nek alapja az, hogy a nagy sárga tüszôk inhibin-A ter-
melése csökkenti az FSH szekréciót, a granulosában 
csökken az FSH receptorok mennyisége, de ugyan ak-
kor jelentôsen nô az  LH receptor mennyiség. A foko-
zódó progeszteron szintézis motorja az LH által kivál-
tott cAMP produkció. 

A sárga tüszôk progeszteron termelése a dicus 
germinativustól distalisabban fekvô terület (vegetativ 
pólus)  granulosa sejtjeiben válik egyre kifejezetteb-
bé, különösen a legnagyobb tüszôben. Ez a keringés-
be kikerülô progeszteron mennyiség ( preovulációs 
progeszteron csúcs) lesz majd a  preovulációs LH szek-
réciós csúcs kiváltója, vagyis triggere. A granulosában 
keletkezô progeszteron kisebb hányada paracrin mó-
don a  theca rétegbe kerül, ahol androsténdion és tesz-
toszteron prekurzorként szerepel. A vegetatív pólus 
 granulosa sejtjeinek intenzívebb progeszteron terme-
lése az ezekben megnövekedett mitochondrium meny-
nyiség, a fokozott cytochrom P450scc aktivitás és az 
LH stimulusra megnövekedett StAR protein expresszió 
eredménye. 

A discus germinativus felett levô  granulosa sej-
tek (animalis pólus) mitotikusan továbbra is aktívak, 
s jelentôs mennyiségû EGF-t termelnek, amely gátol-
ja ezen sejtek  LH receptor szintézisét és progeszteron 
produkcióját (Tischkau, Bahr, 1996). 

A  pubertás végén – házityúkban, mintegy 2 órával az 
elsô ovuláció elôtt – a plazmában erôsen megemelkedô 
LH szint hatására a diploten állapotban levô  petesejt 
magvának chromatida párjai elvállnak egymástól, a 
meiozis elsô osztódása a diakinezis állapotába ke-
rül. Ezt követôen a maghártya leépül, a „germinális 
vezikulum szétesik” és a kromoszómák az egyenlítôi sík-
ba rendezôdnek (metafázis). Ez után a diplosomákhoz 
kapcsolt húzórostok hatására a kromoszómák a két pó-
lusra vándorolnak (anafázis), végül pedig két haploid 
utódsejtmag alakul ki (telofázis). A gyorsan lezajló fo-
lyamat eredményeként létrejövô két sejtmag egyike az I. 
polocyta magvát képezve, kismennyiségû cytoplazmába 
burkolva kilöködik, a most már secunder oocytából. 
Az elsô polocyta kilökôdését követôen a másodrendû 
oocytában azonnal megindul a második osztódást meg-
valósító, második magorsó kialakulása, de az érési osz-
tódás ezen második lépését jelentô mitozis csak az ovu-
láció után, a petevezetôben, a megtermékenyülés so-
rán következik be. 

A primer-szekunder oocyta átalakulás az ovuláci-
ót kiváltó igen magas plazma LH koncentráció, az ún. 
 preovulációs csúcs hatására következik be. A legna-
gyobb tüszô (F1) falának jelentôsen nagyobb számú 
LH-receptora nagy mennyiségû LH-t köt meg, s az in-
tenzív LH hatás – csak itt, az F1 tüszôben – lokális, igen 
jelentôs progeszteron szintézis fokozódást eredményez. 
Ez egyrészt újra indítja a blokkolt meiozist, másrészt 
proteázok aktiválásával a tüszôfal felrepedésének ki-
váltója is (Johnson és mtsai., 2007).

A tüszôk differenciálódásában fontos szerepe van 
az ösztrogének lokális hatásának is, mivel mind a 
stromában, mind a thecában és granulosában ösztrogén 
receptorok (alfa és béta) mutathatók ki, melyekbôl csir-
kékben kevesebb, míg tojó tyúkokban több található. 
Az alfa receptor mennyiség valamennyi rétegben, ill. 
sejttípusban nagyobb volt, mint az ösztrogén-béta re-
ceptor szám (Hrabia és mtsai., 2008). Nôstény ludakban 
a funkcionáló petefészekben ugyancsak több alfa- és bé-
ta  ösztrogén receptor, valamint több FSH és  prolaktin 
receptor volt kimutatható, mint a prepubertás madara-
kéban (Kang és mtsai., 2009). 

A tüszôk növekedésének és maturációjának fon-
tos szabályzó faktora a pajzsmirigy hormonok lokális 
hatása a tüszô falban, mind a prehierarchiális, mind a 
 preovulációs tüszôk esetében. In vitro T3 hatásra csök-
ken a bazális és LH stimulált ösztrogén elválasztás a 
fehér tüszôkben és a  preovulációs tüszôk  theca réte-
gében, míg a progeszteron szekréció fokozódott az F2 
és F1 tüszôk esetében. In vivo, a T3 csökkenti a plaz-
ma LH és ösztradiol szintjét, s növeli a progeszteront. 
A fehér tüszôk falában a pajzsmirigy hormon recepto-
rok (TR-alfa, TR-béta0) mennyiségében nincs különb-
ség, míg a  preovulációs tüszôk  granulosa rétegében 
magasabb a TR-alfa receptor mennyiség, összevetve a 
TR-béta0-val, összehasonlítva a  theca réteggel, ahol ez 
az eltérés nem jelentkezett (Sechman és mtsai., 2009).

2.1.2. A funkcionáló petefészek szerkezete

A petefészek – madarakban jellemzôen párat-
lan, baloldalon levô szerv – a testüregben savóshár-
tya kettôzettel és a hasi légzsák által fedett üregben 
(cavum serosum genitale) helyezkedik el. Tömött ros-
tos kötôszöveti tok (tunica albuginea) borítja, mely-
ben viszonylag nagyszámú lymphocyta található. A tok 
alatt egyrétegû csírahám fekszik, mely szorosan tapad 
a külsô cortex lazarostos kötôszöveti stroma állomá-
nyára. A stroma a mélyebben fekvô medulláris régi-
óban lazább szerkezetû, melyet a nagyszámú arteria 
és véna, valamint lymphaticus lacuna eredményez. 
A stroma állományban számos adrenerg, postgang-
lionaris és cholin-erg idegrost húzódik, melyek fôleg a 
kéreg-állományban levô kisebb-nagyobb tüszôk körül 
és ezek kialakuló  theca rétegében alkotnak plexusokat.
(Színes 2–6. ábra)

A petefészek arteriás vérellátását az a.renalisból 
kapja, mely sokszorosan elágazik a stroma szövetben. 
A „nyeles” folliculusok 2–4 artériás ágat kapnak ebbôl a 
hálózatból, melyek a  theca szövetben bomlanak kisebb 
ágakra. A vékony kötôszövetes  theca-val rendelkezô 
 stigma területe ér mentes. A  granulosa réteg nem kap 
arteriolákat, oxigén és tápanyag ellátása közvetve va-
lósul meg a thecan keresztül. Az ovarialis vénák több 
kisebb, rövid ággal közvetlenül a v.cava posteriorba 
torkollanak. 

A stromában és a tüszôk  theca rétegében nagy tö-
megben találhatók lymphocyták és macrophagok, me-
lyek cytokineket termelnek. Az immun rendszer aktivi-
tására jellemzô, hogy a növekvô és érett tüszôben „ma-
jor histocompatibility coplex” (MHC) molekulák inten-
zív képzôdése zajlik (Johnson és mtsai., 2007).



42 Madár szaporodásbiológia

Színes 2. ábra. Tojást rakó házilúd petefészke

Színes 3. ábra. Házilúd petefészek primer és fehér tüszôk
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Színes 4. ábra. Házilúd petefészek fehér tüszôfal keresztmetszete

Színes 5. ábra. Házilúd petefészek nagyobb méretû fehér tüszôfal keresztmetszete
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Az ivarérett madárban a kéreg állomány erôsen le-
benyezett, s benne különbözô fejlôdési fázisban levô 
fehér és sárga tüszôk helyezkednek el. A funkcionáló 
petefészek tömegének legnagyobb részét a 8–12 kis-, 
4–6 közép nagy-, 2–4 nagy és az 1 felrepedés elôtt 
álló sárga tüszô adja, melyek szôlôfürt szerû szerke-
zetet kölcsönöznek az ovariumnak. A cortexben ezek 
mellett nagytömegû, kisebb – nagyobb fehér tüszô és 
az atrezia különbözô fázisában levô degradálódó tüszô 
is megfi gyelhetô. 

A legkisebb fehér tüszôkben (primer folliculusok) a 
 granulosa egyrétegû, s ezekben még nem alakul ki a  theca. 
Ezek a képletek házityúkban 0.05–0.1 mm átmérôjûek. 
Majd a kötôszövetes  theca megjelenésé vel egyidejûleg, 
az 1–4 mm átmérôjû kis fehér folli culu sok ban a  granulosa 
többrétegûvé válik. Jellemzi ezt típust a  theca-ban 
fészekszerûen elhelyezkedô, lipid vacuolumokban gazdag, 
szteroidogenetikus sejtek megjelenése. A legnagyobb fehér 
tüszôkben (6–10 mm) a megvastagodott  theca-ban külsô, 
rostokban gazdag  theca externa és belsô, rostokban szegé-
nyebb, fi broblastokból és egyre inkább összefüggô réteget 
alkotó szteroidogenetikus sejtekbôl álló  theca interna 
alakul ki. 

A 10–15 mm-es kis sárga tüszôkben a  theca külsô 
(kötôszöveti rostokban, erekben és idegrostokban gaz-
dagabb) és belsô (szteroidogenetikus sejtek rétege) rész-
re tagolódik. A  granulosa sejtrétegeinek száma reduká-
lódik, közöttük gyakran osztódó, ún. pót sejtek jelennek 
meg. A nagyobb sárga tüszôk egyre jobban kiemelked-

nek a petefészek felszínérôl,  theca rétegükre a stroma 
vékony lazarostos kötôszöveti lemeze és legkívül az 
egyrétegû csírahám borul. A medulláris állománnyal 
összeköttetést biztosító viszonylag vastag nyél (kocsány) 
belsejében gazdag ér és ideg-plexus állomány húzódik. 
A thecaban eltûnnek a külsô réteg glanduláris sejtfészkei, 
a kötôszöveti állomány fellazul. A  granulosa egyrétegû 
henger-, ill. köbhámot formál. A „nyeles” nagy sárga 
tüszôk (F4–F1) falában a  theca egyre vékonyabb, belsô 
rétegének sejtjei elvesztik szteroidogenetikus jellegü-
ket, nô a réteg kapillarizációja. A granulosát egyrétegû 
hengerhám alkotja, a sejtek lazább elhelyezkedésüek, 
a tight junctiok eltûnése és a paracelluláris csatornák 
kialakulása miatt. Jellemzô a mitochondriumok és si-
ma endoplazmaticus reticulum proliferációja az ovu-
lációt megelôzô órákban az F1 tüszôben, mely válto-
zások az erôsen megnövekedô progeszteron produkci-
óval függenek össze (Forgó és mtsai, 1988a). (7. ábra)

A  petesejt (primer oocyta) a tüszôk központi részé-
ben helyezkedik el, s a tüszô tömegének legnagyobb 
részét ez alkotja. Az oocytát specializálódott sejthár-
tya, a szikhártya (membrana vitellina) határolja. Ez két 
rétegbôl áll. Belsô rétege az oolemma, a tulajdonkép-
peni sejthártya, mely mikrobolyhokat, bemélyedéseket 
és pinocytotikus invaginációkat tartalmaz. Az oolemma 
az ooplazmát és a  petesejt magvát tartalmazó animalis 
pólus felett nagyobb számú és hosszabb mikrobolyhot 
hordoz, mint a  szik anyagot tartalmazó deutero plaz-
ma, ill. vegetativ területek felett. 

Színes 6. ábra. Házilúd petefészek nagy sárga tüszôfal keresztmetszete
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A szikhártya külsô rétege a mebrana perivitellina, 
amely a pete és a  granulosa sejtek közti perivitellináris 
résben alakul ki, a  petesejt és zömében a  granulosa 
sejtek termékeként, így másodlagos peteburoknak 
tekinthetô. A perivitellináris hártya mukopoliszacharid 
cementáló anyagba ágyazott fehérje rostokból áll, me-
lyek a szikhártya belsô lemezével (oolemma) párhuza-
mosan rendezôdnek. A fehérje rostok között, azokra 
merôlegesen helyezkednek el az oolemma mikrobolyhai 
és a  granulosa basalis nyúlványai. Így kerék küllôre 
emlékeztetô szerkezetû réteg (zona radiata) alakul ki, 
mely fôleg a nagy sárga tüszôk generációiban fejlett, 
a felrepedés elôtt álló tüszôben már visszafejlôdött. 
A membrana perivitellina az emlôsök zona pelluci-
dájával analóg képlet, melyet alátámaszt kémiai fel-
építése is. Két glykoprotein komponense van, amelyek 
közül az egyik egy 32 kDa-os vegyület, mely az emlôs 
ZP3-mal homológ, a másik egy 95 kDa-os vegyület, 
amely az emlôs zona pellucida ZP1-es elemével ho-
mológ. Ez a szerkezeti felépítés nem csak házi tyúk 
petesejtjére jellemzô, hanem japán fürj, házi kacsa, 
lúd, fácán és pulyka esetében is kimutatták. Az emlôs 
ZP2-vel megegyezô, vagy ahhoz hasonló glykoproteint 
a madár  petesejt perivitellináris membránjában nem 
tudtak kimutatni. A madár ZP3-at a tüszô  granulosa 
sejtjei szintetizálják, s a folyamatot a tesztoszteron 
szabályozza. A ZP1 proteinjeit viszont a nôstény ma-
dár mája produkálja, s ezt az ösztrogének kontrollál-
ják (Stepinska, Bakst, 2007). 

A  petesejt excentrikusan elhelyezkedô, az oolemma 
alatt fekvô elliptoid alakú animális része a  csírakorong 
(discus germinativus), mely a cytoplazmát (ooplazma) és 
az oocyta magvát tartalmazza. A lerakott tojásban a to-
jás hossztengelyével párhuzamosan helyezôdik, mintegy 
„úszik” a sokkal nagyobb tömegû, szikanyaggal telített 
deutero-plazmán. A  petesejt cyto-plazmájában néhány 
mitochondrium és a viszonylag nagy méretû mag talál-
ható. A magban egy, vagy két magvacska van. A pete-
sejtnek ekkor még van sejtközpontja is, ez majd az ovu-
láció után fog kilökôdni a sejtbôl az elsô polocytában. 
A deuteroplazma lemezesen elhelyezkedô kevesebb 
karotinoidot tartalmazó fehér és karotinoidokban gazda-
gabb sárga szikbôl áll, benne igen kevés mitochondrium 
és lysosomák vannak. A petesejtben kívül, az oolemma 
alatt köpenyszerûen elhelyezkedô igen vékony  fehér 
 szik található, mely tölcsér szerûen körülveszi a csíra-
korongot, s ez alatt, nyak szerûen beszûkülve a  pete-
sejt központja felé nyomuló nyélben (latebra) folyta-
tódik. A felületi, kiszélesedô képletet nevezték régeb-
ben „Pander féle magnak”. A deuteroplazma tömegé-
nek zömét a csap alakú latebra körül koncentrikusan 
elhelyezkedô vastag sárga és vékony  fehér  szik réte-
geinek hagymalevél szerûen elhelyezkedô lemezei al-
kotják. Az ovulációt követôen a  granulosa (egy része) 
– emlôsöktôl eltérôen – nem tapad rá az ovulált pete-
sejtre és nem alakul ki corona radiata szerû képzôdmény. 
A kilökôdött petesejtet így csupán a kétrétegû szikhártya 
(membrana vitellina) borítja, amely a belsô oolemmából 

7. ábra. A kis sárga tüszôk falának elektronmikroszkópos szerkezete
Péczely (1987) alapján módosítva



46 Madár szaporodásbiológia

és a külsô membrana perivitellinából áll (Barua és mtsai., 
2001). 

Az F1 tüszô falából az ovulációt követôen terje-
delmes, kehelyszerû képlet, a  calyx (postovulációs 
folliculus) marad vissza, melynek élettartama néhány 
nap (72–120 óra). Nem homológ az emlôsök sárga tes-
tével. Folyamatosan tojó madarak funkcionáló petefész-
kében gyakran megfi gyelhetô egy korai, nagy méretû és 
két – három fokozatosan degenerálódó postovulációs 
tüszô. Az ovuláció során a  granulosa sejtek teljes tö-
mege a calixban marad vissza, emlôsökkel ellentét-
ben, madarakban nem alakul ki a petesejtre tapa-
dó corona radiata. A calix külsô részét a  theca és a 
corticalis stroma állomány és az ezt fedô csírahám al-
kotja. Az ovulációt követôen a  granulosa sejtek inten-
zív proliferációt mutatnak, s többé-kevésbé kitöltik 
a calix üregét. A  granulosa eredetû sejtjeiben erôsen 
megnô a sima endoplazmatikus reticulum és a tubuláris 
mitochondriumok mennyisége, ami fokozott szteroid 
(progeszteron) termelésre utal. 

A postovulációs tüszôben hamarosan apoptotikus 
folyamatok lépnek fel, amely a  granulosa eredetû ele-
mek bôl kiterjed az egész képletre. Ez hasonlít az emlôs 
corpus luteum gyulladásos regressziójára, melynek so-
rán cytokinek (IL-1béta, IL-6, GM-CSF, IFN-gamma és 
TGF-béta2), valamint chemokinek (chCXCLi2, chCCLi2, 
4, 7) expresszál és aktiválódik. E mellett lymphocyta 
subpopulációk jelennek meg, megnô az apoptotikus 
sejtek mennyisége. 36–48 óra múlva a kehely sejt-
jeiben egyre több lipid vacuolum halmozódik fel, 
majd elôrehaladó zsíros degeneráció lép fel, melyet a 
lysosoma aktivitás erôs fokozodása követ. Az autolitikus 
folyamatok eredményeként a calix gyorsan eltûnik, 
kötôszövetes „heg szövet” jelzi csupán helyét. Mint-
egy 10 nap múlva már maradványai sem mutathatók 
ki a stromában (Sundaresan és mtsai., 2008). 

2.1.3. A tüszô atrézia

A petefészekben – már prepubertásan de különö-
sen a pubertástól kezdôdôen – különbözô mennyiségû 
és típusú atretikus folliculus fi gyelhetô meg. Házityúk-
ban a fejlôdô tüszôk mintegy 20%-a atretizál (Gilbert és 
mtsai., 1983). A pubertást követô idôszakban, ill. a sza-
porodási periódusban, a kotlás idôszakában – követke-
zik be a legtöbb tüszô atrezia. (Színes 7. ábra)

Madarak és hüllôk esetében a tüszô atrezia a 
 preovulációs hierarchiába szelekcióval történô belé-
pés elôtt, míg emlôsökben a domináns folliculus(-ok) 
szelekcióval történô kialakulása idején zajlik le. 

Az atrezia morfogenezisét házi lúdban tanulmá-
nyozták legrészletesebben, ahol fénymikroszkópos szin-
ten hét degradálódó tüszô típus fi gyelhetô meg (Forgó és 
mtsai., 1988 b). Az elsô három típus a kis fehér tüszôk 
0.1–0.5 mm átmérôjû csoportjaira jellemzô. 

1. A  granulosa elveszti monolayer jellegét, erôs 
proliferációja a szikbe nyomuló invaginációkat eredmé-
nyez. A folyamat elôrehaladtával, a  granulosa „szigete-
ket” képez a szikben, melyek nagy tömegû macrophagot 
is tartalmaznak. A proliferált  granulosa sejtek egy része 
piknotikus magvú, s szétesik, másokban lipid vesicu-
lumok, s fejlett endoplasmás reticulum utal aktív szte-

roid produkciójukra. A  theca réteg nem különbözik az 
„ép” kis fehér tüszôkétôl. 

2. A több rétegû  granulosa számos vacuolizált sej-
tet tartalmaz. A  theca internában glanduláris sejtfészkek 
alakulnak ki, melyek között kötôszöveti trabeculumok 
vannak. 

3. A  theca externában nagy mennyiségû sejtfészek 
jelenik meg, a sejtek cytoplasmájában számos lipid 
vacuolum látszik. A  theca internában erôs fi brozus 
proliferáció alakul ki, amely a  granulosa sejteket szin-
te „bepréseli” a szikbe. 

4. Általában a 0.5–2.0 mm átmérôjû fehér tüszôkre 
hasonlító, de esetenként szabad szemmel is „deformáló-
dottnak” tûnô képletek. Jellemzi ezeket a  theca externa 
sejtek erôs proliferációja, mely a tüszô centruma felé 
hatoló, kötôszöveti sövényekkel tagolt küllô-szerû for-
mációt hoznak létre. A basalis hártya feldarabolódása 
miatt a hyperplasias  granulosa és  theca interna sejtjei 
gyakran keverednek.

5. A  petesejt membránjának felszakadásával az 
ún. „bursting atresia” típusa alakul ki, a  szik kifolyik a 
tüszôfal rétegei közé. A  szik „sérveket” gyakran stroma 
sejtek tömege borítja. Ezek részben  szik szemcsé-
ket fagocitálnak, mások zsíros degenerációt mutatnak. 
A  granulosa egyrétegû, a  theca interna kevés sejtsorból áll, 
a  theca externa pedig fellazult rostos szerkezetû kötôszövet. 

6. Kompakt struktúrájú képlet, amely lipid vacuolu-
mokat tartalmazó stroma sejtekbôl áll. A sejtek és a ke-
vés kötôszövetes rost között  szik „kifolyások” látsza-
nak. Ezek a kezdôdô zsíros degeneratív képletek 6–7 
mm átmérôjûek. 

7. Az elôzô típushoz hasonló, de a stroma sejtek 
elôrehaladott zsíros degenerációt mutatnak, s magvaik 
gyakran teljesen piknotikusak. Egyes sejtek univacuolaris 
zsírsejtekké alakulnak.

Az atresia ultrastruktúrális vizsgálata azt mutatta, 
hogy a degenerációs típusoktól függetlenül, ezekben a 
tüszôkben gyakran hasonló sejttípusok fi gyelhetôk meg, 
az eltérés csupán a sejttípusok mennyiségi eloszlásában 
van. Jellemzô a transosomák eltûnése az atretizáló sej-
tekben, amely az atrezia elsô jele. Ezt követôen megin-
dul a lipid vacuolumok accumulációja, melyeket a dur-
va szemcsés endoplazmatikus retikulummal kapcsola-
tos sima felszínû membránok határolnak és számos csö-
ves szerkezetû mitochondrium is megfi gyelhetô. Ezek 
a jegyek alátámasztják, hogy a degradáció kezdetén az 
atretikus sejtek szteroid szintézist végeznek. Késôbb, az 
endoplazmatikus retikulum ciszternáinak tágulása kö-
vetkezik be, s denz anyagot tartalmazó vacuolumok 
(lysosomák?) jelennek meg. A degradáció további 
elôre haladásával pedig sötét cytoplasmájú, számos 
lysosomával telített sejtek alakulnak ki (Kovács és mtsai., 
1992). A normál fejlôdésû és atretizáló folliculusok en-
zim tartalmának összehasonlító vizsgálata azt mutatta, 
hogy az atretizáló tüszôkben lényegesen magasabb a 
lysosomális eredetû enzimek (fôleg catepsin-D) meny-
nyisége (Forgó és mtsai, 1988b).

Az atrezia a tüszôk egy részében, az apoptotikus fo-
lyamatokat követô lysosomális bontás és zsíros degene-
rációval történô kiiktatására szolgál. A nem gyulladásos 
folyamat, a tüszô anyagainak gyors reabsorbcióját ered-
ményezi, s ennek élettani jelentôsége van.
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Színes 7. ábra. Házilúd petefészek degradálódó tüszôtípusok (Forgó Viktória rajza)
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Az atrezia molekuláris folyamatait Bridgham és 
mtsai. (2003) házi tyúk petefészkében vizsgálták. Ezek 
szerint a  granulosa sejtekben a pro-apoptotikus folya-
matok a normál strukturát és funkciókat védô anti-
apoptotikus rendszer hatását meghaladva vezetnek a 
sejthalálhoz. Az apoptózist intrinsic (sejtfunkcióhoz 
szükséges tápanyagok, EGF és IGF-I produkció, vala-
mint FSH és LH receptorok mennyiségének csökkené-
se, továbbá oxidativ stress) és extrinsic elemek együt-
tes hatása eredményezi. 

Az extrinsic rendszert cytokinek kötôdése indít-
ja be, ezek tumor necrosis factor (TNF) típusú memb-
rán receptorain. A ligand aktivált „halál”-receptorok 
cytoplazmatikus adaptor fehérjék death-domenjének 
homodimerizációját eredményezik, s ez aktiválja a 
caspase-8 enzimet. Az enzim a cytoplazmatikus BH3 
sejt-védô fehérjét hasítja, s ez által mitochondriális 
fehérjék (többek között az apoptozis proteáz aktivá-
ló faktort (Apaf-1) kialakító cytochrom-C) kiáramlását 
eredményezi a cytoplasmába. Az Apaf-1 egyik tagja a 
caspase-3 aktiválásának. A caspase-8 e mellett, direkt 
módon is aktiválja a caspase-3-t, amely több struktur és 
fontos mûködést ellátó proteint tönkretéve az apoptozis 
közvetlen elôidézôje. 

Az atretikus tüszôk élettani jelentôsége másrészt, 
abban nyilvánulhat meg, hogy ezekben, bizonyos ide-
ig számottevô progeszteron, tesztoszteron és ösztradiol 
termelés zajlik. A szteroid tartalom összehasonlító mé-
rései szerint, a reprodukciós ciklus elôrehaladtával az 
atretikus tüszôkben elsôsorban a progeszteron tartalom 
az, amely jelentôsen nô, s ez különösen kifejezett a 6. 
degradációs típus esetén. A ciklus végén, így az atretikus 
tüszôkbôl a keringésbe kerülô progeszteron mennyisé-
ge a szisztémás keringés hormon koncentrációját is nö-
velheti (Forgó és mtsai., 1988b). 

2.1.4.  A petefészek szteroid hormonjainak 
bioszintézise 

A madár petefészekben három típusú endokrin sejt 
található, ugyan úgy, mint valamennyi gerinces állat 
esetében. Ezek a kéreg egészben és a tüszôk falában ki-
alakuló  granulosa és  theca sejtek, valamint a cortex és 
medulla stromális sejtjei. Az endokrin sejtekben meg-
találhatók a szteroid bioszintézis enzimjei, nevezete-
sen: a delta-5-3béta-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz, a 
17béta-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz, a delta-5-delta-4 
izomeráz, a 3-reduktáz, 5alfa-, 5béta-reduktáz, a 20- 
hidroxi-szteroid-dehidrogenáz és 20-reduktáz (Gilbert, 
1971, Lofts, Murton, 1973, Murton, Westwood, 1977, 
Bryndová és mtsai., 2006). 

A  koleszterol három forrásból juthat a szteroi do-
genetikus sejtekbe: 1. a vérplazma LDL–VLDL lipo-
protein frakciójából, 2. a szteroid szintetizáló sejtek-
be korábban bekerült, s aktuálisan lipid cseppekben 
raktározott koleszterolból és 3. in situ, de novo szinté-
zissel izoleucinból, szkvalénen keresztül megvalósuló 
szintézis útján. A gonádok és a mellékvesekéreg eseté-
ben a szteroid hormonok bioszintézise a májban kelet-
kezett és jórészt azonnal eszterifi kált és a vérárammal a 
szteroidogenetikus szervbe került  koleszterol (C27) fel-
vételével indul meg. 

A  koleszterol sejtbe történô felvétele komplex 
makro-molekulák: az LDL és VLDL receptor-aktivált 
fagocitózisával valósul meg, amely a szteroid szinte-
tizáló sejtek apicalis membránján keresztül történik. 
Az aktivált fagocitózis elôzménye a szteroidogenetikus 
sejtekben korábban megvalósult FSH és LH recepto-
rok kialakulása és az LH hatására aktiválódó adenyl 
cikláz – cAMP – protein kináz foszforilációs lánc-re-
akció. Ennek eredménye képpen nagy mennyiség-
ben expresszálódnak az LDL – VLDL receptor kom-
ponensek, a kialakult receptorok az apicalis memb-
ránba helyezôdnek, s megindul a lipo-protein makro-
molekulák felvétele. A lipo-protein molekulák a sejtek-
ben lysosomális közremûködéssel apoprotein, lipid és 
 koleszterol-észter elemekre hasadnak és ezek a kom-
ponensek külön-külön kerülnek az egyes bioszinteti-
kus folyamatokba. 

A  koleszterol észterek sejten belôli tárolásra ke-
rülnek, lipid cseppekben raktározódhatnak, míg a 
de-eszterifi kált  koleszterol a sima endoplazmatikus 
reticulum csatornákba lép be, melyeken keresztül a 
csöves szerkezetû mitochondriumokba jut. Két fehérje 
vesz részt a  koleszterol mitochondriumokba juttatásá-
ban: a szteroidogenetikus akut reguláló protein (StAR) 
és a mitochondriumokra jellemzô 18 kDa-os cholesterol 
transport protein (TSPO), melyek a mitochondrium 
belsô membránjához kapcsolják a koleszterolt (Lon-
don, Clayton, 2010). 

A mitochondriumok belsô membránjában indul meg 
a szteroid hormonok bioszintézise, melynek elsô és a 
bioszintézis rátát meghatározó (rate limiting) lépése a 
 koleszterol – pregnénolon átalakulás. Ennek alapvetô 
eleme a CYP11A gén által kódolt cytochrom- P450scc 
enzim (side-chain-clevage enzim) aktiválódása. A 21 
szén atomos pregnénolon keletkezése egy négyta-
gú, oxido-redukciós enzim-lánchoz, a pregnénolon 
szintetázhoz kötött. Elôször, a keletkezett szuperoxid-
peroxid a  koleszterol C20, C22 szénatomját éri el, s 
ott „célzott” hidroxilálást okoz. 20alfa, 22-dihidroxi-
 koleszterol jön létre, majd a 20alfa, 22–27 dezmoláz 
levágja a molekuláról a 22–27 szén atomos részt, le-
hasad egy izokapronaldehid és kialakul a 21 C-atomos 
pregnénolon. A pregnénolonnak még nincsen szteroid 
hormon aktivitása, inaktív metabolit (Furr, Pope, 1970, 
Ozon, 1972). 

A pregnénolonból két – a delta 4 és delta-5 – úton 
haladhat tovább a bioszintézis, a citoplazmatikus 
„mikroszoma” frakcióban. Az egyik lehetôség (delta-5 
út) a CYP17 gén által kódolt 17alfa-szteroid-hidroxiláz 
hatására a 17alfa-hidroxipregnénolon és ezen keresztül 
a 17alfa-17,20-lyase  dehidroepiandroszteron (DHEA) 
keletkezéséhez vezet. A dehidroepiandroszteron in-
termedier metabolit és végtermék is lehet, mint vi-
szonylag kis potenciájú, 19 C-atomos androgén, mely 
madarakban mind a petefészekben, mind a herében 
és a mellékvesében is keletkezik (Péczely, 1985). 
A petefészekben elsôsorban a  theca interna sejtekben 
képzôdik, s – amennyiben nem a véráramba kerülô 
végtermék – a több 3bétaHSD gén izoforma által 
kódolt 3béta-hidroxiszteroid-dehidrogenáz (3béta-
HSD) enzim hatására az androgének és ösztrogének 
közös prekurzorjává, androszténdionná (A) alakul. 



2. A nôstény madarak ivarkészüléke 49

Az  androszténdion egyrészt, mint gyenge potenciálú 
androgén végtermék a véráramba kerülhet, másrészt 
mint prekurzor ezután a  theca internából átdiffundál 
a  theca externa sejtekbe, ahol az ösztrogén szintézis 
kiinduló vegyülete lesz. 

A másik lehetôség (delta-4 út) a delta-5-3béta-
hidroxi-szteroid-dehidrogenáz (HSD) segítségével va-
lósul meg, s 5pregnen-3-20-dion keletkezik. Majd 
ebbôl delta-5-delta-4-izomeráz hatására progeszteron 
(P4) képzôdik. A  theca rétegben fôként a delta-5-
ös szintézis lánc mûködik, s jelentôs mennyiségben 
képzôdik – prekurzorként – dehidroepiandrosteron és 
 androszténdion, míg a sárga tüszôk  granulosa sejtje-
iben a delta-4-es szintézis lánc dominál, amely nagy 
mennyiségû progeszteront hoz létre. A keletkezett 
progeszteron mennyisége nô a sárga tüszôk érésével, 
amit bizonyít ezen tüszôk  granulosa sejtjeinek delta-
5-3béta –hidroxiszteroid dehidrogenáz aktivitás növe-
kedése (Hertelendy, Asem, 1984). A progeszteron a ki-
sebb sárga tüszôkben prekurzor, amely a thecaba ára-
molva az androgén és ösztrogén bioszintézisbe lép be, 
míg a nagy (F5–F1) sárga tüszôk  granulosa sejtjeiben 
a szteroid szintézis végterméke. In vitro körülmények 
között juh-LH hatására a F5–F1 tüszôkbôl származó 
 granulosa sejtek, a sorrenddel arányosan, növekvô 
mennyiségben termelnek P4-t (Porter és mtsai., 1989). 
In vivo vizsgálat szerint, pedig a progeszteron produk-
ció különösen a két legnagyobb sárga tüszô (F2–F1) 
falában növekszik jelentôsen, az ovuláció közeled-
tével a gyorsan emelkedô LH hatására, s a fl uktuá-
ló P4 plazma szint erôs emelkedése az ovulációs LH 
csúcs triggere lesz. Ugyanekkor a pregnenolonból 
képzôdô DHEA mennyisége erôsen csökken (Lee és 
mtsai., 1998). 

Az LH progeszteron szintézist fokozó hatásában 
fontos szerepet játszik a  granulosa sejtekben az LH 
által stimulált protein kináz-C (PKC) és a mitogén-
aktivált protein-kináz/Erk szignál, melyek kaszkádként 
mûködve stimulálják a szteroid szintézist (Woods, 
Johnson, 2007). 

A progeszteron szintézist az energia metaboliz-
must befolyásoló kinázok módosíthatják. Az egyik 
ilyen modulátor, az AMP-aktivált protein kináz 
(AMPK), amely gátló hatását az extracelluláris szignál-
regulált kinázon (ERK) keresztül a különbözô méretû 
sárga tüszôk  granulosa sejtjeire eltérô hatékonyság-
gal fejti ki (Tosca és mtsai., 2006). Ennek a modu-
látor rendszernek a része az IGF-1 is, amely egy-
részt a  granulosa sejtek proliferációját váltja ki, más-
részt fokozza a  granulosa progeszteron produkció-
ját. Az IGF-1 hatását az AMPK modulálja, mégpe-
dig az F1 tüszô  granulosa sejtjeiben stimuláló hatás-
sal, az F3–F4 tüszôkben viszont gátló módon. Ezek 
a hatások a tüszôk energia metabolizmusának eltérô 
befolyásolására utalnak (Tosca és mtsai., 2008). Az 
ovarialis szteroid szintézis fontos befolyásoló fak-
tora az ovarialis 9-cis-retinoid-sav, amely eltérôen 
hat az egyes folliculus típusokban és eltérô a hatá-
sa az ösztrogén és progeszteron szintézis vonatkozá-
sában is. Ami a progeszteron szintézist illeti, növe-
li a  preovulációs tüszôk  granulosa sejtjeinek alap-P4 
produkcióját, nem hat az F2 és F3 tüszôk LH-val sti-

mulált P4 szekréciójára, de csökkenti az F1 tüszô 
 granulosa sejtjeinek LH-val stimulált P4 produkció-
ját (Pawlowska és mtsai., 2008). 

A delta-4 bioszintézis úton a progeszteronból 
17alfa-szteroid-hidroxiláz hatására 17alfa-hidroxi-
progeszteron képzôdik, amely madarakban inter-
medier metabolit és a 17alfa-hidroxiprogeszteron-
aldoláz hatására and rosz téndionná alakul. A 19 
C-atomos  androszténdion, tehát keletkezhet a del-
ta-5- és delta-4-szteroid bioszin tézis úton is, ameny-
nyiben létrejöhet a DHEA-ból is, 3béta-HSD hatásá-
ra. Az androszténdionból a – elsôsorban a kis-, kö-
zép és nagyobb méretû fehér tüszôk és a kisebb sár-
ga tüszôkben – 17béta-hidroxiszteroid-dehidrogenáz 
hatására tesztoszteron (T) szintetizálódik. A tesz-
toszteron keletkezése a  theca interna sejtekben 
jelentôs, míg a  theca externában nem számottevô. 
Bioszintéziséhez progeszteron prekurzort kap(hat) a 
 granulosa sejtekbôl (Gilbert, 1971, Shababi és mtsai., 
1975, Huang, Nalbandov, 1979, Forgó és mtsai, 1986, 
Kato és mtsai., 1995). A tesztoszteron nagyobb részt, 
az ovariális szteroid bioszintézis második androgén 
végterméke, amely az ivarérés kezdeti periódusában 
nagyobb-, majd fokozatosan csökkenô mennyiség-
ben szekretálódik, s található meg a vérplazmában. 
A tojás rakás idején részt vesz az ovulációs mecha-
nizmus szabályzásában, s ekkor produkciója fl uktu-
álóvá válik. 

A tesztoszteron kisebbik hányada a  theca exter-
na sejtekben aromatizálódva 17béta-ösztradiollá 
alakul. 

A C-18 atomos ösztrogének zömükben andro sztén-
dionból keletkeznek, de kialakulhat nak tesztoszteronból 
is. Az  androszténdion az elsô lépésben a 19-szteroid 
hidroxiláz hatására 19-hidroxiandroszténdionná ala-
kul, majd ez a vegyület 19 szteroid-oxidáz hatására 
19-oxoandroszténdionná oxidálódik. A CYP19 gén ál-
tal kódolt P450- aromatáz ebbôl a vegyületbôl alakít 
ki, az androgénekre jellemzô delta-4-3-one típusú „A” 
gyûrû kettôs kötéseinek átrendezésével fenol típusú aro-
más „A” gyûrût, s ösztron (E1) keletkezik. Az ösztron 
17béta-hidroxiszteroid dehidrogenáz hatására rever-
zibilisen 17béta-ösztradiollá (E2) alakulhat, amely – 
emlôsökhöz hasonlóan – madarakban is a legfonto-
sabb perifériás ösztrogén hormon. 17béta-ösztradiol 
képzôdhet e mellett, közvetlenül tesztosz teronból is, 
 aromatáz hatására. A harmadik ösztrogén hormon, az 
ösztriol (E3) nem keletkezik a madár petefészekben, s 
ez a hormon a periférián sem jön létre (Sturkie, 1976, 
Péczely, 1985). 

Az ösztrogén koncentráció jelentôs a nagyobb fe-
hér tüszôk és a kis sárga tüszôk falában és mennyi-
sége folyamatosan csökken a tüszôk növekedési sor-
rendjével párhuzamosan. Az ösztrogén bioszintézis 
kulcs enzime, az  aromatáz kizárólag a  theca externa 
sejtjeiben található meg. In vitro körülmények között, 
az F5 tüszôk  theca externájában az  androszténdion 
és tesztoszteron jelentôs mértékben konvertálódik 
ösztrogénekké, de ez a folyamat nem fi gyelhetô meg 
az F1 tüszôk  theca externájában, ami az  aromatáz 
aktivitás erôs csökkenésére utal a tüszô érés során 
(Porter és mtsai., 1989).
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2.1.5.  A szexuál szteroidok transzportja, 
receptor kötôdése, perifériás hatásai 
és lebomlása a nôstény madár 
szervezetében

A progeszteron

A keringésbe jutó progeszteron nagyobb része fehér-
jékhez kapcsolódva jut a célsejtekhez, ez az ún. „fehér-
jéhez kötött” frakció. A kötött szteroid mennyiség na-
gyobbik hányada a nagy (gyakorlatilag végtelen) kötô 
kapacitású, de kis specifi kus affi nitású (Kd =10–5mol/l) 
plazma albumin + prealbumin frakcióhoz kapcsolódik, 
a kisebbik része pedig specifi kus transzport globulin-
hoz, a transzkortinhoz, vagy corticoszteroid binding 
globulinhoz (CBG). A CBG – madarakban is – egyaránt 
nagy affi nitással (Kd = 10–7, –9 mol/l) és kis kapacitás-
sal alkot nem kovalens kötést a kortikoszteroidokkal 
és a progeszteronnal. Ebbôl adódik, hogy a CBG-hez 
történô kötôdés vonatkozásában, bizonyos kompetició 
áll fenn a két szteroid csoport között. A CBG a májban 
szintetizálódik, s termelôdését az androgének gátolják, 
míg a progeszteron és ösztrogének, valamint a pajzs-
mirigy hormonok fokozzák (Seal, Doe, 1966, Péczely, 
1985). A vérbe került progeszteron kisebbik hányada 
a plazma-vizben „szabad formában” található, nem 
kötôdik fehérjékhez. 

A szabad és fehérjékhez kötött progeszteron (szte-
roid) hormon mennyisége között a vérplazmában di-
namikus egyensúlyi állapot van. Biológiailag aktívnak 
csak a „szabad” frakció tekinthetô, mely egyrészt ké-
pes a sejtekbe diffundálni és specifi kus receptorokhoz 
kapcsolódni, másrészt a szabad molekulák ki vannak 
téve a plazma szteroid degradációs enzim rendszeré-
nek, ill. a májba kerülve a szteroid katabolikus rend-
szerben lebomlanak és metabolitjaik az epén keresz-
tül a duodenumba jutnak. Az aktív szteroid moleku-
lák lebomlási viszonyait a metabolikus clearence rá-
ta (MCR) adja meg, amely ivarérett nôstény japán fürj 
esetében 5.72 ml/perc/testsúly kg (Péczely,1985). A cél-
sejtek hormon ellátottsága egyrészt a szteroid termelô 
szerv szekréciós tevékenységétôl (szekréciós ráta, SR), 
másrészt a MCR-tôl függ, mely utóbbit nagymértékben 
meghatároz a plazma szabad és fehérjéhez kötött szte-
roid (progeszteron) mennyisége, s a transzport proteinek 
aktuális mennyisége. Mivel a plazma albumin frakciója 
konstans, így a transzport protein mennyiségi viszonya-
it elsôsorban a CBG aktuális viszonyai határozzák meg 
(Péczely, 1985). A progeszteron biológiai inaktiválódá-
sát jól jellemzi annak sebessége, vagyis a biológiai fe-
lezési idô (t1/2) változása. Ez ivarérett, tojást rakó puly-
ka esetében 64 perc, infantilis nôstény madárban pedig 
92 perc, ivarérett nôstény japán fürjben 12 perc, infan-
tilis nôstény fürjben pedig 17 perc, vagyis szexuálisan 
inaktív madarakban hosszabb a felezési idô (Mashaly, 
Weinthworth, 1979, Péczely, 1985). 

A májsejtek szteroid hormonokat lebontó tevé-
kenységét számos tényezô befolyásolja, melyek a 
homeosztázis fenntartására irányulnak. Ezek közül az 
illetô szetroid hormon szabad frakciójának stabilitása a 
legfontosabb faktor. A fokozott szekréció ezért fokozott 

lebontással jár együtt, ill. a perifériás llebontás gyorsí-
tása (pl. fokozott pajzsmirigy mûködés, megemelkedett 
kortikoszteron plazma szint) a stabil hormonszint fenn-
tartása végett, növeli az elválasztás mértékét. 

A progeszteron a májban történô metabolizációja 
során elôször di- és tetrahidro származékokká alakul: 
a 20. C atom hidroxilálódik, s 4-pregnen-20béta-ol-
3-on képzôdik, mely a delta-4 helyzetben hidrogén 
felvétellel 5-béta-pregnan-2-0béta-ol-3-on-ná alakul. 
A di- és tetrahidro-progeszteron származékok ezután 
szulfokináz hatására szulfát konjugátumokká alakul-
nak, vízoldékonyságuk ezáltal jelentôsen megnô, s 
így könnyebben ürülnek ki a faecessel és vizelettel a 
szervezetbôl (Péczely , 1985). 

A progeszteron perifériás hatásait specifi kus cytosol 
– mag-receptorokon keresztül fejti ki. A  progeszteron re-
ceptor struktúráját és mûködését a csirke petevezetôben 
vizsgálták a legbehatóbban (Schrader és mtsai., 1975, 
Schrader, O’Malley, 1978, Denner és mtsai., 1990, 
Spelsberg és mtsai., 1996, Camacho-Arroyo és mtsai., 
2007). A cytoplazmatikus  progeszteron receptor fosz-
foprotein, amely két polipeptid izoformából áll: a 79 
kDa-os „A”-ból és a 110 kDa-os „B”-bôl. Ezek a re-
ceptor elemek nem-aktivált állapotban (aporeceptor) 
egy hô-shock protein komplexhez kapcsolódnak, amely 
három komponensbôl áll: hsp 90 (kDa), hsp 70 (kDa) 
és hsp 59 (kDa). A sejtmembránon diffuzióval átha-
toló progeszteron molekulák az „A” és „B” receptor 
izoforma karboxy-terminális részét elfoglaló hormon-
responsibilis szakaszhoz kapcsolódnak, ezáltal aktivál-
ják (hiperfoszforilálják) ezeket, vagyis konformáció vál-
tozást eredményeznek. Az így aktivált „A” és „B” ele-
mek, leválnak a kapcsoló hô-shock protein komplexrôl, 
s egy-egy reverzibilisen megkötött progeszteron transz-
portjára lesznek képesek a sejtben. Az aktiválódott „A” 
és „B” izoformák, vagy egy heterodimer komplexet ké-
peznek, mint pl. a petevezetôben, vagy egymástól füg-
getlen mennyiségben keletkezve, homodimer formá-
ban, önálló specifi kus funkciót látnak el (mint pl. az 
agy különbözô területein). 

A petevezetô esetében, a dimerizált  progeszteron re-
ceptor + 2 progeszteron molekula az endoplazmatikus 
reticulum csövecskék útján bejut a maghártya póru-
sokon keresztül, s a karyoplazmába kerül, ahol kap-
csolódik a DNS-hez. A kapcsolódás elôtt a dimer két 
komponensére válik, s így kerül érintkezésbe a DNS-el, 
azon a szakaszon, amely nincs hisztonokkal burkol-
va, vagyis represszálva. A nem represszált DNS-en két 
terület alakult ki: a dimer egyik eleme egy nem-histon-
akceptor proteinhez, a másik pedig a DNS-t burkoló 
effektor ugyancsak nem-histon-proteinhez tapad. A re-
ceptor dimerek középsô szakasza a DNS-responsibilis 
elem, amely 60 aminosav maradékból áll. Ezt a szakaszt 
két, 8 cystein maradékból álló, cink-bázisú, újjszerûen 
kiemelkedô (zink-fi nger) elem határolja. A köztük levô 
szakasz kapcsolódik az akceptor és effektor proteinhez 
és ezeken keresztül a DNS-hez, a két progeszteron mo-
lekulával együtt. Ez, a reverzibilisen létrejött struktúra 
a transciptio létrehozója. Az effektorhoz kapcsolódó 
elem az RNS-polimerázt aktiválva, indítja el az aktuá-
lis, despiralizálódott DNS szakasz megkettôzôdését: a 
mRNS képzôdést. Az mRNS fragmens ezután a mag-
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hártya pórusain keresztül kijut a cytoplasmába, ahol a 
polisomákon transzfer RNS közbeiktatásával alakul ki 
a specifi kus új polipeptid. A transzlációval keletkezett 
citoplazmatikus polypeptid láncok az aktiválódott Golgi 
ciszternák rendszerébe kerülnek és alakulnak új fehér-
je komponensekké (pl.: ovalbuminná). 

A  progeszteron receptor izoformák a továbbiakban a 
célsejtekben foszforilációs inaktiválódáson mennek ke-
resztül, s ezt EGF receptor katalizálja (Ghosh-Daslidar 
és mtsai., 1984).

A progeszteron – mint intermedier – egyrészt fon-
tos komponense az intraovarialis szteroid bioszintézis-
nek, másrészt a vérbe kerülve az ovuláció meghatározó 
regulátora (trigger hatás), de ezek mellett a petevezetô 
funkcionális differenciálódását és a tojás képzôdését, 
az ösztrogénekkel együtt, alapvetôen meghatározó hor-
mon. A progeszteron receptorok továbbá elôfordulnak 
az agy különbözô területein, befolyásolják az egyes vi-
selkedés formák megjelenését, valamint a tolltüszôkben 
a tollnövekedés és  vedlés folyamatának egyik fontos 
szabályzó faktorát jelentik. 

A progeszteron petevezetôre gyakorolt hatása rend-
szerint ösztrogén hatást követôen (ösztrogén priming), 
vagy azzal egyidôben következik be, ezért az oviductusra 
irányuló hatást a késôbbiekben, az ösztrogén hatások-
kal együtt ismertetjük.

A progeszteron – e mellett – önmagában is kifejtheti 
hatását: az uterus mucosában, ösztrogén szinergizmus 
nélkül is növeli a prosztaglandin F2-alfa szintézisét, 
s így fokozza a Ca2+ transzportot a méh lumene felé 
(Lundholm, 1992). 

Az ösztrogének

Madarak vérplazmájában két ösztrogén hormon, a 
17béta-ösztradiol (E2) és ösztron (E1) található. Ismere-
teink zöme az E2-re vonatkozik, mivel – különösen az 
utóbbi 10–20 évben – a „plazma ösztrogén” szintjei-
re vonatkozó adatok, a meghatározások technikai okai 
miatt (csak kromatográfi ásan elválasztott frakciókban 
lehet az E1-t és E2-t elkülönítve, egyértelmûen meg-
határozni) gyakorlatilag csak az E2-t jelölik meg. A ko-
rábbi adatok szerint házityúkban, japánfürjben, puly-
kában, házilúdban, balkáni gerlében és verébsármány-
ban a plazmában az E1 és E2 csaknem azonos mennyi-
ségben fordul elô (10–300 pg/ml-es koncentrációban). 
Az E1 mennyiség egyedül vetési varjúban volt többszö-
röse az E2-nek (Péczely, 1981).

A madarak vérplazmájában nem található meg az 
emlôsökre jellemzô szexuál szteroid kötô globulin 
(SSBG), amely az androgének és ösztrogének transz-
portját végzi. A régebbi vizsgálatok alapján ezért úgy 
gondolták, hogy ösztrogéneket és androgéneket tel-
jes egészében a plazma albumin frakciója juttatja a 
cél-sejtekhez. Több madár fajon ugyan akkor bebizo-
nyosodott, hogy a plazma CBG (transzkortin) aktuális 
mennyiségét jelentôsen befolyásolja a tesztoszteron 
plazma szintje mely így a mellékvesekéreg és gonád 
mûködés reciprok kapcsolatának fontos kialakító-
ja (Péczely, 1979 ,Péczely,1985 ). Juncon a plazma 
CBG azonos (100%) affi nitással köti a kortikoszte-
ront és progeszteront, míg a tesztoszteron mintegy 

20%-os affi nitással kötôdik ehhez a plazma globu-
linhoz (Deviche és mtsai., 2001). Másrészt Juncon és 
Zonotrichián is megállapítható volt, hogy a kisebb kö-
tési affi nitás ellenére a plazma tesztoszteron tartalmá-
nak több, mint 90%-a a CBG-hez kötött állapotban van 
jelen (Deviche és mtsai., 2001, Swett, Breuner, 2008). 
Az ösztrogének kötôdésérôl a madár plazma CBG-hez, 
viszont csak egy közvetett megfi gyelés tanúskodik: 
csirke embrió plazmájának tesztoszteron kötését kor-
tikoszteron és progeszteron teljes mértékben „leszorít-
ja”, de az ösztrogén csak kismértékû kompeticiót mutat 
(Savu és mtsai., 1986). Amennyiben a CBG nagyobb 
kötési kapacitása ösztrogének esetében is megvalósul, 
úgy elképzelhetô, hogy az albumin + prealbumin mel-
lett ez a plazma globulin is fontos szerepet játszik – kis 
kötési affi nitása ellenére – az ösztrogén transzportban.

Az ösztrogének perifériás lebomlásában az ösztron 
játszik központi szerepet. Ez a vegyület – aktív hor-
monként hatva – egyrészt közvetlenül is lebomlik az 
ösztrogén receptorral rendelkezô szövetekben. Más-
részt pedig a 17béta-ösztradiol katabolizációjában is 
ösztron keletkezik az elsô lépésben, úgy, hogy a 17. 
C atomhoz keto csoport kapcsolódik. Az ösztron, azu-
tán – japán fürjben – a második lépésben a 16. C ato-
mon hidroxilálódik, s 16alfa-hidroxiösztron keletkezik. 
Nôstény pulykában viszont 15alfa és béta metabolitok 
jönnek létre (Brown és mtsai., 1979, Péczely, 1985). 
A 15- és 16hidroxiösztron szulfokináz hatására ösztron 
szulfáttá alakul, s ebben a formában ürül ki a vesén 
keresztül. Madarakban glukuronsavas konjugátumok 
keletkezésérôl nem tudunk.

Az ösztrogének közül csupán a 17béta-ösztradiol 
biológiai felezési idejét és metabolikus clearence rátá-
ját ismerjük. A biológiai felezési idô nem tér el infantilis 
és ivarérett nôstény japán fürjekben: ez 17, ill. 19 perc. 
A metabolikus clearence ráta (MCR) pedig 6.86 ml/min/
kg érték. A progeszteron és a 17béta-ösztradiol plazma 
szintjeinek és MCR ismeretében kiszámolt szekréciós 
ráta (SR) viszonyai azt mutatják, hogy japán fürjben a 
petefészek idôegység alatt, mintegy háromszor annyi 
progeszteront termel az ovulációs csúcsok közti órák-
ban, mint 17béta-ösztradiolt: 9.63, illetve 3.12 ng/min/
kg mennyiséget (Péczely, 1985).

Az ösztrogének cytoplazmatikus alfa és/vagy béta-
ösztrogén receptorokhoz, vagy – ugyancsak alfa és/vagy 
béta szerkezetû – sejtmembrán receptorokhoz kapcso-
lódnak a célsejtben. Emlôsökben 1986-ban fedezték 
fel az ösztrogén-alfa-, s 1996-ban az ösztrogén-béta 
receptort, s 2009-ban a membrán ösztrogén-alfa és bé-
ta receptort. 

A csirke oviductus mucosájában Krust és mtsai.
(1986) mutatták ki elsônek az ösztrogén alfa receptort, 
melynek molekula tömege (66 kDa) és az alkotó ami-
nosavak száma (589) csak kismértékben tért el a hu-
mán ösztrogén-alfa receptortól (80%-os megegyezés 
van). Szerkezete is lényegében megegyezett az ismert 
emlôs receptor felépítésével. Az ösztrogén-alfa receptor 
peptid elsô 185 aminosava a transzkripció aktivációs 
domen (A/B domen), amely a ligand független transzak-
tivációs funkciót valósítja meg. A DNS kötôdést biztosí-
tó, 66–68 aminosavból álló domen (C) magas cystein és 
bázikus aminosav tartalmú. A következô, rövid szakasz 
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(D) a nukleáris lokalizációs szignált hordozza. A hor-
mon kötô domen (E) a specifi citásért és hormon függô 
transzkripciós aktivációért és dimerizációért felelôs sza-
kaszt az erôs hidrofobitás jellemzi csirkében. A recep-
tor „F” eleme a karboxy-terminális szakasz. 

Az ösztrogén béta receptort valamivel rövidebb ami-
nosav lánc alkotja, 485 elembôl áll. DNS kötôdést biz-
tosító domenje 96%-ban egyezik meg az alfa recep-
toréval, míg hormon kötô domenje jóval kisebb, csak 
58%-os megegyezést mutat. A lényegesen rövidebb A/B 
domen (103 aminosav), a „D” és „F” domen összetétele 
még nagyobb eltéréseket mutat (Mosselman és mtsai., 
1996).  

Az ösztrogén gén-expressziós hatásainak kiala-
kításában fontos szerepe van a szteroid receptor 
koaktivátornak (SRC-1), amely a receptorok ligand 
függô transzaktiválását képes modulálni. Fôleg a 
szteroid szenzitiv agyterületeken fordul elô. Ja-
pán fürj agyából elôállított SRC-1 aminosav szek-
venciája mintegy 70%-os megegyezést mutat a pat-
kány agyból elôállított peptiddel, három boxot tar-
talmaz (LXXLL), melyek a szteroid receptor nuk-
leáris kötôhelyhez kapcsolásában vesznek részt. 
Az SRC-1 kísérletes blokkolása gátolja az ösztrogének 
és androgének hatását a hím madarak agyának ivari 
dimorfi zmust mutató területeinek fejlôdésére és ivari 
viselkedés formáikra (Charlier és mtsai., 2002, 2005). 

Az ösztrogén membrán receptorok elsôsorban az 
idegsejtekben fejtik ki szteroid kötô és sejtmûködést 
szabályzó hatásukat. Funkciójuk gyors, „nem-
genomikus” jellegû. A cytosol ösztrogén-alfa- és béta 
receptorral megegyezô peptidek cytokeratin interme-
dier fi la men tumokhoz kapcsolódva jutnak a memb-
ránba. Itt, caveolin peptidek segítségével hozzákap-
csolódnak az egyik membrán-glutamát receptor tí-
pushoz, a metabotropic-glutamát receptorhoz, s ak-
tiválják azt. Ez a glutamát receptor aktiválás, ugyan-
akkor nem igényli glutamát jelenlétét. Az aktiválást 
a „G” proteinhez kötött cAMP keletkezése (stimulá-
ló hatás) és a membránba beépülô béta-arrestin2 jelzi, 
mely utóbbi a hatást követô receptor internalizációért 
is felelôs (Mermelstein, 2009, Sanden és mtsai., 2010).

Az ösztrogén membrán receptort (típusának meg-
jelölése nélkül) tojó tyúk pars nervosájából nyert sejt-
membránban is kimutatták. Ezeknek a receptoroknak 
a disszociációs kontstansa (Kd) megegyezik tojást nem 
rakó és tojó tyúkokban. Funkcionális szerepüket iga-
zolja az, hogy a receptor frakció maximális kötô ka-
pacitása (Bmax) kisebb volt tojó madarakban, mint to-
jást nem rakó tyukokban, s specifi kus kötô kapacitása 
ösztrogén bevitelt követôen, már 1 óra mulva erôsen 
csökkent, továbbá, 3 órával ovipozició elôtt ugyancsak 
csökkent, amikor a plazma ösztrogén szintje növeke-
dett (Takahashi, Kawashima, 2009). 

Az ösztrogének – elsôsorban a legnagyobb koncent-
rációban elôforduló 17béta-ösztradiolt vizsgálták – a 
reprodukciós aktivitással összefüggô – ún. perifé riás- 
hatásaikat számos területen fejtik ki. Nagyobb meny-
nyiségben találtak ösztrogén receptorokat a petefé-
szek stroma,  granulosa és  theca rétegében (nagyobb 
koncentrációban alfa, mint béta típust), a petevezetô 
különbözô szakaszaiban, a májban, a csontszövetben 

(fôként a medulláris csontok területén) és különbözô 
agyterületeken. 

Nôstény japán fürjekben végzett vizsgálatok sze-
rint a receptor KD= 2x10/–10/M, s a kötôhelyek meny-
nyisége infantilis madarak májsejtjeiben: 0,15 pmol/
mg DNS, míg ivarérett, tojást rakó madarakban: 0.47 
pmol/mg DNS. Hím fürjekben ösztrogén receptoro-
kat nem lehetett kimutatni, de ha ezeket a madara-
kat 17béta-ösztradiollal kezelték, jelentôs mennyiségû 
 ösztrogén receptor jelent meg, a kezelés dózisával ará-
nyosan. A májsejtekben az ösztrogén receptorok szin-
tézisét a  pubertás során emelkedô ösztrogén plazma 
szint hozza létre, s mennyiségüket is ez szabályozza, 
up-regulációval (Turner, 1984). 

Ösztrogén hatására indul meg a  szik-anyagok szin-
tézise a máj sejtekben: a vitellogenin, a VLDL, LDL 
és apo-VLDL-II mRNS expressziója és akkumulálódá-
sa következik be, miközben az expresszált RNS egy 
stabilizáló, endonukleázoktól védô cytosol proteinhez 
kötôdik. Ez a protein fôleg az apolipoprotein, s kisebb 
mértékben a szérum albumin és vitellogenin szinté-
zis stabilitását biztosítja a  pubertás és tojásrakás idején 
(Ratnasabapathy, 1995). Az ivarérett madarak fokozott 
ösztrogén szekréciója fontos szerepet játszik a ribofl avin 
kötô protein májban történô szintézisének biztosításá-
ban is. A protein a plazmába kerül, s a petesejtek szik-
anyagába, valamint a magnumba képzôdô tojásfehérjé-
be transzportálja a ribofl avint. A ribofl avin kötô protein 
más  szik-prekurzorokkal (lipidek, foszfo-lipo-proteinek, 
szervetlen ionokat hordozó vitellogenin) együtt, speci-
fi kus, de ugyan akkor széles affi nitás-spektrumú recep-
torhoz (egy 95 kDa-os fehérje) kapcsolódva kerül be a 
petesejtbe (Mac Lachlan és mtsai., 1994). Ösztrogén ha-
tásra fokozódik a májsejtek retinol-kötô-fehérje (RBP) 
szintézise és vérplazmába történô transzportja is. A RBP 
által transzportált retinoidok és A vitamin a  petesejt  szik 
anyagába épül be a növekvô folliculusokban (Vieira és 
mtsai., 1995).

Az ösztrogének több szinten is hatással lehetnek az 
alapanyagcserét befolyásoló faktorokra. Ösztradiol ke-
zelés csökkenti a plazma glukóz szintet, a test glukóz 
tartalmát és a glukóz metabolizmust. Ugyancsak csök-
kenti a plazma  inzulin szintjét. Ösztrogén hatásra fo-
kozódik a tojó tyukok plazma T3 koncentrációja és 
az alapanyagcsere szintje nô (Jones, Manning, 1987, 
Jaccoby, és mtsai., 1995).

Az ösztrogének szerepet játszanak a  leptin recep-
tor expresszió szabályozásában és így közvetve a lipid 
anyagcsere módosításában. A 1148 aminosavból ál-
ló (az emlôsök „hosszú”  leptin receptorával 60%-os 
szek  vencia megegyezést mutató) csirke  leptin receptor 
mennyisége az ivaréréskor csak a bélcsôben növekszik. 
Infantilis csirkék ösztrogén kezelése is csak a bélcsôben 
fokozza a  leptin receptor mRNS expresszióját (Ohkubo 
és mtsai., 2000). 

Az ösztrogének alapvetô meghatározói a máj 
és a plazma, valamint a kötôszövetek aktuális lipid 
tartal mának. Megfelelôen takarmányozott csirkék-
ben 17béta-ösztradiol egyszeri, szubkután injekci-
ója hiper lipidémiát vált ki, jelentôsen (137–2263 
mg/dl-re) megemeli a plazma triglicerid, tartalmát. 
Ugyancsak nô a plazma foszfolipid és  koleszterol, vala-
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mint a VLDL szintje és megváltozik a VLDL apolipoprotein 
össz etétele is. A májban a tojásrakási idôszakban 
jellemzô változások zajlanak le a  szik-képzéssel kap-
csolatos gének expressziójában: ösztrogén hatásra fo-
kozódik a vitellogenin-I, apo-VLDL-II, ethanolamin-
kináz, G-protein-gamma-5 alegység, leucyl-t-RNS-
szintetáz produkciója (Ding és mtsai., 2007). A máj-
ban jellemzôen megnô a foszfolipidek (foszfatidil-kolin, 
foszfatidil-ethanol-amid és foszfatidil-inozitol) transzfer 
aktivitása is, ami a plazma lipo-proteinek fokozott bio-
szintézisét jelzi (Rusinol, Bloj, 1989). Tojástrakó házi-
tyúkban a máj lipidprodukciójában bekövetkezô vál-
tozásokat a VLDL partikulumok nagysága is jelzi: a pe-
rifériás szövetekben ez 70 nm, a petefészek  szik anya-
gába berakodó szemcsék pedig kisebbek, 30 nm-esek 
(Salvante és mtsai., 2007). Ösztrogén kezelést követôen 
gyakran, ún.  zsírmáj alakul ki a jelentôs triglicerid ak-
kumuláció eredménye képpen, s a máj malát és glu-
kóz -6-foszfát-dehidrogenáz, valamint ATP-citrát-lyase 
tartalma szignifi kánsan nô. A máj elzsírosodása ese-
tenként az ún. „fatty liver haemorrhagic syndroma”-t 
(FLHS) okozza, melynek kórokai között az ösztrogén 
hyperprodukció a meghatározó (Pearce, Balnave, 1976, 
Lee és mtsai., 2010). 

Az ösztrogén plazma szint növekedése fokoz-
za, mind a lipidek beépülését, mind pedig ezek en-
zi  matikus lebontását. A perifériás zsírszövet hormon- 
szenzitív lipáz tartalma, optimálisan takarmányo zott 
csirkékben ösztrogén kezelést követôen nem változott, 
viszont éheztetett madarakban a kezelés jelentôsen fo-
kozta ennek az enzimnek az aktivitását és a lipidek 
katabolizmusát. Tyúkokban az ösztrogén kezelés, nem 
csak a plazma lipid koncentrációt, de a lipid oxidá-
ciót jelzô plazma malonaldehid koncentrációt is 
szignifi kánsan növeli (Leszczynski és mtsai., 1987, 
Park, Cho, 1988, Cho, Park, 1990, Park, Cho, 1990). 
Jellemzô az ösztrogén kezelt tyúkok szöveteinek zsír-
sav és mucopoliszacharid összetételének megválto-
zása is. Jelentôsen nô a telítetlen zsírsavak aránya és 
a szervekre jellemzô módon változik a kötôszövetek 
hexosamin, hexuron-sav, hidroxiprolin, sziál-sav meny-
nyisége (Bruce, Anastassiadis, 1977). 

Az ösztrogén receptorok mennyisége és az általuk 
közvetített szteroid hatás igen jelentôs a petevezetô 
cito-differenciálódásában és a funkcionáló petevezetô 
esetében. Az infantilis csirkék petevezetôjében az 
ösztrogén receptorok mintegy 1000, a tojó tyúkok ese-
tében, pedig 2000 recetor/sejt koncentrációban fordul-
nak elô (Best-Belpomme és mtsai., 1975). Az ösztrogén 
receptorok részletesebb analizise azt mutatta, hogy a 
petevezetôben (japán fürj) csak ösztrogén-alfa recepto-
rok expresszlódnak, ösztrogén béta receptort kimutatni 
itt nem tudtak (Das és mtsai., 2006). 

5, 35 és 65 hetes csirkék, ill. házityúkok petevezetô 
fehérjéinek analizisével állapították meg, hogy a 35 he-
tes, tojást rakó madarak petevezetôjében talált, mint-
egy 300 fehérje közül 8 esetében jelentkezett leg-
alább 2x-es mennyiségi növekedés. Ezekbôl 5-t tud-
tak azonosítani: a calumenint, savanyú ribosomális 
foszfoproteint(ek) (ARP), prohibitint, szív-zsírsav kötô 
proteint és az anterior-gradiens2-t (AGR-2). Különösen 
az ARP és AGR-2 mennyisége nôtt meg igen erôsen a 

tojást rakó tyúkok magnumjában. Ezeknek a fehérjék-
nek valamivel kisebb mértékben fokozódott a meny-
nyisége az isthmusban is. Az AGR-2 promoter régiója, 
amely  ösztrogén receptor kötô helyet tartalmaz, a  pu-
bertás során jelentôs aktivitás növekedést mutatott (Kim 
és mtsai., 2007). 

Az ösztrogének más ovarialis szteroidoktól függet-
lenül, közvetve is hatnak a petevezetô mûködésére. 
Így,hatással vannak az uterus motilitására és az utero-
vaginalis szakasz spermium raktározó funkciójára. 
Fotorefrakter japán fürjek ösztrogén kezelése fokozta a 
madarak uterusának tömegét és a nyálkahártya arginin 
vasotocin és a myometrium oxytocin-szerû recepto-
rainak mRNS-ét. A kezelt fürjek uterus motilitása fo-
kozódott arginin vasotocin kezelésre, az ösztrogénnel 
nem elôkezelt madarakhoz képest (Srivastava és mtsai., 
2007). A kontraktilitás növekedéséért felelôs arginin 
vasotocin valószínûleg lokálisan expresszálódott, s 
parakrin módon hatott (Srivastava és mtsai., 2008). 
Az utero-vaginalis junctio területén a nyálkahártyá-
ban levô ösztrogén-alfa receptorok mennyisége válto-
zik (csökken) ismételt inszeminálást követôen. A hatás 
összefügghet a spermium raktározó funkcióval, mivel 
az uterus területén a receptor szám változása nem mu-
tatható ki (Das és mtsai., 2006). 

Az ösztrogének önmagukban is képesek befolyásol-
ni a tojó madarak megnövekedett kalcium turnoverét. 
Az infantilis csirkékbe implantált ösztradiol – amely fo-
kozta a plazma E2 szintjét – megnövelte az uterus kal-
cium, magnézium tartalmát és Ca-Mg-ATP-ase aktivi-
tását, jelezve, az uterus fokozott kalcium transzportját. 
A bélcsôben, a  pubertás megnövekedett ösztrogén 
szintje stimulálja az alkalikus foszfatáz aktivitást, 
amely intenzívebb kalcium abszorpciót eredmé-
nyez (Quin és mtsai., 1993, Quin, Klandorf, 1993). 
A celluláris kalcium transzportot szabályzó kalbindin 
expresszióját az ösztrogének a bélcsô szintjén befo-
lyásolják, így biztosítva a tojáshéj képzéshez szük-
séges kalcium mennyiséget. Ehhez a folymathoz ak-
tív  D3 vitamin jelenléte is szükséges. Infantilis csir-
kékben a bélcsô  calbindin-D28K expressziója egye-
dül  D3 vitamin bevitel hatására nem fokozódik, ha-
nem csak akkor, ha elôzetesen ösztradiol kezelést 
kaptak. Az ösztradiol + aktív  D3 vitamin ugyanak-
kor nincs hatással az uterus kalbindin produkciójára 
(Bar és mtsai., 1990).

A plazma kalcium tartalmát – nyilván az intestinális 
abszorbció, a medulláris csontok metabolizációja és a 
csökkent vese exkréció útján – az aktuális ösztrogén 
produkció befolyásolja. Tojást rakó tyúkokban, a ve-
sében és a csontokban a parathormon receptor Kd és 
Bmax értékei jelentôsen csökkennek 3 órával a tojás 
megtojása elôtt. A fenti paraméterek hasonló csök-
kenése következik be ösztrogén, vagy progeszteron 
(?) kezelést követôen. Ezek az adatok a csontok és 
a vese parathormon receptorainak ovariális sztero-
id függôségét bizonyitják (Yasuoka és mtsai., 1996). 
Vedlô madarakban a plazma ösztrogén szint erôsen 
lecsökken és csökken a plazma kalcium tartalma is, 
míg a vedlést követô periódusban a plazma ösztrogén 
és kalcium szint szimultán növekszik (Yosefi  és mtsai., 
2003). Ösztrogén hatásra megváltozik a csontok fel-
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épülése, a csontszövet átrendezôdése és kalcium 
forgalma. 17béta-ösztradiol kezelés másodperce-
ken belôl depolarizálja az osteoclastok sejtmemb-
ránját, ami arra utal, hogy az osteoclastok memb-
rán ösztrogén receptorokat tartalmaznak. A depo-
larizáció membrán csatornák nyitásával realizáló-
dik, mivel a Na+K+-ATP-ase gátlása és a K+ csa-
tornák blokkolása kivédi (Pederson és mtsai., 1997, 
Brubaker, Gay, 1999). Az ösztrogén hatás növeli a ko-
rai-gének (c-fos, c-jun) expresszióját, s ez 30 perccel 
ösztrogén kezelést követôen megvalósul, csökkenti a 
cytoskeletális, membrán-kapcsolt tirozin kináz akti-
vitást, a lysosomális catepsin-B és savanyú foszfatáz 
aktivitást, amely a csontszövet resorbció csökkenésé-
hez vezet (Pascone, Oursier, 2001). 

Az elsôdleges ösztrogén hatás indítja meg az 
oviductus nyálkahártyában a  progeszteron receptor 
képzôdést is, amely a továbbiakban – P4 megkötését 
követôen – a tubuláris mirigyek szekréciós tevékenysé-
géhez vezet. Hora és mtsai (1986) megállapította, hogy 
az ösztrogén hatás abban jelentkezik, hogy ez megnöve-
li a nukleáris akceptor helyek progeszteron kötési kapa-
citását, s így a P4 hatására keletkezô mRNS mennyisé-
gét (transzkripció). Az ovalbumin, avidin, lizozim pro-
dukciója ugyanakkor folyamatos, további ösztrogén ha-
tást is igényel (Palmiter, Wrenn, 1971, Oka, Schiemke, 
1969a, 1969b, Joensuu és mtsai., 1990).

Az ösztrogének kisebb mértékben az androgénekkel, 
s nagyobb (és részleteiben jobban ismert) mértékben 
a progeszteronnal együttesen hatnak a petevezetô 
strukturális differenciálódására, a hámréteg egysejtû 
és a propria csöves mirigyeinek mûködésére, ill. azok 
differenciált szekréciójára. Ennek elsô lépése az in-
fantilis petevezetôben az epithel sejtek ösztrogén re-
ceptorainak akciója, amely a transzkripciós-transz-
lációs mechanizmussal a hámsejtek differenciáló-
dását eredményezi. Egyidôben ezzel, jelentkezik a 
mesenchyma és hámsejtek interakciója, amelynek so-
rán  progeszteron receptor tartalmú mesenchyma sejtek 
nyomulnak a mucosa subepithelialis rétegébe és sti-
mulálják az epithel sejtek differenciácialódását, meg-
indul a tubuláris propria mirigyek kialakulása (Joensuu 
és mtsai., 1990). A következô lépés a progeszteron re-
ceptorok megjelenése a mucosa egysejtû és csöves 
mirigyeket alkotó szekréciós sejtjeiben, hatásukra a 
megindul az  albumen egyes összetevôinek produkci-
ója (Tuohimaa és mtsai., 1989). A petevezetô szöve-
ti differenciálódásának alapvetô hormonális feltétele 
az, hogy elôször az ösztrogén hatásra megnyilvánu-
ló mitotikus aktivitás növekedés, proliferáció történ-
jen meg a mucosa hámsejtjeiben, amely a tubuláris 
mirigyek kialakulásához vezet, majd ezt kövesse a 
progeszteron mirigymûködéseket fokozó hatása. For-
dított sorrendben a progeszteron gátolja a sejtek dif-
ferenciálódását és a mirigyek kialakulását. 

A  pubertás kezdetén alkalmazott ösztrogén ke-
zelés elôször a lysosim mRNS tartalmat növeli meg 
a petevezetô sejtekben (24 óra múlva), majd 3 nap 
után jelentôs mennyiségben mutatható ki a lysosim-
fehérje is. Az ovalbumin szintézis valamivel lassab-
ban indul meg, s ehhez mind az ösztrogén, mind a 
progeszteron együttes jelenléte a kezdetektôl szük-

séges (Oka, Schimke, 1969a, 1969b). Kísérleti körül-
mények között a szöveti proliferációt a krónikusan 
alkalmazott ösztrogén + progeszteron kezelés kez-
detben szinergista, majd antagonista módon befolyá-
solja: egy idô múlva megáll a differenciálódó csöves 
mirigyek propriába történô progresszív benyomulá-
sa, de a mirigyek szekréciója egyre intenzívebb lesz 
(Palmiter, Wrenn, 1971). Más megállapítások szerint, 
házityúkban az ovalbumin szintézist szinergista mó-
don, tartósan fokozza a két szteroid együttes hatása, 
a conalbumin esetében viszont a két hormon együtte-
sen adagolva elôször csökkenti a fehérje produkciót, 
majd késôbb a conalbumin szintézis nô, s ekkor ma-
gasabb lesz, mint a csak ösztrogénnel kezelt tyúkok-
nál. Egyszeri ösztrogén és progeszteron injekció ösz-
szehasonlítása pedig azt mutatta, hogy az ösztrogénnel 
kezelt madarakban a magnumban 6 óra múlva nôtt az 
 ösztrogén receptor mennyiség, míg progeszteron in-
jekciót követôen csökkent a receptor szám. 18–24 óra 
mulva viszont megfordult a receptor szintézis sebes-
sége, a progeszteronnal kezelt csoportban nagyobb 
mennyiségû ösztrogén receptort találtak (Sutherland 
és mtsai., 1980).  

Az ösztrogének és a progeszteron együttesen módo-
sítják a  D3 vitamin uterus szintjén ható, kalcium-kötô 
fehérje (CaBP) szintézisét is. Az ösztrogén fokozza a 
CaBP szintézist  D3 vitamin hiányában és  D3 vitamin 
stimulációt követôen is, míg a progeszteron önmagá-
ban hatástalan, de gátolja (csökkenti) az ösztrogén sti-
muláló hatását (Navickis és mtsai., 1979). 

Ösztrogén hatás mutatható ki a pars nervosa-ban, 
s ez a sejthártya ösztrogén receptorain keresztül való-
sul meg. Az ösztrogén receptorok idegrendszerben ját-
szott szerepérôl a szaporodási folyamatok központi sza-
bályozásánál lesz szó.

Androgének

A petefészek androgén produkciója elsôsorban 
az ösztrogén bioszintézis intermedier metabolit kép-
zését jelenti. A granulosából a  theca internába átjutó 
progeszteron a delta-4 és delta-5 bioszintézis úton az 
androgén szintézis prekurzoraként szerepel. A delta-4 
úton a progeszteronból 17alfa-szteroid-hidroxiláz hatá-
sára 17alfa progeszteron képzôdik, majd egy második 
lépésben ebbôl a 17alfa-hidroxiprogeszteron-aldoláz 
androszténdiont képez. Az  androszténdion kettôs funk-
ciót tölt be: egyrészt, mint az egyik, gyengébb aktivi-
tású androgén kikerülhet a vérkeringésbe, s eljut a pe-
rifériás androgén receptorokhoz, másrészt intermedier 
metabolit marad, s az ösztrogén bioszintézis elemeként 
átkerül a  theca externa sejtekbe, s ott aromatizációval 
ösztronná alakul.

A delta-5 bioszintézis úton a  theca internában 
az 17alfa-hidroxipregnenolon a 17alfa, 17, 20 lyase 
hatására dehidroepiandroszteronná (DHEA) alakul. 
A DHEA ugyancsak kettôs funkciót tölt be. Egyrészt, 
mint egy második „gyenge aktivitású” androgén (amely 
azonban specifi kus hatásokkal rendelkezhet!), végter-
mékként kikerülhet a vérkeringésbe. Perifériás hatás-
mechanizmusát madarakban még nem ismerjük, u.i. 
kötési affi nitása az androgén receptorokhoz jelenték-
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telen, de ugyanakkor közvetett bizonyítékok igazol-
ják élettani hatását a szaporodás, a  vedlés és az ag-
resszív magatartás szabályzásában, ami specifi kus re-
ceptor kötôdést tételez fel. 

Emlôsökben a DHEA anabolikus szteroidként az 
izomtömeg és a csontváz összetételének optimalizálá-
sáért lehet részben felelôs. Másrészt ismeretes az, hogy 
mennyisége a vérplazmában az életkorral csökken, ami 
speciális élettani vonatkozásokat vet fel. Madarakban 
nem ismerünk adatokat specifi kus DHEA receptor lé-
tezésére vonatkozóan, de emlôsökben több vizsgálat 
igazolja azt, hogy nem a „klasszikus”androgén recep-
torokhoz kötôdik, hanem a peroxisome-proliferators-
activated-receptor-alpha (PPAR-alfa), a pregnane-X-
receptor (PXR), és az ösztrogén-receptor-béta nagy af-
fi nitással köti a DHEA-t. Ezek mellett több membrán 
receptor típus is valószínûsíthetô (caveole-associated-
receptor, Gq/11-protein-coupled-membrane –recep-
tor, membrán-ösztrogén-receptor-alfa és béta), melyek 
ugyancsak specifi kus DHEA receptorként mûködnek 
(Webb és mtsai., 2006). A DHEA mint intermedi-
er metabolit, 3béta-hidroxiszteroid-dehidrogenáz 
(3béta-HSD) hatására androszténdionná alakulhat, 
amelybôl a hatékonyabb androgén/anabolikus aktivi-
tású tesztoszteron képzôdik 17béta-hidroxiszteroid-
dehidrogenáz hatására, mind az agyszövetben, mind 
pedig a „periférián”. 

A tesztoszteron – és valószínûleg az  androszténdion 
is – a vérplazma albumin és prealbumin frakció-
jához, valamint a transzkortinhoz (CBG) kötôdve 
transzportálódik a célsejtekhez, míg a DHEA-t való-
színûleg az albumin – prealbumin fehérjék szállítják 
a vérben. 

A tesztoszteron, dihidrotesztoszteron és  androsz-
téndion specifi kus androgén cytosol – mag receptorok-
hoz kötôdik a célsejtekben, melyek alapvetôen hason-
ló struktúrát mutatnak más szteroid receptokhoz (eze-
ket a  progeszteron receptor esetében mutattuk be). 
Madarakban elôször a csirke petevezetôjében azo-
nosítottak egy 61.2 kDa-os peptidet, amely egy 703 
aminosavból álló androgén-receptor strukturának fe-
lel meg. Az  androgén receptor szerkezetét jellem-
zi a viszonylag hosszabb, transzkripcionális aktivá-
lódást kiváltó AB domain (559 aminosav). A DNS-
kötô domain (C domain) és a ligand kötô domain (E 
domain) aminosav szekvenciája nagy megegyezést 
mutat más fajokéval. Nagy affi nitással köti a szexuál 
szteroidokat, elsôsorban az androgéneket : 5alfa-
dihidrotesztoszteron – tesztoszteron – progeszteron 
– ösztradiol kötési affi nitás sorrendben. A Kd érté-
ke 10(–9)-nek, a Bmax pedig 0.13nM-nak adódott. 
A Kd érték megegyezett infantilis és tojó madarakban, 
a Bmax azonban nagyobb volt tojó tyukokban (Ellis, 
Danzo, 1989, Kawashima és mtsai., 1999). Késôbb 
az  androgén receptor teljes cDNS-ét is azonosítot-
ták és klónozták, s ez 2109 bp-nek adódott (Katoh és 
mtsai., 2006). 

Az  androgén receptor nôstény madarakban is több 
szervben megtalálható. Az embriofejlôdés során megál-
lapították, hogy nagyobb mennyiségben expresszálódik 
a baloldali petefészekben, mint a herében. A petefé-
szek morfogenezisében alapvetô az androgén recepto-

rok jelenléte: a receptor antagonista fl utamid a fejlôdô 
embrió ovarialis sejt-kordonok differenciálódását gátol-
ja és szerepe fontos lehet a petefészek sejtek  aromatáz 
expressziójának stimulálásában is (Katoh és mtsai., 
2006). Ivarérett tyúkok petefészkében mind a  granulosa, 
mind pedig a  theca rétegek nagyszámú androgén re-
ceptort tartalmaznak, viszont a stroma sejtekben ezek 
nem mutathatók ki. Az  androgén receptor mennyiség 
nem változik az ovulációs ciklus során, de mennyiségük 
erôsen csökken a posztovulációs tüszôben (Yoshimura 
és mtsai., 1993). Jelentôs mennyiségû  androgén recep-
tor található a csirke petevezetôjében, különösen sok 
van az uterus területén (Ellis, Danzo, 1989, Kawashima 
és mtsai., 1999). 

Az androgének perifériás metabolizmusát részle-
teiben, csak hím madarakban vizsgálták, nôstényekre 
vonatkozóan csak szórványos adatokkal rendelkezünk 
(Furr, 1969, 1970). Házityúk petefészkébôl és perifé-
riás vérébôl a tesztoszteron mellett androszténdiont 
és androsztándiont mutattak ki, ami arra utal, hogy 
az androgén katabolizmus azonos lépésekben zaj-
lik le, mint hímekben: di- és tetrahidro metabolit 
(4and  roszten-3,17-dion, 5androsztan-dion) keletke-
zik, amely hidroxilálódva androszteronná alakul. Az 
and ro szteronból szulfokináz hatására vizoldékony 
androszteron szulfát jön létre a vesében (Péczely, 1985). 

Az androgének – s kifejezetten a tesztoszteron 
– fontos szerepet játszanak a nôstény madár neuro-
endokrin rendszerében. Az ovuláció szabályzásában 
az androgének szerepe vitatott (részletesen tárgyaljuk 
az ovuláció szabályzás részben). Bár a progeszteron 
elsôdleges trigger szerepét továbbra sem vonják két-
ségbe, az újabb adatok tükrében az ennek kialakítá-
sában szerepet játszó más ovarialis szteroidok közül 
alapvetônek látszik a tesztoszteron hatása. Tojó tyukok, 
különbözô dózisban alkalmazott fl utamid ( androgén 
receptor antagonista) kezelése dózis függôen, erôsen 
csökkentette a tojásprodukciót. Ezzel párhuzamosan – 
a tesztoszteron kivételével – csökkent a progeszteron, 
ösztradiol és LH  preovulációs plazma szint növekedé-
se, vagyis a tesztoszteron hatás (ligand – recptor kap-
csolat) gátlása megakadályozza az ovulációt kiváltó 
hormonális mechanizmusokat (Rangel és mtsai., 2006). 
Hasonló eredményre vezettek a tesztoszteronnal tör-
tént aktiv immunizációs kísérletek. Az immunizáció 
blokkolta a progeszteron jellemzô  preovulációs csú-
csát, ami arra utal, hogy a tesztoszteron direkt, parakrin 
módon stimulálja (androgén receptoron keresztül) a 
tüszôk progeszteron termelését. In vitro kísérletben iga-
zolták a feltevést: a tesztoszteron hozzáadása fokozta 
a  granulosa sejtek progeszteron produkcióját. Ezt a sti-
mulációt a rendszerbe juttatott LH tovább nem fokozta. 
Flutamid hozzáadása viszont csökkentette a  granulosa 
sejtek progeszteron termelését, tehát a tesztoszteron 
androgén receptorokon keresztül megvalósuló, spe-
cifi kus, preovulációsan jelentkezô stimuláló hatását 
(Rangel és mtsai., 2007). 

Az androgének szerepe fontos a petevezetô funkci-
onális maturációjában is. Az oviductusban mind a nyál-
kahártya fedô hám rétegében, mind pedig a tubulosus 
mirigyek differenciálódásában ösztrogén+androgén 
hatás mutatható ki (Joensuu és mtsai., 1992). Dihidro-
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tesztoszteron kezelés ösztrogén elôkezelt csirkékben 
a fedôhámsejtek ovomucoid mRNS produkcióját fo-
kozta, anélkül, hogy hatással lett volna az ovalbumin 
mRNS képzôdésre. In vitro rendszerben azonban a 
dihidrotesztoszteron önmagában is képes növelni az 
ovalbumin és ovomucoid gének expresszióját, sôt ab-
ban az esetben is, ha tamoxifennel gátolták az ösztrogén 
hatást (Compere és mtsai., 1981). Prepubertás csirkék-
ben tesztoszteron és 5alfa-dihidrotesztoszteron kezelés 
szelektíven, a vagina tömegének növekedését okozza. 
Az androgén hatásra megerôsödik a körkörös és hosz-
szanti izomréteg, az nyálkahártya epithel rétegében, 
pedig felgyorsul a csillós és kehely sejtek differenciá-
lódása. A 3H-tesztoszteron specifi kus kötôdése a va-
gina szövetében jelzi, hogy ezen a területen számos 
 androgén receptor expresszál (Grau és mtsai., 1985). 

Az androgének meghatározó jelentôséggel bírnak 
a medulláris csontok anyagforgalmának szabályzásá-
ban, a  pubertás idején. Az androgén és ösztrogén re-
ceptorok (legalább is részben) az osteoblastok memb-
ránjában helyezkednek el, s hatásuk során membrán 
Ca2+ csatornákat nyitnak, valamint intracelluláris kal-
cium poolokból szabadítanak fel Ca2+-t (Armen, Gay, 
2000). In vitro kísérletben megállapították, hogy 17béta-
ösztradiol, vagy tesztoszteron, vagy ezek együttesen fo-
kozzák az osteoblastok proliferációját (mitogenezisét), 
DNS szintézisét és sejtciklusát, valamint alkalikus-
foszfatáz aktivitását. A szteroid hatás növekedési fak-
torok (IGF-I, TGF-béta, FGF) aktiválásával nyilvánul 
meg. Az androgén+ ösztrogén hatás e mellett, gátolja 
az osteoblastok apoptozisát is, de a tesztoszteron ön-
magában,  osteoblast apoptozist eredményez (Kasperk 
és mtsai., 1990, Chen és mtsai., 2010). 

Az androgén receptorok megtalálhatók az agyban 
hím és nôstény madarakban, fôként a hypothalamusban 
és limbikus rendszerben. Elôfordulásukról a központi 
idegrendszerben és funkcionális szerepükrôl a szapo-
rodási folyamatok központi szabályozásánál lesz rész-
letesen szó. 

2.1.6.  Az ovuláció mechanizmusa 
és hormonális szabályozása

A pete- és tüszôérés folyamata a madár szaporodá-
si ciklusának meghatározó eleme, mely ugyanakkor az 
ovulációs – ovipoziciós ciklus részeként, a petefészek és 
petevezetô összehangolt mûködését jelenti, annak bo-
nyolult neuro-endokrin szabályozásával együtt. A pete-
érés, peteleválás, a tojásképzôdés és tojásrakás idôbeli 
összefüggéseit és a folyamat komplex hormonális sza-
bályozását elsônek Ralph, Fraps,1959a, b, 1960) vilá-
gították meg. Fontosabb – gyakran csak közvetett úton 
nyert – megállapításaik zömükben ma is helyt állóak. 

Az ovulációs ciklus szabályzását, egyrészt a teljes 
sorozat (clutch) hormonális történéseivel, másrészt pe-
dig az egyes ovulációk neuro-endokrin változásaival 
lehet jellemezni.

A clutch hormonális szabályozása

A sorozaton belôl az egyes ovulációk köz-
ti idôtartamot a tojás képzôdésének ideje (a pete-

vezetôben töltött idô) határozza meg. Házityúkban a 
tojás képzôdése mintegy 24.5 órát vesz igénybe, s a 
sorozat következô ovulációja az elôzô tojás lerakását 
30–75 perccel követi. Ez azt jelenti, hogy a tojásrakás 
idôpontja naponta 1–1.5 órát késik, az elôzô naphoz 
képest. Az ovipozíció idôpontjai fajra jellemzô nap-
szakos eloszlást mutatnak, s a nap meghatározott 8–9 
órás idôszakára esnek. A házi kacsa az éjszaka má-
sodik felében és a kora reggeli órákban tojik, a házi-
tyúk a nappali idôszak elsô felében, a japán fürj pe-
dig fôként délután rakja le a tojásait. Házilúd eseté-
ben a tojásrakás viszont csaknam egyenletes a nap fo-
lyamán. A tojásrakás és a peteleválás idôbeli kapcso-
latát tekintve, ez azt jelenti, hogy az ovulációk a 24 
órás periódus meghatározott szakaszára, az ún. „open 
periódusra” esnek, amikor a trigger hatás képes LH 
release-t kiváltani. A sorozat elsô ovulációjának (C1) 
idôpontja jelzi a nyitott periódus kezdetét, a továb-
bi ovulációk ehhez képest naponta, a fajra jellemzô 
idôintervallummal eltolódnak, s az utolsó peteleválás 
(ill. ovipozició) (Ct) meghatározza a nyitott periódus 
végét. A sorozat befejezôdését követô ún. pihenô na-
pok alatt a mechanizmus oly módon „regenerálódik”, 
hogy a következô sorozat elsô ovulációja ismét a nyi-
tott periódus legelejére fog esni, a madár biológiai sza-
bályzó rendszere (órája) vissza áll a korábbi idôpontra. 

Az  open periódus a hormonális szabályzás szem-
pontjából azt jelenti, hogy ekkor valósul meg a neuro-
endokrin rendszer –  clock gének által napszakosan 
be állított – „érzékeny periódusa”. Ez teszi lehetôvé a 
progeszteron LH-ra gyakorolt, pontosan idôzített pozi-
tív feed-back hatását, mely végül is az F1 tüszô falának 
felrepedését eredményezi. (8. ábra)

Az ovulációs mechanizmus mûködésének fontos 
eleme az idôzítés pontos szabályzása, mely a  tojásra-
kási sorozat (clutch) egyes elemeit a madár napszakos 
ritmusának egészébe helyezi. Az teljesen egyértelmû, 
hogy az ovuláció idôzítésében az LH – progeszteron 
tengely, ill. a progeszteron trigger hatásának metronom 
jellege a meghatározó szerepû. Nem egyértelmû viszont 
az, hogy mi állítja be napszakosan a  preovulációs csú-
csokat, vagyis hol helyezkedik el és hogyan mûködik 
a „biológiai óra”? Ez az óra, lehet központi helyzetû: 
motorja a neuro-endokrin rendszer által szabályzott 
GnRH-I elválasztás, vagy elhelyezkedhet a periférián, 
amennyiben a metronom funkció közvetlenül a pete-
fészek progeszteron szekréciójának fokozódását és a 
csúcs-érték kialakulását idôziti. Valószínûsíthetô a köz-
ponti és perifériás szabályzás együttes hatása is (Fraps, 
1965, Péczely, 1987).

Az ovulációs idôpontokat beállító központi hely-
zetû biológiai óra ismert elemei a hypothalamus 
n.suprachiasmaticusa, a retina idegsejtjei és a toboz-
mirigy ( epiphysis). Valamennyi területen napszakosan 
fl uktuáló   melatonin szekréció fi gyelhetô meg, s ben-
nük transcriptio – translatio függô oscillációs mecha-
nizmusok mûködnek. A metronom funkciók alapját 
ún. „ clock gének” alkotják, mint amilyen a Period-2 
(Per2), Period-3 (Per3), Clock és Brain and Muscle Arnt-
like Protein (Bmail-1) gének (Okano és mtsai., 2001, 
Yoshimura és mtsai., 2000, Hastings és mtsai., 2003). 
A hypothalamus GnRH-I neuronjai intermedier neurono-



2. A nôstény madarak ivarkészüléke 57

kon keresztül állnak funkcionális kapcsolatban – különö-
sen – a n.suprachiasmaticussal. Az agyi metronom funk-
ciókról és az idôzítô „clock” génekrôl a hypothalamo-
gonadotrop rendszer tárgyalásakor lesz részletesen szó.

Újabb eredmények perifériás helyzetû biológiai óra 
létezésérôl is beszámolnak a madár petefészekben, me-
lyek a progeszteron termelés  preovulációs szabályzá-
sára hatnának (Nakao és mtsai., 2007). A progeszteron 
bioszintézis elemei jól ismeretesek: ezek a VLDL re-
ceptor, amely a  granulosa sejtek lipoprotein felvé-
telét végzi, a Sterol Carrier protein-2 (SCP-2), amely 
az intracelluláris cholesterol szállítást valósítja meg, 
továbbá a cholesterol mitochondrium membráno-
kon keresztüli transzportjáért felelôs szteroidogenic 
acute regulatory protein (StAR), a mitochondriális 
P450 hez történô elektron transzportot biztosító 
adrenodoxin reductase (AdRed) és adrenodoxin (Adx), 
végül a cholesterol – pregnenolon átalakítás enzime, a 
cytochrom P450 és a pregnenolont – progeszteronná 
konvertáló 3B-hidroxiszteroid dehidrogenase. 

A cholesterol transportáló rendszer és a progeszteron 
szintézis szabályzásának idôzítését az agyban kimutatott 
„ clock gének” végzik a madár petefészekben is. Ezek vala-
mennyien – a clock genekre jellemzô módon – E-box sti-
muláló elemek, melyek a CLOCK/BMAIL-1 heterodimer 
fehérjéhez kapcsolódnak, s így fokozzák a gén-transz-
kripciót. A Per2, Per3 gének expressziója a  granulosa sej-
tekben határozott napszakosságot mutat, de csak az F1 
tüszô esetében. A kisebb sárga tüszôkben a ritmikus akti-
válódás nem következik be. A Per2 napszakos ritmusával 
teljesen azonos módon fl uktuál a progeszteron szintézis 
kulcs faktora, a StAR protein is. Az F1 folliculus  granulosa 
sejtjeiben tehát a Star gén- StAR protein rendszer a  clock 
gének impulzusainak támadás pontja, mely ezek hatá-
sára hozza létre a progeszteron produkció  preovulációs 
csúcsát. Ezt a „perifériás típusú” ritmikus szabályzást 

erôsíti – a központi, u.csak ritmikusan szabályzott – LH 
hatás, mely közvetlenül és additiv módon, fokozza a 
StAR gén expresszióját, s ezen keresztül a progeszteron 
produkciót. 

A progeszteron szekréció mennyiségi viszonyainak 
szabályzásában szerepet játszanak a tüszôfal  theca ré-
tegében és magában az oocytában expresszáló növe-
kedési faktorok is. A TGF-β csoportba tartozó bone 
morphogenetic protein 15 (BMP-15) az oocytában ke-
letkezik, s paracrin úton inhibitorosan hat a  granulosa 
sejtek progeszteron produkciójára. Itt, a gonadotrop 
hatásra a szteroid szintézist stimuláló StAR prote-
in expresszióját erôsen gátolja (Elis és mtsai., 2007). 
A TGF-β csoport egy másik tagja, a thecaban keletkezô 
bone morphogenetic protein-6 (BMP-6) viszont paracrin 
úton a  granulosa sejtek gonadotrop receptor mennyi-
ségét fokozza, s ezen keresztül az LH- Star gén (és pro-
tein) szabályzott progeszteron elválasztást (Al-Musawi 
és mtsai., 2007).

A clutch egészének és az ovulációk befejezôdésének 
hormonális mechanizmusát több megközelítésben lehet 
értelmezni. Az egyik legszembetûnôbb hormonális vál-
tozás a  preovulációs LH csúcs fokozatos csökkenése és 
egyben az, hogy az LH csúcs dôben egyre „közelebb ke-
rül” a tüszôfal felrepedéséhez és a pete kilökôdéséhez. 
Ezzel párhuzamosan a progeszteron  preovulációs ma-
ximumok is fokozatosan kisebbek lesznek.

Az LH és progeszteron szint változásai receptor 
deszenzitizációra utalnak. Ezt igazolja az LH injekció 
hatékonyságának csökkenése, mely a sorozat elsô ovu-
lációja esetén a vizsgált csoportban 100%-os hatékony-
sággal ovulációt indukált, de a sorozat második ovulá-
cióját már csak 40%-os hatékonysággal tudta kiváltani. 
Egy másik kísérletben GnRH injekció hatását vizsgál-
ták. A C1 ovuláció elôtt mintegy 6 órán keresztül erôsen 
emelkedett LH szint volt megfi gyelhetô, melyet ugyan-

8. ábra. A tojásrakási ciklus szabályozásának kapcsolata a megvilágítási rendszerrel
Péczely (1987) alapján módosítva
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ilyen hosszan tartó, ötszörösére fokozódott progeszteron 
szint kísért. A C2 ovuláció elôtt az LH növekedés csak 
1 óra hosszan tartott, amely csupán 1 órán keresztül 
jelentkezô, duplájára fokozódó progeszteron szinttel 
járt együtt. Az in vivo eredményeket izolált  granulosa 
sejtek progeszteron termelésének és LH dependens 
adenylcikláz produkciójának vizsgálata megerôsítette, 
igazolva, hogy az ovulációs sorozat elôrehaladásával 
szinkronban csökken a GnRH hatásra felszabaduló LH 
mennyisége és az LH által stimulált  granulosa sejtek 
progeszteron termelése. A deszenzitizációs elmélet sze-
rint tehát, változatlan intenzitású GnRH elválasztás mel-
lett – a GnRH receptorok és LH receptorok érzékeny-
sége csökken – és a sorozat egyes ovulációi során fo-
kozatosan mérséklôdik az LH és progeszteron mennyi-
sége, mely utóbbi, egy „küszöb érték alatt” már nem 
képes tüszôfelrepedést kiváltani. A folyamat így a Ct 
ovulációhoz és a sorozat lezárulásához vezet (Bahr, 
Johnson, 1984). 

Más megfi gyelések az adenohypophysis szintjén 
nem tudtak deszenzitizációt kimutatni. Ct ovulációt 
követôen GnRH injekcióval újabb ovulációt lehetett 
kiváltani (Reeves és mtsai., 1973), ill. GnRH analóggal 
12 napig kezelt házityúkokban minden egyes injekciót 
követôen közel azonos mértékû plazma LH szint növe-
kedést találtak (Sterling, Sharp, 1984). 

A clutch egészére és a Ct ovuláció idôpontjára vo-
natkozó szabályzás az endogén metronom funkciók 
szempontjából is megközelíthetô. A feltevések – me-
lyek egyike sem bizonyított – a hormon csúcsok köz-
ti koincidencia csökkenésére, vagy fokozódására épül-
nek. Három felvetést érdemes átgondolni.

A sorozat egyes ovulációi során a tüszô felrepe-
dés idôpontja fokozatosan távolodik az oszcillátor 
funkciót betöltô, cirkadiális jellegû alkonyati LH szint 
növekedéstôl, s ez vezetne a  preovulációs LH csúcs 
fokozatos „gyengüléséhez” (Cunningham és mtsai., 
1984).

Az idôben fokozatosan eltolódó  preovulációs LH 
csúcs azt is eredményezi, hogy egyre távolabbra ke-
rül a cirkadiálisan szabályzott (az aktuális megvilágítá-
si rendszertôl függô), „fi x helyzetû” reggeli kortikoszte-
ron maximumtól is, amely a hypothalamus progeszteron 
receptorait up-regulációval érzékenyíti a trigger me-
chanizmusra. A magas kortikoszteron koncentráció és 
az LH csúcs érték idôbeli távolodása lokálisan, közvet-
lenül is gyengítheti a petefészek  granulosa sejtjeinek 
progeszteron produkcióját. Így a kortikoszteron maxi-
mum és a  preovulációs LH csúcs közti idô intervallum 
növekedése, fokozatosan gyengítheti a tüszô felrepe-
déshez vezetô központi és perifériás hormonális me-
chanizmusokat (Muray és mtsai., 1980c., Péczely és 
mtsai., 1980, Wilson, Cunningham, 1980). 

A clutch egészét szabályzó funkciója lehet az ún. 
postovulációs LH növekedésnek is, mely az ovulációt 
követô 8 órában jelentkezik. Mivel ez a kisebb csúcs a 
Ct ovulációt követôen is megjelenik, így nem áll köz-
vetlen kapcsolatban a tüszô felrepedést szabályzó hor-
monális rendszerrel, hanem az LH elválasztás intrinsic 
eleme lehet. Ez a magas LH érték a sorozat idején az 
alkonyati LH csúcshoz közeledik, s azt pozitív interfe-
renciával növelve – a pihenô napokat követôen – egy 

újabb clutch-ot meginditó C1 ovuláció  preovulációs LH 
csúcsát hozhatja létre (Cunningham és mtsai., 1984).
(Színes 8. ábra) 

Az egyes tüszôk felrepedésének hormonális 
szabályzó mechanizmusa

A tüszôfal  stigma mentén történô felrepedése több 
folyamat komplex eredménye, melyben meghatározó 
a gonadotrop-gonád tengely kaszkád rendszerû aktivá-
lódása. A nagy sárga tüszôk (F5–F1 irányba) növekedé-
se és differenciálódása az intenzív FSH elválasztás kö-
vetkezménye – mely a cytoplazmaticus struktúrák és 
mitochondriális enzim rendszerek mellett – saját recep-
torait (up-reguláció) és egyre több LH receptort hoz létre 
az ovuláció elôtt álló (F1) tüszôben. A felrepedés elôtt 
álló F1 tüszôre a nagytömegû LH-, míg a kisebb (F3–F5) 
folliculusokra a nagytömegû  FSH receptor és kevés  LH 
receptor jellemzô (Bahr, Johnson, 1984, Zhang és mtsai., 
1997, Yamamura és mtsai., 2001) . A nagy sárga tüszôk 
LH és FSH receptorainak mennyiségét növeli a tüszôk 
 theca rétegében keletkezô egyik TGF-β típusú növeke-
dési faktor is (bone morphogenetic protein-6 /BMP-6/). 
A BMP-6 fokozza a  granulosa sejtek LH-receptor meny-
nyiséget az F1 tüszôkben, s az F1, F2, F3 tüszôkben az 
FSH receptorok mennyiséget. 

Kevéssé ismert az inhibin–activin rendszer sze-
repe az ovulációs ciklus szabályozásában. A plazma 
inhibin-A koncentrációja a  preovulációs LH csúcs kiala-
kulásával egyidejû maximumot mutat, s legalacsonyabb 
értéke, mintegy 10 óra mulva következik be, amikor az 
ovulációt követôen az F2 tüszô a soron következô F1-é 
alakul át. A magas LH szint biztosítja a   preovulációs 
tüszô inhibin-A produkcióját is, amely a ciklus alatt a 
tónusos, fl uktuációt nem mutató FSH elválasztás fenn-
tartója (Lovell és mtsai., 2000). 

Az intenzív LH kötôdés lehetôvé teszi, hogy a fény-
tartam által szabályzott, napszakosan fl uktuáló LH 
szint nem túl magas, ún. alkonyati maximumára az 
F1  granulosa sejtjei aránytalanul erôs (a normál érték 
30–40 ×-esét elérô) progeszteron szekrécióval reagálja-
nak (elsô progeszteron produkciós csúcs), pár órával a 
 tojásrakási sorozat (clutch) elsô ovulációja elôtt. A nagy 
mennyiségû progeszteron jó része a szisztémás kerin-
gésbe kerül, s a plazmában az alap-értékeknél 3–5 × 
magasabb, ún.  preovulációs progeszteron csúcsot hoz-
za létre. A magas progeszteron szint pozitív feed-back 
(trigger) hatással a hypothalamusból intenzív GnRH-I ki-
áramlást provokál az adenohypophysisbe, ahol drasz-
tikusan fokozza az LH produkciót. A GnRH stimulusra 
– a  preovulációs progeszteron csúcsot 1–2 órával 
követô –  preovulációs LH csúcs alakul ki a plasmában 
(Knight és mtsai., 1984). A  preovulációs LH csúcs az 
F1 tüszô falában lökés szerûen tovább fokozza a szö-
veti progeszteron koncentrációt, mely – mint az ovulá-
ciós mechanizmus motorja – proteázokat (többek kö-
zött kollagenázokat) aktivál, melyek az apoptotikusan 
elvékonyított tüszôfal stigmája mentén fejtik ki hatásu-
kat, felrepesztve az F1 falát. Ez a második progeszteron 
produkciós csúcs nem „kerül ki” a vérbe és csak az 
F1 falában mérhetô (Lague és mtsai., 1975; Tanabe és 
mtsai., 1980).
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A  preovulációs LH felszabadulás központi szabályo-
zásában a hypothalamus preopticus – paraventricularis 
areaja és az  eminentia mediana játszik meghatáro-
zó szerepet. A preopticus – paraventricularis areaban 
levô GnRH neuronok axonjai az  eminentia mediana 
zona externájában végzôdnek, mind az anterior, 
mind pedig a posterior  eminentia mediana területén. 
Az axon terminálisok a portális kapillárisokon, ill. az 

itt található glia rostokon és ezek között végzôdnek el 
(Péczely,Kovács, 2000). Az ovulációs ciklusban, a tüszô 
felrepedést 4–6 órával megelôzô magas ( preovulációs) 
plazma LH csúcs idején a preopticus areaban és az 
 eminentia mediana területén is a GnRH-I tartalom 
mintegy 50%-os csökkenése következik be, ami iga-
zolja az intenzív GnRH release-t és egyben transz-
portot is a preopticus – paraventricularis területrôl. 

Színes 8. ábra. A tüszôérés és a petekilökôdés hormonális szabályzása
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A plazma LH szintjének ezt követô csökkenése pedig 
a GnRH tartalom növekedésével járt együtt (Knight és 
mtsai., 1984). 

Tojást rakó tyúkokon bizonyították a progeszteron 
LH trigger hatását. 90–180 perccel progeszteron in-
jekciót követôen az  eminentia mediana (posterior 
hypothalamus) GnRH-I-tartalma erôsen csökkent, s 
ugyanakkor a plazma LH szint intenzíven növekedett 
(Wilson és mtsai., 1990). A progeszteron receptorok 
fôleg a preopticus areaban helyezkednek el. Ezek meny-
nyisége tojásrakó tyúkban nagyobb, mint nem tojó ma-
darakban. Az ovulációs ciklus során 21–18 órával, vala-
mint 6–3 órával a következô ovuláció elôtt a  preopticus 
area progeszteron cytosol koncentrációja csökkent, de 
ugyan ekkor a mag frakcióban a receptor tartalom nôtt. 
A változások a progeszteron kötô helyek aktív részvé-
telét bizonyitják a GnRH  preovulációs felszabadításá-
ban (Kawashima és mtsai., 1994).

A GnRH szabályzás modulációja (facilitácio/inhi-
bicio aránya) az  eminentia mediana szintjén valósul 
meg. A zona externában végzôdô stimulációs  NPY és 
gátló béta-Endorfi n neuron terminálisok axo-axonikus 
kapcsolatokkal befolyásolják a GnRH release-t. Preo-
vulációs állapotban az  NPY tónus dominanciája való-
sul meg. Az eminentia medianaban a GnRH felszaba-
dulást gátló  dopamin és  szerotonin axon terminálisok 
is végzôdnek. A várható  preovulációs LH csúcs elôtt 
adott  dopamin, vagy  szerotonin injekció megakadá-
lyozza az LH csúcs kialakulását és blokkolja az ovu-
lációt. A biogén aminok hypothalamicus koncentráci-
ója 4 órával a  preovulációs LH csúcs elôtt jellemzôen 
változik: az elülsô areakban nô a  dopamin,  szerotonin 
és adrenalin mennyisége, míg ezek koncentrációja az 
eminentia medianaban ugyan ekkor csökken (Sharp és 
mtsai., 1989). A  dopamin az  eminentia mediana szint-
jén stress (pl. táplálék megvonás) esetén, több napig is 
gátolja az ovulációs ciklust (Advis, Contijoch, 1993). 

A progeszteron ovulációs mechanizmusban játszott 
meghatározó szerepét számos kísérletben is bizonyí-
tották: intakt, valamint ovariectomizált házityúkokban 
progeszteron injekcióval a  preovulációs LH csúcshoz 
hasonló LH felszabadulást, ill. az intakt állatokban ovu-
lációt váltottak ki; intakt tyúkok a várható ovulációs 
idôpont elôtt 14 órával történt progeszteron-antiszérum 
kezelés hatására nem ovuláltak; aminoglutetimiddel 
blokkolt pregnénolon (és progeszteron) szintézis esetén 
házityúkokban nem alakult ki  preovulációs LH csúcs, vi-
szont ha a kezelt állatoknak progeszteron injekciót ad-
tak, az elmaradt gonadotropin csúcs kiváltható volt, s ezt 
normális ovuláció és tojásrakás követte (Péczely, 1987).

Az ovuláció szabályzásában a progeszteron elsôd-
leges trigger hatása mellett további szteroid hormonok 
és szöveti faktorok is részt vesznek. 

Az ösztrogének plazma szintje az ovulációs cik-
lus során szabálytalan fl uktuációt mutat. Egyes esetek-
ben a rendszertelen ösztrogén csúcsok egybeesnek a 
 preovulációs progeszteron maximummal, rendszeres 
együtt futásuk és egybeesésük azonban nem fi gyelhetô 
meg (Shababi és mtsai., 1975; Péczely és mtsai., 1980). 
Így valószínûsithetô, hogy az ösztrogének – bár, ugyan-
csak pozitív visszacsatolással – hatnak a  preovulációs 
LH csúcs kialakulásra, azonban hatásuk nem közvet-

len trigger effektus, hanem a hypothalamo-hypophysis 
szintjén megvalósuló „priming”hatás (Wilson, Sharp, 
1976). Szerepük sokkal inkább a GnRH – LH tengely 
aktivitásának növelése, ill. a progeszteron és GnRH re-
ceptor mennyiség megfelelô modulációja az ovulációs 
ciklus során (Kawashima és mtsai., 1992a; Kawashima 
és mtsai., 1992b; Kawashima és mtsai., 1993). E2 
antiszérummal történt kezelés hatására – ellentétben 
a progeszteron antiszérummal végzett beavatkozások-
hoz képest – nem következett be a  preovulációs LH 
csúcs és az ovuláció elmaradása (Furr, Smith, 1975). 
Tamoxifén (szintetikus  ösztrogén receptor antagonista) 
kezelés, nem gátolta a  preovulációs LH csúcs kialaku-
lását (Wilson, Cunningham, 1981). Az ösztrogének el-
nyújtott, közvetett hatására utal az a kísérleti adat, mely 
szerint ösztradiol antiszérum és tamoxifen két egymást 
követô napon felváltva történt alkalmazása viszont visz-
szaszorítja, ill. megszünteti a  preovulációs LH csúcsot és 
megszünteti az ovulációt (Wilson, Cunningham, 1981). 

A tesztoszteron valószínûleg ugyancsak részt vesz 
az ovuláció szabályzásban, amint arra korábbi és a leg-
újabb eredmények utalnak. A korábbi eredmények sze-
rint a tesztoszteron többé-kevésbé szabályosan fl uk-
tuál az ovulációs ciklus során (Etches, Cunningham, 
1977; Péczely és mtsai., 1980), tesztoszteron injek-
ció  preovulációs típusú LH felszabadulást eredményez 
és az F1 tüszô felrepedése következik be házityúkban 
(Fraps, Fevold, 1955; Croze, Etches, 1980). Androgén 
receptor antagonista (cyproterone acetat) kezelés ovu-
láció gátló hatású és petefészek regressziót okoz (Luck 
1982). Az újab eredmények – megerôsítve ezeket – azt 
mutatják, hogy a tesztoszteron hatás passzív,vagy aktív 
immunizációval történô blokkolása gátolja az ovuláci-
ót (Rangel és mtsai., 2005). 

A tesztoszteron fontos szerepét elismerve, ovuláció 
szabályzó hatásának támadás pontját illetôen oszlanak 
meg a vélemények. Az ovuláció indukciós hatásának 
részletesebb elemzése u.i. azt mutatta, hogy injekció-
ja csak 9 óra mulva hatékony, tehát sokkal inkább köz-
vetve, „priming” hatással, mint direkt LH felszabadulást 
eredményezô effektussal szabályozna (Fraps, 1955). Más 
adatok szerint, csak afi ziológiásan nagy dózisban haté-
kony (Etches, Cheng, 1981), ill. a tesztoszteron túl szé-
les hatás-spektrumú lenne: fl utamide, nem szteroidális 
 androgén receptor antagonista kezelés blokkolja az ovu-
lációt, de megakadályozza a  preovulációs tesztoszteron, 
ösztrogén, progeszteron és LH növekedés kialakulását 
is tojástrakó házityúkokban. 

A tesztoszteron priming hatása a progeszteron 
 preovulációs effektusára a hypothalamo–hypophysis 
tengely szintjén kevésbé valószínû, arról lehet inkább 
szó, hogy ez a periférián, a petefészek szintjén valósul 
meg. A thecaban szintetizálódó tesztoszteron paracrin 
úton, a  granulosa sejtek mag-androgén-receptoraihoz 
kötôdve stimulálná azok progeszteron produkcióját, s 
játszana szerepet az ovuláció szabályzásában. Házi-
tyúkon, in vitro rendszerben sikerült bizonyítani, hogy 
a tesztoszteron egyrészt közvetlenül fokozza a sárga 
tüszôk  granulosa sejtjeiben a StAR protein, P450scc és 
 LH receptor mRNS produkcióját, és ezekkel összhang-
ban a progeszteron termelést. Másrészt a tesztoszteron 
progeszteron elválasztást fokozó hatása megnyilvá-
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nul a  granulosa sejtek LH stimulációjával együttesen is 
(Rangel és mtsai., 2006, 2007., 2009). 

Más megállapítások szerint a folyamatosan tojást 
rakó házityúkban a fl uktuáló tesztoszteron szint akkor 
ad csúcs értéket, amikor az (elôzô) tojás az uterusban 
tartózkodik, s ennek legintenzívebb héjképzôdése fo-
lyik. Ismeretes az, hogy a héjképzôdés intenzív fá-
zisát androgén – ösztrogén szinergizmus támogatja. 
Ezek szerint a következô  preovulációs progeszteron 
csúcsot 8–9 órával megelôzô tesztoszteron maximum, 
nem az ovulációt stimuláló  preovulációs hormon me-
chanizmus része lenne, hanem az elôzô tojás héjkép-
zésének szabályzó rendszeréhez tartozna (Péczely és 
mtsai., 1980). Megerôsíti ezt a feltevést Etches és mtsai. 
(1980) adata, akik szerint a  preovulációs progeszteron 
csúcs idején a plazma tesztoszteron minimum szin-
ten van. (9. ábra)

A  preovulációs szexuál szteroid elválasztás szabály-
zásában fontos modulátor szerepe lehet a retinoidoknak, 
valamint a pajzsmirigy hormonoknak is. In vitro körül-
mények között a 9-cis retinoid sav csökkenti a fehér és 
sárga tüszôk E2 produkcióját, de ugyanakkor fokozza 
ezek progeszteron elválasztását (Pawlowska és mtsai., 
2008). T3 in vitro rendszerben csökkenti a fehér és sár-
ga tüszôk alap- és LH-val stimulált E2 elválasztását de 
fokozza a két legnagyobb sárga folliculus P4 szekréci-
óját. In vivo körülmények között T3 kezelés csökken-
ti a plazma LH és E2 tartalmát, de növeli a P4 szintet 
(Sechman és mtsai., 2009). 

Egyes adatok szerint, a szexuál szteroidok mellett, 
a kortikoszteron aktuális szekréciója, ill. plazma szint-
je is szerepet játszhat a tüszôk érésének szabályzásá-
ban és az ovulációs mechanizmusban. Az in vivo és in 
vitro alkalmazott korikoszteron adagolás hatásai azon-
ban, nem egyértelmûek. Nagy dózisú kortikoszteron 
injekciója F1 tüszôvel rendelkezô házityúkokban ovu-
lációt váltott ki. Másrészt, hosszabb ideig tartó korti-
koszteron infúzió a peteérés megszûnését és a pete-

fészek regresszióját okozta (Etches és mtsai., 1984a). 
Aminoglutetimiddel gátolt pregnenolon szintézisû há-
zityúkokban, ahol a tojásprodukció leállt, kortikoszte-
ron injekció mintegy 50%-ban ovulációhoz vezetett, 
bár sem a progeszteron, sem az LH  preovulációs csú-
csa nem alakult ki. In vitro körülmények között korti-
koszteron, viszont nem befolyásolta az izolált  granulosa 
sejtek LH adagolásra adott progeszteron produkció nö-
vekedését (Etches és mtsai., 1984b). 

Valószinübbnek tûnik, hogy nem közvetlenül a pe-
televálás indukciójában, hanem a tüszô gyors érési pe-
riódusának egészében lenne a kortikoszteron elválasz-
tás fokozódása fontos szabályzó faktor. A plazma korti-
koszteron szintje a tüszôéréssel párhuzamosan határo-
zottan növekszik, ill. periovulációsan a legmagasabb. 
Ez, szinergista hatást jelenthet, amely szerepet játszik a 
tüszôk morfogenezisének és szteroid szintézisének sza-

bályzásában (Wingfi eld, Farner, 1978; Péczely, Pethes, 
1980, Péczely, Pethes, 1982). 

Több olyan faktor ismeretes, melyek az ovulációs 
mechanizmust lokálisan, a tüszôfalban, szöveti szin-
ten szabályozzák. A tüszôfal és a  petesejt növekedési 
faktorainak szerepérôl, az elôzôkben szóltunk. A leg-
nagyobb tüszô falában a felrepedés elôtti néhány órá-
ban erôsen nô a prosztaglandin E1 és F2α koncentrá-
ció. Ez a változás független a  preovulációs LH csúcs-
tól (in vitro, az LH nagy dózisban sem hat az izolált 
 granulosa sejtek prosztaglandin tartalmára), felszaba-
dulásuk adrenerg impulzusra történhet meg (adrenerg 
blokkolók F1 tüszôbe juttatása gátolja az ovulációt). 
A prosztaglandinok a tüszôfal fejlett simaizomzatán fej-
tik ki hatásukat, amely ennek következtében erôsen 
kontrahál (Ferrando, Nalbandov, 1969; Hammond és 
mtsai., 1980, Scanes és mtsai., 1982).

A   preovulációs tüszô falában a felrepedést közvet-
lenül megelôzô szöveti változásokban fontos szerepet 
játszhat a nitrogén oxid (NO). A NO-mRNS koncentrá-
ció növekszik az F2 – F1 tüszô kialakulás során, majd az 

9. ábra. Az ovulációs-ovipozíciós ciklus hormonális változásai házityúkban
Péczely (1987) alapján módosítva
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ovulációt követôen hirtelen erôsen csökken. Ez a meg-
fi gyelés a felrepedés mechanizmusában játszott szere-
pére utal (Sundaresan és mtsai., 2007). 

A tüszôfal vérkeringése az ovuláció elôtti napok-
ban, órákban intenzívvé válik és megnövekedett 
intrafollicularis nyomást eredményez. A jelentôs intra-
follicularis turgor növekedés, együttesen a  theca ré-
teg simaizom sejtjeinek kontrakcióival, felrepeszti a 
tüszôfalat és kilöki a petesejtet a tüszôbôl (Péczely, 
1987, Johnson és mtsai., 2007). 

A kilökôdést továbbá elôsegíti a  granulosa – 
oolemma kapcsolat fokozatos meggyengülése is, ame-
lyet a transosomák leépülése eredményez a sárga tüszô 
érési-növekedése végén. Ennek hatására perivitellináris 
rés alakul ki és a szélesedô résben egyre nagyobb 
mennyiségû folyadék jelenik meg (Yoshimura és mtsai., 
1993). A  granulosa tight junctions rendszerének deg-
radációja pedig a sejtek egymással történt kapcsolata-
it gyengíti meg. 
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2.2. A petevezetô (oviductus)

2.2.1. A petevezetô posztembrionális fejlôdése

A petevezetô kialakulásának két fázisa különithetô 
el: a kikeléstôl az ivarérés kezdetéig terjedô prepubertás 
idôszak (infantilis állapot) és az ivarérés gyors változá-
sait magába foglaló periódus: a  pubertás ( maturáció), 
amikor a petevezetô a tojás képzésére alkalmassá válik. 
Ez utóbbi idôszak általában 10–14 nap, s egybe esik a 
petefészek tüszôk gyors érésével, ami utal arra, hogy a 
hatalmas szöveti differenciálódásért a robusztus szexuál 
szteroid produkció növekedés a felelôs.

2.2.1.1. A prepubertás idôszak

Az ivarérés elôtti idôszakban a petevezetô vékony, 
redôzöttséget nem mutató szürkés-fehér csô, amely a 
testüreg baloldalán húzódik szorosan a vese lebenyekre 
tapadva. A vagino-cloacalis kapcsolat kialakulása csak a 
kikelést követô napokban fejezôdik be, a Müller csô üre-
ge áttör a  cloaca urodeumába. A továbbiakban az infan-
tilis petevezetô együtt növekszik a gyorsan fejlôdô pely-
hes kismadár testüregével (Gilbert, 1971., Shahin, 1973). 

Makroszkóposan a prepubertás petevezetônek négy 
szakasza különíthetô el: a gyengén kiszélesedô, töl-
csért formáló infundibulum (petevezetô tölcsér), a kis-
sé vastagabb magnum (fôszakasz) és az ugyancsak vas-
tagabb uterus (méh), valamint a vékonyabb, kissé ívben 
hajlott vagina (hüvely). Szöveti szerkezet szempontjá-
ból a petevezetô egyes szakaszai ekkor még nem kü-
lönböznek egymástól. Csupán a külsô kötôszöveti ré-
teg vastagságában, ill. az ebben megjelenô símaizom 
sejtek mennyiségében vannak bizonyos eltérések. A lu-
ment határoló nyálkahártya belsô rétege egyrétegû, dif-
ferenciálatlan, kisebb mikrobolyhokat hordozó köbhám. 
A késôbbi propria mirigyeknek ekkor még a kezdemé-
nyei sem mutathatók ki. A hámréteget vékony alaphár-
tya határolja, melytôl kifelé haladva kötôszöveti réteg 
található. Ebben kollagén és rugalmas rostok, valamint 
fi broblastok, továbbá simaizom sejtek (fôleg az uterus 
területén) vannak. A petevezetôt a testüreg felé savós 
hártya (serosa) borítja, mely lazarostos kötôszövetbôl 
és egyrétegû mesothel laphámból áll (Péczely, 1987). 

2.2.1.2. A  pubertás idôszak

Az ivarérés rövid idôszakában a petevezetô hosz-
szúsága és vastagsága jelentôsen fokozódik. Hossza 
csirkében 10–15 cm-rôl mintegy 70–80 cm-re nô, tö-
mege pedig meg-százszorozódik. A rendkívül inten-
zív növekedés hátterében a speciális, legtöbbször igen 
vastag réteget alkotó mirigy állomány kialakulása áll, 
mely a petevezetôt erôsen redôzötté teszi. Ebben az 
idôszakban megvastagszik a petevezetôt felfüggesztô, 
hosszanti lefutású dorsalis és ventralis hashártya kettôzet 
(mesovarium redô), melyben az arteriák és vénák 
jellemzôen kitágulnak. 

A petevezetô szöveti differenciálódásának leg szem-
be tûnôbb jele a hatalmas mirigy-mezôk kialakulása. 
A folyamatot a petefészek tüszôk szteroid elválasztásának 

differenciált fokozódása szabályozza. Elôször a thecalis 
androgén és ösztrogén produkció indul meg, amely sti-
mulálja a nyálkahártya hámrétegének proliferációját. En-
nek eredményeképpen a fedôhámsejtek differenciált ma-
gas, többmagsoros csillós hengerhámmá alakulnak, a diffe-
renciálatlan köbhámsejtekbôl pedig a folyamatos osztódá-
sok a nyálkahártya propria rétegébe süllyedô (invagináció) 
csöves mirigyek kezdeményeit alakítják ki. A fôszakaszra 
és méhre jellemzô mirigy típusok már a differenciálódás 
korai szakaszában elkülönülnek. A fôszakaszban a sej-
tek felületén rövidebb, sûrûbb, a méhben pedig a mirigy-
sejteken hosszabb és valamivel ritkábban elhelyezkedô 
mikrobolyhok alakulnak ki. 

Késôbb, a fokozódó progeszteron elválasztás az 
ösztro gén/progeszteron arányt fokozatosan a progesz-
teron irányába tolja el a plazmában. Ez az új sztero-
id egyensúly gátolja a fedô hámsejtek további differen-
ciálódását és osztódását, másrészt viszont megindítja a 
fedôhámban a csillókat nem hordozó, váladéktermelô ke-
helysejtek kialakulását. A csöves propria mirigyekben ek-
kor jellegzetes citodifferentáció zajlik le: erôsen megna-
gyobbodik a szemcsés endoplazmatikus reticulum meny-
nyisége, terjedelmesebbé válik a Golgi készülék, melynek 
területén elôször kisebb, majd egyre nagyobb szekréciós 
vezikulumok jelennek meg. Ezek a vezikulumok a sejtek 
supranuclearis régiójában nagy váladék csepekké egye-
sülnek (Laugier és mtsai., 1978, Sandoz és mtsai., 1975). 

A hámréteg és a mirigy állomány differenciálódása 
együtt jár a nyálkahártya kötôszövetének megvastago-
dásával, fokozódik a kapillarizáció. a külsô izomréteg 
megvastagszik, ami különösen jellegzetes a méh terü-
letén (Péczely, 1987). 

Az ösztrogének és a progeszteron petevezetô dif-
ferenciálódására és a mirigyek szekréciós tevékenysé-
gére kifejtett hatását a „Petefészek” fejezetben részle-
tesen ismertettük. 

2.2.1.3.   A funkcionáló petevezetô szerkezete 
és a tojásképzôdés

A petevezetô a test baloldalán, savós hártyával bo-
rított üregben (cavum serosum genitale) elhelyezkedô, 
a bélcsônél általában vastagabb, redôzött sárgás-fehér 
csô. A dorsalis hashártya kettôzetbôl kialakult szalag a 
gerincoszlophoz kapcsolja, ebben futnak a petevezetôt 
ellátó vérerek és a szimpatikus és paraszimpatikus ideg-
rostok. A ventrális szalag a hasizmokhoz, ill. a ventralis 
hashártyalemezhez rögzíti a petevezetôt. Benne nagy-
számú hosszanti lefutású simaizom köteg jelenik meg, 
melyek jelentôsen fokozni képesek a petevezetô perisz-
taltikáját. (Színes 9–16. ábra)

A petevezetô szöveti szerkezetére jellemzô az, hogy 
három fô rétegbôl áll. A nyálkahártya hámrétege és mi-
rigyei speciális kialakulást mutatnak az egyes szaka-
szokban. A petevezetô izomrétege a funkció függvényé-
ben különbözô vastagságú, az uterus és a vagina terü-
letén különösen jól fejlett és differenciálódott, ameny-
nyiben benne hosszanti kötôszöveti sövények húzód-
nak. Ezek a septumok a fejlôdô, ill. az áthaladó tojás 
számára megfelelô tágulást biztosítanak (Guzsal, 1981). 
Az izom réteg belsô, erôteljesebb, körkörös és külsô 
hosszanti, inkább nyalábokra tagolt rétegbôl áll. A kettô 
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Színes 9. ábra. Prepubertás házilúd petevezetôje

Színes 10. ábra. Tojást rakó házilúd petevezetôje
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Színes 11. ábra. Tojást rakó házilúd, infundibulum; A: nyálkahártya redô átnézeti kép, B: redôrészlet kinagyítva

Színes 12. ábra. Tojást rakó házilúd, magnum

aktív
spermiumtároló

kripták

csillós 
fedôhám

csillós fedôhám

propria mirigyek

A B



72 Madár szaporodásbiológia

Színes 13. ábra. Tojást rakó házilúd, istmus

Színes 14. ábra. Tojást rakó házilúd, uterus
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Színes 15. ábra. Tojást rakó házilúd, uterovaginális junctio; A: nyálkahártya redô átnézeti kép, 
B: spermium raktározó kripta, raktározott spermiumokkal

Színes 16. ábra. Tojást rakó házilúd, vagina
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között intrinsic neuronhálózat található mely a plexus 
myentericusnak felel meg. Ez a neuronhálózat (sejttes-
tek és rostok) a plexus sacralisból és hypogastricusból, 
valamint a truncus sympathicusból kap afferentációt, 
az ágak részben spinális szenzoros, részben pedig ve-
getatív elemek. Maguk, a plexus myentericus neuron-
jai ún. NANC motorikus elemek: non-adrenerg, non-
cholinerg természetûek, s VIP, NO és PACAP releasere 
képesek, s így fejtik ki motorikus stimuláló hatásukat. 
Szerepük a petevezetô perisztaltikájának kialakítása 
a tojás képzôdés és a tojásrakás során (Costagliola és 
mtsai., 2004).

Az oviductus hat szakaszra különül, melyek szer-
kezetileg és mûködésüket tekintve is specializálódtak. 
Ezek: a tölcsér (infundibulum), a fôszakasz (magnum), 
a szûkület (isthmus), a méh, v. héjmirigy (uterus), nyak, 
v.utero–vaginális junctio (cervix) és a hüvely (vagina).

A petevezetô mûködés szabályozásában el kell 
különíteni a mirigy struktúrák morfogenezisét és 
az egyes tojások képzésének ciklikus változásait. 
A  maturáció során az androgének, az ösztrogének 
és a progeszteron kialakítják a nyálkahártya mi-
rigy struktúráit, majd az elsô ovulációt követôen 
ugyanezen hormonok szabályzásával megvaló-
sul az egyes szakaszok sorba kapcsolt preciziós 
mûködése. A tojásképzôdés szabályzásában a szisz-
témás szteroidális szabályzás és a lokális szöveti 
hormon (pl. histamin) szabályzás egyaránt szere-
pet játszik. A szteroidok közül kiemelt jelentôségû 
a progeszteron, mely nem csak a magnum fehérje 
szintézisének fô regulációs faktora, hanem valameny-
nyi szakasz speciális mûködését is befolyásolja. Er-
re utal a nagy tömegû cytosol és mag  progeszteron 
receptor elôfordulás a petevezetô nyálkahártya va-
lamennyi szakaszában, s mennyiségük változása a 
tojásképzôdési ciklus során (Yu és mtsai., 1987). 
A histamin koncentráció fokozatosan csökken az 
infundibulumtól az uterus felé haladva, mennyisége 
változik a ciklus során, kiemelkedôen magas a kon-
centrációja az infundibulumban közvetlenül az ovu-
lációt megelôzôen (Paczoska-Eliasiewitz és mtsai., 
1998). (10. ábra)

Tölcsér (infundibulum)

Széles ujj formájú nyulványokban (fi mbria) kihúzott 
szélû, hártyaszerûen elvékonyodó, tölcsér formájú kép-
let, mely alsó szakaszán fokozatosan beszûkül és fala 
vastagabbá válik. Bemeneti széles szájadékát az innen 
kiinduló és a bordákon tapadó izmos szalag mindig 
úgy orientálja, hogy az a legjobban kidomborodó, az 
ovuláció elôtt álló (F1) tüszôre húzódjon rá. A tölcsér 
elmozdulását segitik a fi mbriákban levô simaizom kö-
tegek is. Így az ovulált pete majdnem minden esetben 
a petevezetôbe kerül. A tölcsér házityúkban mintegy 8 
cm hosszúságú szakasz, melyen a  petesejt 25 – 30 perc 
alatt halad keresztül. 

A tölcsérszerû szájadékot kívülrôl savós hártya borít-
ja, melynek mesothel köbhám sejtjei fokozatosan men-
nek át a belsô felszín többmagsoros csillós hengerhámjá-
ba. Az átmeneti zónában alacsony, majd magas köbhá-
mot, ennek folytatásában pedig csillós hengerhámot ta-

lálni. A csillós hám és többmagsoros hám határán egyes 
csilló nélküli szekréciós (szemcsés) sejtek jelennek meg. 
Ez utóbbi sejttípusra jellemzô a bazális részen kialakult 
szemcsés endoplazmatikus retikulum, a supranuclearis 
területen pedig kisebb-nagyobb, mukopoliszacharid tar-
talmú (PAS pozitív és encián kékkel festôdô) váladék 
cseppek helyezkednek el a Golgi zónában. A váladék 
cseppek esetenként összeolvadva bedomborítják a sejt 
apicalis részét a tölcsér lumenébe (Guzsal, 1981). 

Az infundibulum alsó, nyaki szakasza lényege-
sen szûkebb, vastagabb falú, mint a szájadék, nevezik 
chalaza régiónak is. Belsô felszínén a nyálkahártya egy-
re jobban kiemelkedô hosszanti, enyhén spirális lefutású 
redôket formál. A felületi többmagsoros hengerhámban 
kehelysejtek jelennek meg, melyek a szájadék szemcsés 
sejtjeit váltják fel. A kehelysejtek mucin tartalmú vála-
dékot termelnek, amely kisebb-nagyobb cseppek for-
májában gyakran kitölti a sejt cytoplasmájának nagy 
részét. Ebben, az ún. raktározó fázisban a mag vékony, 
sarló alakú képlet, mely a bazális sejthártyához szorul. 
A tölcsér szemcsés és kehelysejtjeinek váladéka rostos, 
hálózatos szerkezetû, szívós membrán formájában ra-
kódik rá az áthaladó petesejtre, s a szikhártya legkülsô, 
chalaza rétegét (membrana extravitellina) alkotja. 

A nyaki szakaszban a propriába mélyülô kripták ala-
kultak ki, melyek hasonlóak a magnum és isthmus csö-
ves mirigyeihez, bár azoknál „sekélyebb” bemélyedései 
a nyálkahártya epithel rétegének. A mirigy jellegû krip-
ták szélén a többmagsoros csillós hengerhám egyrétegû 
hengerhámba megy át, melynek sejtjei PAS-pozitív vá-
ladék cseppeket tartalmaznak. A sejtek apicalis felszine 
mikrobolyhokat hordoz, de csillók nem alakulnak ki. Fej-
lett endoplazmatikus retikulum, Golgi készülék, és szá-
mos cristás mitochondrium található bennük. Fôleg ko-
rábban, ezeket a kriptákat spermium raktározó mirigyek-
nek tartották (Aitken, 1971., Koyagani, Nishiyama, 1981), 
melyek „összhangban” az utero-vaginális junctio spermi-
um raktározó mirigyeivel lehetôvé teszik, hogy a spermi-
umok több héttel a kopuláció után is életképesek marad-
janak, s így megtermékenyithessék a petesejtet. Újabban 
ezt a szerepüket megkérdôjelezik, mivel kopuláció, ill. 
mesterséges termékenyítés után is, csak egy-két spermi-
um található a lumenükben ( Bakst, 2011). 

Az infundibulum – magnum határon jelennek meg 
az „igazi” csöves mirigyek, melyek azonban itt még ke-
vésbé mélyek és terjedelmesek, mint a fôszakasz terüle-
tén. Sejtjeik váladék cseppjei kisebbek, s ritkábban he-
lyezkednek el, mint a magnumban. Eltérô sejttípusaik 
inkább funkcionális fázisokat jeleznek, s nem, valóban 
eltérô szerkezetû és mûködésû sejteket (Aitken, 1971). 

A  petesejt az infundibulumon történô áthaladása 
közben termékenyül meg.

Fôszakasz (magnum)

A petevezetô leghosszabb része, mely házityúk-
ban mintegy 30–35 cm hosszúságú. Vastag falú, szûk 
lumenû terület, melyen a képzôdô tojás 3 óra alatt ha-
lad keresztül. Itt alakul ki a petesejtet burkoló fehérje 
burok ( albumen, tojásfehérje) legnagyobb része. 

Nyálkahártyájának jól fejlett, magas redôi spirális le-
futásúak, melyek a tovahaladó tojás továbbításában, s 
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a fehérje felrétegzôdésében játszanak fontos szerepet. 
A nyálkahártya redôk egyszerûek, nincsenek másodla-
gos elemekre tagolva. A hámréteg magas, többmagsoros 
csillós hengerhám és csilló nélküli, mucint termelô 
kehelysejtekbôl áll, melyek azonos mennyiségben he-
lyezkednek el. A lazarostos kötôszövetbôl álló propriát 
szinte teljesen kitöltik a hosszú, szûk lumenû, egyszerû 
csöves mirigyek. Az egyes végkamrák, ill. az ezeket al-

kotó mirigysejtek a szekréciós ciklus különbözô fázisá-
ban vannak, ami eltérô megjelenésûvé teszi ôket. Egyes 
végkamrák a váladék felhalmozódás fázisában vannak, 
a váladék cseppek összeolvadva, szinte kitöltik a sej-
teket, a sejtmag ellaposodva a sejt bázisára „szorul”.
A képzôdô tojás magnumba kerülésekor szoros kontak-
tusba kerül a nyálkahártyaredôk egyrészével, melyekbôl 
kipréseli a fehérje tartalmú váladékot. Ilyenkor a az ösz-

10. ábra. Az ivarérett madár petefészkének és petevezetôjének szerkezete
Péczely (1987) alapján módosítva
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szeolvadt váladék cseppek az apicalis sejthártya felnyílá-
sával a csöves mirigy lumenébe jutnak, s felrétegzôdnek 
a spirálisan forgó, lefelé haladó képzôdô tojásra. Más 
végkamrák a váladék kiürülést követô regeneráció és is-
mételt váladék termelô állapotban vannak, kisebb – na-
gyobb acidophil váladék cseppek találhatók a szemcsés 
endoplazmatikus reticulumban gazdag, s fejlett Golgi 
apparátust tartalmazó sejtekben (Aitken, 1971). 

Chousalkar, Roberts (2008) ultrastruktúrális vizs-
gálatai szerint a magnumban a csöves mirigyek há-
rom típusa különíthetô el. Az „A” és „C” típust egyet-
len sejttípus alkotja, melyek azonban különbözô funk-
cionális állapotban vannak. A „B” típusú csöves miri-
gyet egy másik sejttípus alkotja. Az ’A” típusú mirigy 
sejtek a tojás magnumon történô áthaladását követôen, 
de a pihenô napokon is megfi gyelhetôk. Jellemzô 
cytoplasmájukban a nagytömegû, különbözô méretû 
elektron denz szekréciós granulum, melyek között ke-
vésbé denz vesiculumok is látszanak. A „C” típusú mi-
rigyek sejtjei leginkább akkor feltûnôek, amikor a tojás 
áthaladt a magnumon, ill. amikor az isthmusban tartóz-
kodik. Jellemzi ezeket a sejteket az endoplazmatikus 
reticulum rövid kötegei, és a Golgi áreaban látható ki-
sebb – nagyobb, eltérô elektron denzitású granulum. 
A „B” típusú mirigy nem mutat ciklikus változásokat, 
sejtjeiben változatlan mennyiségben amorf szekréciós 
granulumok láthatók. 

A magnum mirigyei (a kehelysejtek és egyszerû csö-
ves mirigyek egyaránt) a tovahaladó, képzôdô tojás ál-
tal gyakorolt nyomás hatására üritik ki váladékukat. 
A spirális lefutású nyálkahártya redôk és az izomré-
teg perisztaltikus kontrakciói következtében a mirigyek 
váladéka csak a nyomásnak leginkább kitett redôkbôl 
ürül ki. Ez azt jelenti, hogy az egyes tojások áthaladá-
sa során a nyálkahártya redôk mintegy harmada érint-
kezik a képzôdô tojással, s – tekintve a 2/3-nyi intakt 
redô mennyiséget – elegendô idô áll rendelkezésre a 
mintegy (házityúkban) 25 óránként áthaladó újabb és 
újabb tojások fehérje rétegének képzésére, miközben 
a kiürült redôk mirigy sejtjei folyamatosan regenerá-
lódnak. A tojás áthaladása elôtt a nyálkahártya redôk 
sárgás-fehér(elefántcsont) színûek, majd amikor a fe-
hérje váladék kiürül, halvány vöröses szinezetet kap-
nak (Péczely, 1987). 

Az  albumen – zömében – a fôszakasz mirigysejt-
jeiben képzôdik, ahová tojásrakás idején az aminosav 
komponensei folyamatosan transzportálódnak a vér-
áram útján. A tojásfehérje szintézis és szekréció egy-
mással szorosan kapcsolt folyamat, a magnum mirigyei 
a szintetizált fehérjéket csak egy – két napig tárolják. 
Az albument alkotó mintegy 50 fehérje szintézise és 
szekréciója a csöves mirigyek valamennyi mirigysejtjé-
ben folyik, bizonyos mûködés megosztás csupán a nyál-
kahártya redôk fedô hámjának kehely sejtjeivel van. Ez 
utóbbiak termelik u.i. az ovomucint, ovomukoidokat és 
az avidint. A tojásfehérjék szintézisét az ösztrogének és 
a progeszteron szabályozza. 

A magnum alsó – házityúkban 2–3 cm szélességû 
– szakaszában a nyálkahártya redôk kevéssé vastagok, 
s a redôk felületén jelentôsen több kehelysejt találha-
tó. Ezt a területet funkcionális szempontból, mint a 
fôszakasz nyálka termelô régióját különítik el (Jacob, 

Bakst, 2007). Ezt a területet – gyakran együtt az alat-
ta fekvô zónával – magnum-isthmus junctio-nak (MIJ) 
nevezik, s valószínûsítik szerepét a tojásfehérje és  héj-
hártya között fekvô peri- albumen réteg képzésében 
(Mao és mtsai., 2006). Az itt keletkezô alcián blue po-
zitív glykoprotein zömmel a nyálkahártya kehelysejtje-
iben képzôdik, s öt fehérjét tartalmaz, melyek mol sú-
lya 135–46 kDa között van. 

A magnum alsó szélét keskeny, gyûrûszerû be fûzô dés 
(pars translucens) választja el az isthmustól. Itt a nyál-
kahártya redôk hirtelen alacsonnyá válnak, mivel hiá-
nyoznak bennük a csöves propria mirigyek. A nyálka-
hártya hámrétegét a magnum felôli részen többmagsoros 
csillós hengerhám alkotja, melyben sok kehelysejt van, az 
isthmus felöli részben azonban a kehelysejtek eltünnek, 
s ezeket ún. szemcsés sejtek váltják fel (Gilbert, 1971). 
A pars translucens hámrétege erôs alcián-blue festôdést 
mutat, mely glykoprotein produkcióra utal. Ezen a terüle-
ten – a tojásfehérje és a  héjhártya között – a  héjhártya spe-
cifi kus, vékony rétege jön létre, melyet peri-albumennek 
jelölnek (Sultana és mtsai., 2003). 

A magnum nyálkahártyája alatt meglehetôsen vas-
tag sima-izomréteg helyezkedik el, amely belsô cirku-
láris és külsô longitudinális részbôl áll. A külsô burko-
latot alkotó serosa erekben feltûnôen gazdag.

Szûkület (isthmus)

A szükület házityúkban mintegy 9–10 cm hosszúsá-
gú szakasz, amelyen a képzôdô tojás kb. 1–2 óra alatt 
halad keresztül. Felsô szakasza vékonyabb falú, sár-
gás-fehér színû, az alsó vastagabb, a serosában itt több 
vérér található, s e miatt vöröses színû. Régebben ezt az 
alsó szakaszt „vörös isthmus”-nak, ma inkább tubuláris 
résznek (tubular shell gland), ill. pars cranialis uteri-nek 
nevezik. A nyálkahártya redôk hosszanti lefutásúak és 
alacsonyabbak, mint a fôszakaszban. Az isthmus izom 
rétege igen erôteljes belsô, körkörös régekbôl és nya-
lábokra tagolódó hosszanti sima izom kötegekbôl áll. 
A külsô hosszanti izomnyalábok között található gaz-
dag intermusculáris kötôszövet lehetôvé teszi a fal je-
lentékeny tágulását, ami a tojás áthaladása során szük-
ségessé válik. 

A nyálkahártya hámrétegét többmagsoros csillós 
hengerhám alkotja, melyben 3 sejttípus különíthetô el. 
A csillós sejtek felszínén a csillók között mikrobolyhok 
vannak. Apicalis részükön acidophil cseppek találha-
tók, melyek mennyisége alig változik a tojásképzés so-
rán. A sejtmag a sejt középsô részén helyezkedik el. 
A szekréciós szemcsés sejtek felszínén mikrobolyhok ta-
lálhatók. Apicalis részükben nagytömegû PAS pozitív, 
glikoprotein granulum helyezkedik el, melyek mennyi-
sége jelentôsen változik a tojás képzôdés ciklusa során. 
Amikor a sejt szekrétumot raktároz, akkor apicalis ré-
sze bedomborodik a lumenbe. A szemcsés sejtek mag-
vai a sejt bázisán helyezkednek el. A harmadik típus, 
magas, keskeny sejt, amely nagy tömegû,megnyúlt 
ovális mitochondriumot tartalmaz. A sejt felszínén 
mik ro bolyhok találhatók, a cytoplasmában szekréci-
ós granulumok nincsenek. A sejtmag váltakozó magas-
ságban fekszik. Ezek feltehetôen, regenerációs pótsejtek 
(Guzsal, 1981., Chousalkar, Roberts, 2008). 
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A szükület propria rétegében kevesebb, s kisebb 
méretû csöves mirigy található, mint a fôszakaszban.
A nyálkahártya felületi rétegében – a magnumhoz ha-
sonlóan – a többmagsoros hengerhámot két sejttí-
pus alkotja: a csillós sejtek és a csillókat nem hordo-
zó, mucinózus jellegû (szemcsés) szekréciós sejtek. 
A szemcsés sejtek apicalis részén mikrobolyhok van-
nak, a cytoplazma fejlett szemcsés endoplazmatikus 
reticulumot, erôteljes Golgi készüléket és sürübben – rit-
kábban elhelyezkedô szekréciós granulumokat tartal-
maz. A sejtmag a sejt bázisán fekszik, kevésbé lapí-
tott, mint a fôszakasz esetében. A csöves mirigyek sejt-
jei mikrobolyhokat viselnek, bennük több-kevesebb 
acidophil festôdésû és PAS pozitív szekréciós granulum 
van. Ezek neutrális muko-poliszacharidokat és kéntar-
talmú fehérjéket tartalmaznak, hasonlóan a szemcsés 
sejtekhez. A csöves mirigyek váladéka amorf anyag-
ként ürül a lumenbe, ahol fi brillumokká kondenzáló-
dik, majd ezekre a fonalakra – miközben az isthmus üre-
gébe tolódik a váladék – poliszacharid hüvely rakódik. 

Ezekbôl a rostokból tevôdik össze a tojásfehérjé-
re rétegzôdô  héjhártya, melynek anyaga zömmel a 
szûkület felsô szakaszában képzôdik. Egyes nézetek 
szerint a  héjhártya felületes rétegét a csöves propria 
miri gyek, a mélyebb rétegét pedig a felületi hámréteg 
szemcsés sejtjei termelik. Más feltevések szerint a csö-
ves mirigyek a  héjhártya rostok központi, fehérje részét, 
míg a szemcsés sejtek a rostok külsô, poliszacarid hü-
velyét termelik (Guzsal, 1981., Leach és mtsai, 1981, 
Leach, Gross, 1983). A  héjhártya komponensei jelenté-
keny beta-galaktozidáz aktivitással rendelkeznek, mely 
itt, az isthmus területén épül be a membránba (Droba 
és mtsai., 2006).

A  héjhártya képzôdése során egységes lemez, 
amely azonban a tojás lerakását követôen két rétegre 
különül, mely legjellegzetesebben a tojás tompa pó-
lusán, az ún. légkamra kialakulásakor fi gyelhetô meg. 
Vékonyabb és vastagabb rostok szabálytalan hálóza-
tából áll, melyeken kisebb – nagyobb kalcium-karbo-
nát tartalmú szemcsék tapadnak. Szerkezete azonos 
jellegû a külsô és belsô felület közelében, bár a belsô 
oldalán valamivel több vékonyabb rost van. A  héjhár-
tya legbelsô, tojásfehérjével érintkezô részét átjárja a 
az  albumen, külsô, folyékonyabb állománya, s így ros-
tos szerkezete kevésbé szembetûnô. Külsô, a mészhéj 
felé forduló rétegét zömmel vastagabb rostok alkotják, 
melyek lazábban rendezôdnek el. A rosthálózat között 
pórusok vannak, melyeken keresztül további higan-
folyó  albumen komponensek és vízben oldott ionok 
jutnak be a fehérje rétegbe. Rostjainak keresztezôdési 
pontjaiban hexozokban és hexozaminokban gazdag 
neutrális poliszacharidok rakódnak le. Ezek alkotják 
az organikus mamilla magokat, amelyekre az isthmus 
alsó szakaszában kalcium-karbonát szemcsék épülnek 
rá, melyek a tojáshéj meszesedésének kiinduló pont-
jait, a szervetlen mamillákat fogják képezni (Leach és 
mtsai, 1981). 

Az isthmus csöves mirigyeinek váladéka higabban 
folyó összetevôket is tartalmaz. Ez a komponens az 
albumennel lényegében azonos összetételû fehér-
je, amely a szükület alsó szakaszában – a fehérjék-
hez kapcsolódóan – egyre több oldott kalcium-karbo-

nátot is tartalmaz. A hígan folyó fehérje átdiffundál a 
kaialakulásban levô  héjhártya pórusain, s legnagyobb 
része közvetlenül ez alatt terül szét és a tojásfehérje 
külsô, hígabban folyó állományát képezi (Gilbert, 1971).

Az isthmus alsó szakaszában indul meg a tojás 
mészhéjának kialakulása. A csöves mirigyek apicalis 
mikrobolyhai – hasonlóan az uterushoz – kalcium pum-
pa mechanizmust és Calbindin-D28k-t tartalmaznak. 
Ezek – az intenzív kalcium transzport mechanizmust 
biztosító elemek – az infundibulum és magnum terü-
letén, valamint az isthmus felsô szakaszában még nin-
csenek jelen (Wasserman és mtsai, 1991). 

A mészhéj kialakulásának elsô fázisában a külsô 
 héjhártya rostok keresztezôdési pontjaiban kialakult 
szerves mamilla magokon mikroszkopikus méretû kal-
cium-karbonát szemcsék válnak ki. Ezek, az 1–10 μm 
átmérôjû képletek igen sûrûn rakódnak le, négyzet milli-
méterenként akár 20 ezer is található belôlük. Az isthmo 
– uterus átmenetbe érkezô tojás képzôdô héjában a 
mikroszemcsék mérete a folyamatos mész lerakodás 
miatt 28–90 μm-re nô, a meszesedési pontok összeol-
vadnak, s ez által mennyiségük mintegy 4 500-ra csök-
ken négyzet milliméterenként. Ezeket a gömb, majd kúp 
formájú mamilla domb kezdeményeket kalcit kristá-
lyok építik fel. Az isthmusban kialakult kezdemények, 
mint iniciátorok tovább növekednek az uterusban, az 
ún. „lassú meszesedés” idején (Sturkie, 1976., Tullett, 
1975, Hincke és mtsai., 2012). 

Méh, héjmirigy (uterus)

Házityúkban mintegy 10 cm hosszúságú, középsô ré-
szén ampulla szerüen tágult, vastag falú szakasz. Elülsô, 
szûkebb része a „vörös isthmus” folytatása, melyek kö-
zött nehéz határvonalat húzni. A tojás – képzôdése so-
rán – a méhben tartózkodik legtovább, tyúkban mintegy 
19–20 óra hosszan. A méh üregében alakul ki a kalci-
um-karbonátból álló tojás héj. (Színes 17. ábra)

A méh elülsô és hátulsó szakaszában a nyálkahártya 
redôk hosszanti lefutásúak, a középsô, ampulla szerû 
tágulatában viszont a hossztengelyre merôlegesen he-
lyezkednek el, s ezek itt jellegzetes levél alakú, ta-
golt lemezeket formálnak. A mucosa fedô-hámrétege 
nagyon szabályos kialakulású többmagsoros csillós 
hengerhám, melyben három sejttípus különíthetô el. 
Mindhárom felsô része eléri az apicalis szintet, mag-
vaik azonban két határozott sorban helyezkednek el. 
A csillós sejtek magvai magasabban, a csilló nélküli, 
mikrobolyhokat hordozó szemcsés (bazális) sejtek és 
a ritkábban elôforduló, mitochondriumokban gazdag 
sejtek magvai a bazálisabban fekszenek. A csillós sej-
tek supranuclearis zónájában, membránnal határolt, 
bazofi l festôdésû váladék szemcsék vannak. A szem-
csés sejtek apicalis területén nagy tömegû PAS pozitív 
és ugyan akkor savanyú mucin reakciót adó váladék 
granulum található. A szekrétum kiürülését követôen a 
cytoplasmában nagy, üres vacuolumok jelennek meg, 
majd megnagyobbodik a Golgi készülék és újabb vá-
ladék szemcsék keletkeznek. A szekrétum kiürülés ide-
jén a hámsejtek közti intercellularis rések jelentôsen ki-
tágulnak, ami arra utal, hogy a szekréciós folyamatok-
ban, valamint a víz és vízben oldott ionok visszaszí-
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Színes 17. ábra. A tojásképzôdés komplex szabályzása
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vása során fontos szerepet kap a paracelluláris anyag 
transzport is (Wyburn és mtsai., 1973, Guzsal, 1981).

Az uterus nyálkahártya fedô-hámjában levô szem-
csés-sejteknek és – az újabb eredmények szerint – 
csöves mirigyeinek is meghatározó funkciója a héj 
szerves matrixának szekréciója. A matrix anyagok a 
héjképzôdés során a biomineralizáció fontos szabály-
zói. Egyesek a mészhéjat alkotó kalcit kristályok között, 
mások pedig magukban a kristályokban helyezkednek 
el, iniciátorként szabályozva a kristály-mag képzôdést, 
a kristályok növekedését és a kristályosodási magvak 
aggregációját. Általában a matrix anyagok savanyú pro-
teinek, s kapcsolatban állnak más, hidrofób makromo-
lekulákkal, s így képeznek háromdimenziós hálózatot. 
A térhálózat szabálytalan lefutású 0.01 μm vastagsá-
gú és mintegy 10 μm hosszú rostokból tevôdik össze, 
melyek 70% proteint és mintegy 11% poliszacharidot 
tartalmaznak. A poliszacharid komponensben jelentôs 
mennyiségû kondroitin-szulfát, dermatán-szulfát, 
galaktóz, mannóz, glükozamin, galaktózamin van. 
Az egyes fehérje összetevôk a héj különbözô rétegeibe 
rakódnak be, így az  ovocleidin-17 a mamilla és pali-
sad rétegbe, az  ovocleidin-116 fôként a palissad réteg-
be, az ovocalyxin-32 a  palissad réteg külsô részébe és 
a vertikális kristályos rétegbe, az ovalbumin a mamilla 
rétegbe, az ovocalyxin-36 a mamilla rétegbe és a héj-
hártyába, a lysosim és ovotransferrin,  osteopontin, vala-
mint a dermatan- szulfát-proteoglikán pedig a palisade 
rétegbe. Az elektronmikroszkópos analizisek szerint az 
 ovocleidin-116 fôként a palisad réteg matrix anyagának 
vezikulumaiban található, míg az  osteopontin a kristá-
lyokat burkoló rostos köpenyben van (Lavelin és mtsai., 
2000, Hincke és mtsai, 2012). 

Az  ovocleidin-17-nek (házityúk) és a hozzá igen ha-
sonló ansocalcin-nak(lúd) kiemelkedôen fontos szere-
pe van az egyedi, romboeder szerkezetû kalcit kristá-
lyok polikristály aggregátumokká formálásában, mely a 
héjképzôdés meghatározó folyamata. Ennek a folyamat-
nak a kezdetén erôs interakciók zajlanak le a protein 
asparaginsav és glutaminsav elemei és a növekvô kris-
tályosodási magvak között. Ahogy ezen fehérjék kon-
centrációja fokozatosan nô a  héjhártya felületén, meg-
indul a kristályosodási magvak aggregációja. A kris-
tály aggregátumok alakja a kiinduló szférikus formá-
ból, ellipsoiddá alakul, a matrix fehérjék további kon-
centráció növekedésével parallel (Lakshminarayanan 
és mtsai, 2002)..

Mind két matrix peptid a C-típusú lektinek cso-
portjába tartozik. Az  ovocleidin-17-t 142 aminosav al-
kotja, két foszforilált szerin molekulája erôsen köti a 
kalciumkarbonátot. Három alfa helixbôl és nyolc béta 
kötegbôl áll. A protein fl exibilitását két glicin molekula, 
stabilitását két cisztein diszulfi d hídja biztosítja. Hason-
ló szerkezetû matrix protein az ansocalcin, melyet hid-
rofi l és hidrofob domain alkot, kalciumkarbonát kötô 
képességét hat aszparaginsav – glutaminsav pár bizto-
sítja (Reyes-Grajeda és mtsai., 2004, Lakshminarayanan 
és mtsai., 2002).

A tojáshéj biomineralizációjának szabályzásában 
ugyancsak fontos szerepe van az  osteopontin matrix 
proteinnek, melynek génje a petevezetô nyálkahártya 
fedô-hám rétegében expresszál. Immuncitokémiai lo-

kalizációja alapján ez a foszforilált glikoprotein leg-
nagyobb mennyiségben a méh csillókat nem tartalma-
zó fedôhámsejtjeiben keletkezik, s ott is csak akkor, 
amikor a képzôdô tojás a méh üregébe érkezik. Ki-
sebb mennyiségben az isthmusban és a „vörös isthmus” 
fedôhám sejtjeiben is kimutatható. Pre- pubertás tyú-
kokban még nem jelenik meg, hanem csak a pubertást 
követôen, amikor is napszakos jelleggel termelôdik. 
Gén-expressziója nem függ össze a kalcium szekré-
cióval, hanem a tojás mechanikus nyomásának ha-
tására indul meg. Az  osteopontin expressziónak két 
hulláma van: a tojás uterusba kerülésekor elôször az 
epithel réteg bazális sejtjei aktiválódnak, majd késôbb 
az apicalisabban fekvô sejtek. A gén expresszió a tojás 
lerakása elôtt 1 órával jelentôsen csökken. A tojáshéj 
matrix anyagát alkotó fi lamentumokban, a kalcit kris-
tályokat bevonó membrán-szerû képletekben találha-
tó  osteopontin a héj vastagságot egyfajta gátló hatással 
szabályozza (Pines és mtsai., 1995, Lavelin és mtsai., 
1998, Lavelin és mtsai., 2000, Fernandez és mtsai., 
2003, Chien és mtsai., 2008, 2009). 

A méh nyálkahártya fedôhámjának csillós hámsejt-
jeiben egy 32-kDa-os fehérjét mutattak ki, amely két 
fázisban termelôdik. Ez a protein alkotja a héjat fedô 
cuticula szerves matrixát. Az elsô egy hosszan elhú-
zódó fázis, az elôzô tojás lerakását követôen (fürjben 
21 óra), a második, pedig mintegy 4 órával elôzi meg 
(fürjben) a következô tojás lerakását. Az elsô fázisban 
10uM-es lemezek válnak ki a csillós sejtek felszínén, 
azután ezek a képletek eltûnnek a második fázisban. 
A protein egyrészt bélést képez a héj pórus – csô rend-
szerében, másrészt ekkor rakódik le, mint cuticula a héj 
felszínére (Rahman és mtsai., 2009). 

A csillós sejtek apicalis plazmájában porfi rin szár-
mazékokból álló szemcsék is megfi gyelhetôk, melyek 
a héj szinét (színes rajzolatát) hozzák létre. Ezek, fôleg 
a színes tojású madárfajok esetében jellemzôek. A ré-
gebbi megfi gyelések szerint a porfi rin származékok a 
hemoglobin májban történô lebomlása során keletkez-
nek, s jutnak el a vérárammal az uterusba, ahol a csillós 
sejtekben rakódnak le, s innen szekretálódva kerülnek a 
mészhéjba. Újabb vizsgálatok szerint a porfi rinek a méh 
szövetében is szintetizálódhatnak szukcinil-koenzim-A 
segítségével, glicinbôl, α-amino-β-ketozsírsavakon ke-
resztül. A szintézis protoporfi rint, koproporfi rint, penta-
karboxil porfi rint és uroporfi rint hoz létre, melyek a to-
jáshéj cuticula rétegében levô jellegzetes pigmentet al-
kotják (Brush, 1978).

A mucosa propriájában levô csöves mirigyek rövi-
debbek, mint a magnumban levôk, a végkamrák szo-
rosan egymás mellett helyezkednek el. A csöves miri-
gyeket alkotó alacsony hengerhámsejtek apicalis fel-
színén sûrû, magas mikrobolyhok találhatók. a sejtmag 
legtöbbször a sejt középsô zónájában van, gömbölyû, 
vagy kissé megnyúlt formájú. A supranuclearis terüle-
ten – a szekréció fázisától függôen – kisebb-nagyobb 
elektron denz szemcséket, vagy nagyobb rögöket tar-
talmazó vacuolumok , ill. üres, szabálytalan alakú hó-
lyagok, kisebb vesiculumok láthatók. Fôleg bazálisan 
és az oldalsó membránok mentén sûrû matrixu, cristás 
típusú mitochondriumok találhatók. Ezeken a terüle-
teken a sejthártya erôsen tagolt, interdigitációkat ké-
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pez, s igen hasonló a proximális vesecsatornácskák 
reszorpciós sejtjeihez. A csöves, propria mirigyek híg, 
tejszerû váladékot termelnek, mely vízben oldott ásvá-
nyi sókat – elsôsorban kalcium és hidrokarbonát iono-
kat – továbbá fehérjéket és glükózt tartalmaz. A fehér-
jetartalom aminosav összetétele hasonló a tojásfehér-
jéhez. A propria mirigyek váladéktermelését a rend-
kívül gyors és dinamikus anyagtranszport jellemzi: a 
tojás áthaladását követôen váladéktermelésük azon-
nal megszûnik, bennük váladék felhalmozódás nem 
fi gyelhetô meg. Mind a lumen felé irányuló szekréci-
óra, mind pedig nagymértékû reabszorbcióra egyaránt 
képesek (Aitken, 1971, Guzsal, 1981). 

A tojáshéj mintegy 96%-ban kalcium karbonátból 
áll, melynek képzéséhez szükséges kalcium (Ca2+) 
szállításában transcelluláris és paracelluláris mecha-
nizmusok vesznek részt. Az ismert transcelluláris me-
chanizmusok közül fontos szerepet játszik a Calbindin 
(Calbindin-D28k, Calbindin-D9k). A kalcium ionokat 
reverzibilisen, nagy affi nitással kötô fehérje specifi kusan 
lokalizálódik az uterus és a felette elhelyezkedô „vörös 
isthmus” csöves propria mirigyeiben. Ez arra utal, hogy 
a legerôsebb kalcium transzport a csöves mirigyekbôl 
irányul a méh lumene felé. (A  calbindin szerepével a 
kalcium transzport mechanizmusában a nôstény ma-
darak kalcium anyagcseréje fejezetben foglalkozunk 
részletesen.)

Egy másik aktiv transcellularis kalcium transzport 
mechanizmus a méh nyálkahártya csöves mirigy sejt-
jeiben és a fedô hámsejtekben (is) jelen levô Ca2+ – 
Mg2+ – ATP-ase. Ennek az energia képzô enzim rend-
szernek az aktivitása lényegesen nagyobb a tojást ra-
kó tyúk és japán fürj uterusának mitochondrium és 
mikrosoma frakciójában, mint infantilis és szexuáli-
san inaktív madarakéban. Jellemzô, hogy a tojást ra-
kó madarakban a mitochondriumok a mirigy sejtek-
ben apicalis elhelyezkedésûek, míg nem tojó állatok-
ban a mitochondriumok a csöves mirigyek sejtjeinek 
cytoplasmájában egyenletes eloszlást mutatnak (Nys, 
De Lage, 1984, Yamamoto és mtsai., 1985). Ebben a 
mechanizmusban fontos szerepet kap a mirigy sejtek 
bázisán, s propria és serosa felé irányuló aktív Na+ 
pumpa transzport folyamat, mely a vér felôl Ca2+ fel-
vételt facilitál, s ezt a mitochondriális Ca2+ – Mg2+ 
-ATP-ase aktív transporttal viszi tovább az apicalis pó-
lus felé és juttatja az uterus lumenébe (Eastin, Spaziani, 
1978a, b, Bar, 2009). 

A kalcium ionok méh lumenébe juttatásában – mi-
vel gyorsan lezajló, nagy mennyiségû anyag szállításról 
van szó – fontos szerepet játszanak passzív transzpor-
táló, paracelluláris mechanizmusok is (Sturkie, 1976). 
A méh üregében levô folyadék kalcium tartalma ugyan, 
mintegy négyszerese a vérplazmáénak, viszont legna-
gyobb része az elválasztott fehérjékkel stabil komple-
xet ad. Így, az ion egyensúly szempontjából számítás-
ba vehetô, „szabad” Ca2+ azonos koncentrációban van 
jelen a vérplazmában és a méh üregében, értéke tojó 
tyúk esetében egyaránt 6–7 mmol. Nincs tehát olyan 
koncentráció gradiens amely akadályozná a Ca2+ dif-
fúziós átjutását a mucosán keresztül, a méh üregébe. 
A bélcsô által felszívott kalcium irányított (facilitált) 
áramlását a méh lumene felé az uterus fal szénsav-

anhidráz aktivitása biztosítja, amely magas HCO3–kon-
centrációt hoz létre a lumenbe. A hidrokarbonát ani-
onok által létrehozott elektrokémiai grádiens egyfaj-
ta „szívó hatást” gyakorol a keringésbe került kalcium 
ionokra, amely elôsegíti a méh lumenébe kerülésüket 
(Bar, 2009). 

Az elektrokémiai gradiens különbségen alapuló 
passzív kalcium transzport lehetôségére, már korán 
felhívták a fi gyelmet Hurwitz és mtsai (1973) mérései, 
mely szerint tyúkban és japán fürjben is 10–15 mV-os 
különbség van az uterus falának serosa és mucosa ré-
tege között (a negatív oldal a mucosa). Ez a potenciál 
különbség elegendô a lumenbe irányuló Ca2+ transz-
port létrehozásához és fenntartásához. Az elektrokémiai 
potenciál különbséget a serosa felé irányuló aktiv Na+ 
pumpa mechanizmus hozza létre, mely a méh ürege fe-
lé irányuló hidrokarbonát (HCO3 – )áramlás kompen-
zálására (is) szolgál. 

A tojáshéj szervetlen összetevôinek mintegy 60%-
át karbonát (hidrokarbonát) alkotja, mely a méh lu-
menében egyesül a kalcium ionokkal. A karbonát 
két úton kerülhet a méh üregébe: vagy a vérplazmá-
ból transzportálódik, a kalciumhoz hasonlóan, vagy 
a méhfalban keletkezik, a szöveti légzés anyagcsere 
termékeként. Izotópos kalcium klorid és nátrium hid-
rokarbonát intravénás bevitelt követôen vizsgálták a 
méh elfolyó vénás vérét. A tojáshéj képzôdés folya-
mán a vér kalcium tartalma 57%-os csökkenést mu-
tatott, de a hidrokarbonát koncentráció nem válto-
zott, ami arra utalt, hogy a héjképzôdéshez szüksé-
ges hidrogénkarbonát nem a szisztémás keringésbôl 
származik, hanem a méhfalban képzôdött széndioxid-
ból keletkezett (Lorcher, Hodges, 1969). Az anyagcse-
re eredetû széndioxid a mucosa hámsejtjeinek és a csö-
ves propria mirigyek sejtjeinek cytoplasmájában nagy 
koncentrációban található szénsavanhidráz enzim ha-
tására alakul hidrogénkarbonáttá, s ebben a formában 
ürül a méh üregébe (Sturkie, 1976).

A HCO3- és Ca2+ kapcsolódásakor a méh üregében 
hidrogén ionok szabadulnak fel, melyek kémiai úton 
eliminálódnak. A H+ eltávolitására több lehetôség van. 
Egyrészt kicserélódhetnek hidroxil ionokkal, másrészt 
a fehérje szekréció során keletkezô ammonia is meg-
kötheti a hidrogént a NH2+2H+ = NH4+ reakció rend-
szerében. A hidrogén ion ezen kívül távozhat passzív 
diffuzióval is, a nyálkahártyán keresztül a véráram fe-
lé (Simkiss, 1975). A folyamatok eredményeként a méh 
üregében a pH a lúgos, az elfolyó vénás, sôt a sziszté-
más vérben is a pH savas irányba tolódik el. Tyúkban 
a tojás héj képzôdés során így a szisztémás vér pH-ja 
7.53-ról akár 7.41-re is csökkenhet. Ez az anyagcsere 
(héjképzôdés) eredetû acidózist a madár a légzési rá-
ta fokozásával és savanyú vizelet képzésével küszöbö-
li ki. A savanyú vizelet képzésekor a  medulláris csont 
állomány leépülésével keletkezô foszfát ionok szolgál-
nak a hidrogén ionok megkötésére, ami HPO4(2)- és 
H2PO4-keletkezéséhez vezet (Sturkie, 1976).

A tojáshéj képzése – házityúk esetében – mintegy 
18–20 óra hosszan tart, s ennek során kb. 5 g kalcium-
karbonát rakódik le a méh lumenébe, melyen a képzôdô 
tojás áthalad. A fél-folyékony (tejföl-szerû), fehérjéket és 
kalcium karbonátot tartalmazó anyag rárakódik a héj-
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hártyával borított képzôdô tojásra. A folyamatnak há-
rom fázisa van: az elsô fázis, mely mintegy 5 óra hosz-
szan tart házityúkon, a kezdôdô mineralizáció. A csö-
ves propria mirigyek szekréciójának elsô fázisában, a 
vízben oldott kalcium és hidrokarbonát ionok koncent-
rációja fokozatosan nô a méh üregében. Ennek ered-
ményeként, a lumenben levô tojás héjhártyájára történô 
kalcium-karbonát lerakódás eléri a 300 mg/h intenzi-
tást. A beáramló víz mennyisége ez alatt az idô alatt 
konstans értékû (0.46 ml/h, 1g száraz fehérje-anyagra 
vonatkoztatva). Ebben a „lassú meszesedési” fázisban 
a lerakódott mészkistályok a kristályosodási magvak-
ból kiindulva, radiálisan növekvô mamilla réteget hoz-
nak létre, s megindul az oszlopos réteg képzôdése is. 
A mamilla dombokra egyre több kalcit kristály rakódik 
le, melyek küllôszerûen növekednek elôször csak ol-
dalra, majd fokozatosan perpendikulárisan a héj felszin 
felé, oszlopokat hozva létre. 

A héjképzôdés elsô fázisában a folyamatosan 
növekvô mennyiségû kalcium-karbonát lerakódása mel-
lett, a lumen folyadék tartalmából jelentôs mennyiségû 
víz, vízben oldott fehérje és glükóz is diffundál be a héj-
hártyán keresztül a tojás fehérjébe. A folyamat eredmé-
nyeképpen a  héjhártya egyre feszesebbé válik, s kiala-
kul a tojás hegyes és tompa pólusa.

A tojáshéj képzôdés második fázisa a kalcium-kar-
bonát intenzív lerakódásának idôszaka. Ebben a „gyors 
meszesedési” fázisban a kalcium-karbonát lumenbe 
áramlása – az elsô fázis csúcs értékén maradva – a 300 
mg/h szinten folytatódik, házityúkon mintegy 10–13 
óra hosszan. Ugyanekkor a lumenbe áramló víz meny-
nyisége erôsen lecsökken, értéke mindössze 0.04 ml/h, 
1 g fehérje szárazanyagra számítva. Ebben a fázisban 
fejezôdik be a tojáshéj pallisad rétegének kialakulá-
sa, melyet az  osteopontin kristály oszlopok felületére 
történô rétegzôdése jellemez. 

A harmadik, meszesedést befejezô fázis, mintegy 1.5 
óra hosszan tart, jellemzi az uterinális folyadék kalcium 
és bikarbonát ion szuper-szaturációja, amit gátló-prote-
inek (feltehetôen, fôként ovocalyxin-32) és gátló hatá-
sú foszfát anionok megjelenése kísér (hoz létre?), s vé-
gül a szerves matrix anyag termelésének csökkenésé-
vel és megszûnésével a legkülsô, tömött vertikális kris-
tályos réteg intenzív képzôdése is befejezôdik (Sturkie, 
1976, Parsons, 1982, Fraser és mtsai., 1999, Bar, 2009, 
Hincke és mtsai, 2012). 

Az uterus erôteljes izom rétege belsô körkörös és 
külsô hosszanti kötegekbôl áll. Az intermuscularis 
kötôszöveti sövényekben vaskos vérér kötegek futnak. 
Az itt elhelyezkedô arteriás ágak a nyálkahártya alsó ré-
szén másodlagos elágazódásokat képeznek, s a véko-
nyabb ágak periglanduláris és subepitheliális hálóza-
tot formálnak. A rendkívül gazdag kapilláris hálózat az 
intenzív kalcium transzporttal, ill. a két irányú anyag 
szállítással függ össze. A méhfal legkülsô rétegét alko-
tó serosában fejlett vénás törzsek találhatók. 

Méhnyak (utero-vaginalis junctio, cervix)

A méh és a hüvely határán elhelyezkedô, általában 
meggörbült, lúd – réce féléknél „S” alakban hajlott, vagy 
harmonika szerûen redôzött csô, amely a hosszabb hü-

velybe torkollik. Tyúkban rövid, 1–2 cm hosszúságú. 
Kívülrôl vastag kötôszövetes hüvely burkolja, mely az 
uterus alsó részérôl az urodeumra húzódik – s mivel 
nem nô hozzá szorosan a petevezetô distalis szakaszá-
ra – lehetôvé teszi, hogy a benne húzódó utero-vaginalis 
junctio és a vagina elôre – hátra elmozduljon. A külsô, 
kötôszövetes burkolat és a petevezetô laza kapcsola-
ta a párzás és még inkább a tojás lerakása során kap 
jelentôséget. Az utóbbi esetében lehetôvé válik, hogy a 
vagina a cloacaban elôre csúszva, túlnyúljon a  cloaca 
nyílásán, s szájadékából a tojás bélsár szennyezôdés 
nélkül kerüljön a fészekbe. 

Az utero-vaginalis junctio nyálkahártyája jól fejlett, 
hosszanti redôzöttséget mutat. Hámrétege többmagsoros 
csillós hengerhám, mely nagy számú csillós és kisebb 
számban elôforduló, csillókat nem hordozó szemcsés 
sejtekbôl áll. Mind két sejttípus apicalis részén savanyu 
mucopolisacharidokat tartalmazó váladék szemcsék ta-
lálhatók. A hám alatti kötôszövetben viszonylag rövid, 
csaknem egyenes lefutású csövek (kripták) láthatók, me-
lyeket régebben csöves mirigyeknek tartottak, újabban 
azonban kiderült, hogy különösebb szekréciós tevékeny-
séget nem folytató, a spermiumok raktározására szolgáló 
képletek, melyek a nyálkahártya felszínére nyílnak (Friess 
és mtsai., 1978). Ezeket a csövecskéket egyrétegû hen-
gerhám burkolja, melyek apicalis részén mikrobolyhok 
vannak. A supranuclearis régióban néhány nagyobb lipid 
csepp, jól fejlett Golgi készülék és lysosomák találhatók. 
A mag körül gyengén fejlett szemcsés endoplazmatikus 
reticulum helyezkedik el. A sejtmag megnyúlt, a sejt 
bázisán látható. A csöves képletek körül a propriában 
myoepithel sejteket nem lehet megfi gyelni. A propriában 
valódi, csöves mirigyek nem találhatók. 

Az utero-vaginalis junctio csöves, mirigyszerû krip-
tái a párzást követôen , a csövek bázisa felé forduló 
spermiumokkal „telnek fel”, melyek rövidebb – hosz-
szabb ideig tartózkodnak a lumenben, majd onnan „ki-
szabadulnak”, s a petevezetôben felfelé haladva, az 
infundibulum területén megtermékenyítik a petesejtet. 
Az utero-vaginalis junctio spermium rektározó kriptá-
inak funkcióját a „Megtermékenyülés” fejezetben fog-
juk tárgyalni.

Az uetro-vaginalis junctio izom rétegében a körkö-
rös izmok különösen erôsen fejlettek, s így a szakasz 
egészében, mint utero-vaginalis szfi nkter mûködik. Vé-
di a petevezetô felsôbb szakaszaiban képzôdô tojást a 
 cloaca felôl passzálódó bakteriális hatásoktól. (11. ábra)

Hüvely (vagina)

Házityúkban mintegy 6–7 cm hosszúságú, hajlott, iz-
mos falú csô. Ürege szûk, a falában levô intermuscularis 
kötôszöveti sövények azonban igen erôs tágulását teszik 
lehetôvé. Ennek a tojás lerakásakor van szerepe. Nyál-
kahártyáját hosszanti lefutású, keskeny magas redôk 
alkotják, melyek másodlagos redôcskékre tagolódnak. 
A hüvely alsó szakaszán a nyálkahártya redôk körkö-
rössé válnak, s az alattuk fekvô cirkuláris izomzattal 
erôteljes szfi nktert képeznek. 

A nyálkahártya hámrétege csillós sejtekbôl és 
kehelysejtekbôl áll, ez utóbbiak mennyisége a cloaka 
szájadéka felé haladva fokozatosan nô. A kehelysejtek 
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váladéka nem csak a tojás felületét teszi sikossá, ha-
nem szerepet játszik a héj külsô rétegét képezô cuticula 
glükoprotein anyagainak képzésében is. Az erôteljes 
körkörös és hosszanti izomzat a tojásrakás során ját-
szik szerepet a vagina cloaka üregben történô elôre 
csúsztatásában. A hüvely az  urodeum és  proctodeum 
határán elhelyezkedô redôn nyilik, tehát nem a típu-
sos  urodeum területén (Dahm és mtsai., 1980). Ezen 
a területen a hüvely hámrétegét a craniális oldalon az 
 urodeum egyrétegû, hosszabb mikrobolyhokat hordozó 
hengerhámja, a caudális oldalon pedig a  proctodeum 
rövidebb mikrobolyhokat hordozó egyrétegû henger-
hámja határolja. A betorkolási zónában a propriában 
nagy tömegû leucocyta vándorsejt található. 

2.3. A tojás szerkezete, összetétele

A madarak tojása három szerkezeti egységbôl áll. 
Belsô, gömbölyû, sárga színû központi része a „tojás 
sárgája”, az érett  petesejt (ovum, ovium), melynek ki-
alakulása a petefészek tüszôben történik. A  petesejt lét-
rejöttét és szerkezetét az elôbbiekben – a funkcionáló 
petefészek leírásánál – részletesen tárgyaltuk.

A petesejtet három rétegû burok, a szikhártya 
(membrana vitellina) határolja, melyek közül a leg-
be lsô az oolemma, a tulajdonképpeni sejtmembrán 
(elsôdleges pete burok), erre rakodik rá a  petesejt és 
a  granulosa réteg közös „terméke”-ként a membrana 
perivitellina (másodlagos pete burok) és legkívül találha-
tó az infundibulumban létrejött membrana extravitellina 

(a legbelsô harmadlagos pete burok). Az oolemma és 
a mebrana perivitellina kialakulását és szerkezetét 
a funkcionáló petefészek tárgyalásánál mutattuk be. 
A membrana extravitellina perifériájáról köteget formál-
va, rostok különülnek el a  petesejt két pólusán, s a to-
jásfehérjén keresztül húzódva kapcsolatot létesítenek a 
 petesejt szikhártyája és a  héjhártya belsô lemeze között. 
Ez a szívós, rugalmas rostköteg a  jégzsinór (chalaza), 
mely a petevezetôben haladó, spirálisan forgó tojás sár-
gájára tapadva, maga is spirálisan csavarodik meg, s haj-
fonat szerû képletet hoz létre. A chalaza a tojás hossz-
tengelyében a hegyes és tompa pólusra húzódva és a 
héjhártyára tapadva, stabilan függeszti fel a petesejtet, 
de ugyan akkor biztosítja, hogy a tojás elfordulásakor 
(elforgatásakor) a  petesejt is elforduljon, s a szikhár-
tya alatt fekvô csírakorong minden helyzetben felfelé 
helyezôdjön. Ennek, az embrio normális fejlôdésének 
biztosításában, fontos szerepe van. (12. ábra)

A tojásfehérje ( albumen) a legvastagabb harmadla-
gos peteburok. Zömében a petevezetô magnumjában 
képzôdik, de jelentôs mennyiségû víz és fehér-
je komponensek épülnek be a már formálódó tojás-
ba az isthmus és uterus területén is (amint arra rész-
letesen kitértünk a funkcionáló petevezetô leírásánál). 
A frissen lerakott tojásban a tojásfehérje három rétege 
különböztethetô meg. Annak ellenére, hogy a három ré-
teg összetevôi a petevezetôben eltérô idôben rakódnak 
be az albumenbe, a rétegek elkülönülése a petevezetô 
legalsó szakaszában valósul csak meg. A jellemzô ré-
teges szerkezet pl. a magnumot elhagyó, képzôdô to-
jásban még nem ismerhetô fel. 

11. ábra. Az utero-vaginalis junctio spermiumraktározó kriptájának szöveti szerkezete
Péczely (1987) alapján módosítva
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A tojásfehérje legkülsô, a  héjhártya alatt elhelyez-
kedô rétege vékony, folyékonyabb állomány, mely-
ben az ovomucin-lysosim térhálózat még nem alakult 
ki. Ez a réteg alkotja a tojásfehérje mintegy 23%-át. 
Az  albumen középsô, legvastagabb rétege a fehérje-
zsák, melyet ovomucin-lizozim térhálózat, s az ebbe 
rakódott hígan folyó fehérje komponensek képeznek. 
A fehérje zsák kismértékben gélszerû, a felületi zóná-
nál sûrûbb konzisztenciájú réteg, amely az  albumen 
mintegy 57%-át alkotja. Ennek az összetevônek az 
anyagai zömében a magnum alsó szakaszában épül-
nek be. A legbelsô, vékony fehérjeréteg ugyancsak 
higabban folyós állományú, benne ovomucin-lizozim 
hálózat szintén nem jön létre. Ez a réteg alkotja há-
zityúk esetében a fehérje réteg 17%-át, zömében az 
infundibulum – magnum átmnetben, s a magnum felsô 
szakaszában termelôdik. 

Házityúk esetében az  albumen mintegy 88.5% vi-
zet, 10.5% fehérjét, 0.5% szénhidrátot, 0.5% ásványi 
anyagot, vitaminokat, s kis mennyiségben hormonokat 
is tartalmaz. A fehérje komponens 10–15 összetevôbôl 
áll, bár az újabb, gél-elektroforézises vizsgálatok sze-
rint 50 fehérje is elkülöníthetô benne. Az egyes fajok 
vonatkozásában az összetevôk százalékos megoszlá-
sa mutat csak bizonyos eltérést, kisebb minôségi elté-
rések mellett. 

Az albument legnagyobb mennyiségben az 54%-
os arányban elôforduló ovalbumin alkotja, amely 46 
ezer moltömegû fehérje, izoelektromos pontja pH 4.5 
– 4.8. Kis mennyiségben, aszparagin savhoz kapcsoló-
dóan D-mannózt és N-acetilglükozamint is tartalmaz. 
Foszfát tartalma alapján három frakcióra bontható. 
Az ovalbumain A1 két foszfátot, az A2 egy foszfátot tar-

talmaz molekulánként, míg az A3-ban foszfát nem for-
dul elô. Az ovalbuminnak két származéka ismeretes, 
melyek azonabn lehet, hogy csak a tojás tárolása során 
jönnek létre. Az S-ovalbumin egy diszulfi d híd kialaku-
lásával képzôdik, míg a plakalbumin egy heptapeptid le-
válásával jön létre. Az ovalbumin élettanilag – a plazma 
albumin frakciójához hasonlóan – a víz, szénhidrátok, 
az ásványi sók és a vitaminok, valamint a hormonok leg-
fontosabb transzportáló anyaga. Alapvetô szerepe van 
a fejlôdô embrió struktúr fehérjéinek biztositásában is. 
Egyes madárfajokon ismert genetikai polimorfi zmusa is. 

Az ovotranszferrin (konalbumin) 76.6 ezer mol-
tömegû glükoprotein, amely igen hasonló összetételû 
és tulajdonságú, mint a plazma transzferrin, izoelekt-
romos pontja 6.0. A tojásfehérje mintegy 12%-át alkot-
ja. Egyetlen aminosav láncból áll, N-terminálisa alanin. 
Szénhidrát tartalmát 0.8% hexoz és 1.4% hexozamin 
képezi. Molekulánként két specifi kus kötôhelye van, 
amely Fe2+, Cu2+, Co2+, Cd2+, Zn2+ ionok megkö-
tését teszi lehetôvé. Az ovotranszferrin határozott bak-
tericid hatású, mely a szabad vas ionok nagy affi nitá-
sú megkötésével és ezáltal a közegbôl történô elvoná-
sával magyarázható.

Az ovomukoid 28 ezer mol tömegû, meglehetôsen 
hôstabil glükoprotein. Izoelektromos pontja 3.9–4.3 
között van, ami inhomogenitására utal. A tojásfehér-
je tömegének mintegy 12%-át képezi. Magas szénhid-
rát tartalma van: 12–14% glükozamin, 4–6% mannóz, 
1.5% galaktóz található benne. Nagy affi nitással köt bi-
karbonátokat, s jelentôsen gátolja különbözô proteázok 
aktivitását. Az egyes madárfajok ovomukoidja erôsen 
specifi kus inhibitor hatású. Így a házityúk, a strucc, 
az emu és a nandu ovomukoidja kitûnôen gátolja a 

12. ábra. A tojás szerkezete
Péczely (1987) alapján módosítva
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szarvasmarha tripszint, a fürj tojás ovomukoidja a hu-
mán- és szarvasmarha tripszint, a fácáné a szarvasmar-
ha kimotripszint és szubtilizint, de nem hat a humán és 
szarvasmarha tripszinre. 

A lizozim(-ok) a tojásfehérje tömegének 3.4%-át 
teszik ki, moltömege 14.3 ezer. Izoelektromos pontjuk 
10.5–11.0, amely utal heterogenitására. Egyrészt erôs 
glikozidáz és eszteráz hatása van, s ezért baktericid ha-
tású. Másrészt másodlagos kötéseket képezve, ill. ön-
magával, vagy ovomucinnal polimerizálódva viszkózus 
fonalakat hoz létre, melyek a tojásfehérje térhálózatát 
alkotják. Meglehetôsen stabil molekula, ellenáll gyen-
ge savaknak és lúgoknak, rövid ideigtartó forralás nem 
roncsolja. Aminosav szekvenciája, kristály szerkeze-
te és enzimatikus hatása alapján „C” és „G” lizozimot 
különítenek el. A „C” típus a tyúk és lúdalkatúak tojás-
fehérjéjében, míg a „G” típus a strucc, nandu, kazuár, 
kiwi, tinamuk, a lúdalkatúak, pingvinek, vöcsökfélék és 
partfutófélék albumenében fordul elô. 

Az ovomucin savanyú kémhatású glükoprotein, mely 
a tojásfehérje tömegének 3.5%-át teszi ki. Szénhidrát tar-
talma 18.6%-os, mely hexozaminból, glükozaminból, 
galaktozaminból és hexózból tevôdik össze. Két kom-
ponensbôl, az a-ovomucinból (móltömeg: 210 ezer) és 
a b-ovomucinból (móltömeg: 720 ezer) áll. Ez utóbbi 
alegység globuláris elemekbôkbôl tevôdik össze, me-
lyek móltömege 112.3 ezer. A lizozimmal kapcsolód-
va térhálózatot, ill. fi lamentumokból álló membránokat 
képez és így a chalaza, a  héjhártya, valamint a fehérje 
állományt stabilizáló fi brillumok alkotásában alapvetô 
szerepû. 

Az ovodefensinek a tojásfehérjében igen kis meny-
nyiségben elôforduló antimikrobiális peptidek, me-
lyek néhány fajtáját az utóbbi években azonosították 
(Daoging Gong és mtsai., 2010). Ezek a gallin (házi-
tyúk), meleagrin (pulyka), cygnin (fekete hattyú), BPS 
1, BPS 2 (tôkésréce). 41 aminosavból állanak, szerke-
zetükben csak minimális különbségek vannak, vala-
mennyire kellemzô a 10-es helyzetû glycine. Az E.coli 
növekedését in vitro körülmények között, már 0.25 μM 
koncentrációban gátolja a gallin, bizonyítva jelentôs 
antimikrobiális hatását. 

Az ovoinhibitor a tojásfehérje 1.5%-át alkotja. 44–
49 ezer moltömegû, egyetlen polipeptid láncból ál-
ló, alacsony szénhidrát tartalmú glükoprotein, mely-
nek izoelektromos pontja 5.2. 3.5% hexózt és 2.7% 
hexozamint tartalmaz. Különbözô proteázok aktivitá-
sát gátló, viszonylag széles spektrumban hatásos inhi-
bitor. Szerepe valószínûleg az, hogy a petevezetôben 
felfelé haladó, s a tojáskezdeménybe behatoló spermi-
umok károsító hatását kivédi.

Az ovoglükoprotein az  albumen 1%-át alkotja, 24.4 
ezer moltömegû, 3.9 izoelektromos pontú glükoprotein. 
Szénhidrát tartalmát 13.6% hexoz, 13.8% glükozamin 
alkotja. A tojásfehérje szívós, rostos fonalainak képzé-
sében játszik szerepet. 

Az ovofl avoprotein 32 ezres moltömegû glükop-
rotein, mely a tojásfehérje tömegének mintegy 0.8%-át 
alkotja. Izoelektromos pontja 2.9–4.1, mely utal hete-
rogenitására. Két alegységbôl áll, melyek egyike na-
gyobb, s ez öt, a másik kisebb alegység pedig három 
cisztinhidat tartalmaz. 14%-a szénhidrátból áll, melyet 

mannóz, galaktóz és glükozamin alkot. Nagy affi nitás-
sal, 1:1 arányban köt ribofl avint. 

Az ovomakroglobulin móltömege 900 ezer. A tojás-
fehérje 0.5%-át alkotja. Izoelektromos pontja 4.5–4.7. 
A pulyka és egyes fürjfélék albumenjébôl hiányzik. 

Az avidin moltömege 68.3 ezer, izoelektromos pont-
ja 9.5. Elôfordulási aránya a tojásfehérjében jelentôsen 
eltér az egyes fajokban: házityúk: 0.05%, heringsirály: 
0.1%, de házipulykában: 16.2%. Négy alegységbôl álló 
bázikus fehérje, melynek alegységei egy-egy molekula 
biotint kötnek meg. A biotin az egységek triptofánjához 
kapcsolódik. Antimikrobiális tulajdonságú. 

A tojásfehérje fontos összetevôi az immunglobulin-
ok, mint az IgA és IgM. Több enzim aktivitású fehérje 
is kimutatható az albumenbôl, így a kataláz, peptidáz, 
eszteráz, mannozidáz, acetil-glükozamináz, valamint 
a papaininhibitor és tripszininhibitor (Gilbert, 1971, 
Sturkie, 1976, Board és Hornsey, 1978, Péczely, 1987). 
(13. ábra)

A  héjhártya (membrana testacea) szívós, pergamen-
szerû membrán, amely két rétegbôl áll. Ezek elkülönü-
lése azonban csak a tojás lerakását követô néhány óra 
mulva alakul ki. Ekkor alakul ki a tojás tompa pólusán 
a két hártya között a légkamra. A két azonos összetételû 
réteg, vékonyabb és vastagabb rostok szabálytalan há-
lózatából áll. A rostokon kisebb – nagyobb szemcsék 
tapadnak. A belsô réteg zömében vékonyabb fonalak-
ból áll, melyek sûrûbb hálózatot alkotnak. Ennek a 
belsô zónának tojásfehérjével érintkezô részét átjárja 
az  albumen külsô folyékonyabb fehérje anyaga, s ezért 
a rostos szerkezet kevésbé szembetûnô. A külsô réteg 
viszont zömében vastagabb rostokból áll, melyek la-
zább hálózatot alkotnak. A  héjhártya adja meg a tojás 
végleges alakját. erre rakódnak rá a héj mész elemei 
és a rostjai között levô pórusok lehetôvé teszik, hogy 
víz, további hígan folyó fehérje és vízben oldott anya-
gok diffundáljanak az albumenbe. Felületén levô rostjai 
keresztezôdési pontjaiban hexozban és hexozaminban 
gazdag neutrális mukopoliszacharidok rakódnak le, ún. 
organikus mamilla magokat képezve. Ezekre épültek rá 
azok a mész szemcsék, melyek a szervetlen mamilla 
magokat képezik, s a mész héj és a  héjhártya szoros 
kapcsolatát létrehozták. 

A  héjhártya rostjait kén tartalmú fehérjék és glükop-
roteinek alkotják. Korábban a keratinra emlékeztetô 
összetételû rostok anyagát ovokeratinnak nevezték, 
újabban azonban kiderült, hogy fôleg hidroxiprolin és 
hidroxilizin alkotja a  héjhártya anyagát. Ez arra utal, 
hogy kollagén-szerû anyag a  héjhártya legfontosabb 
összetevôje. Majd arra a következtetésre jutottak, hogy 
a  héjhártya anyagának 70–75%-át az elasztinhoz ha-
sonló összetételû fehérje fonalak alkotják, melyek sta-
bilitását diszulfi d hidak és lizin eredetû dezmozin és 
izodezmozin harántláncok biztosítják. Ezek mellett 10% 
kollagén és glükoprotein található a  héjhártya anyagá-
ban (Leach és mtsai. 1981, Leach, 1982). 

A tojáshéj (testa) kalcium karbonát kristályok-
ból, valamint a kalcit polikristályok aggregátumainak 
képzôdését szabályzó matrix fehérjékbôl ( ovocleidin-17, 
C-lektinek (házityúk), ansocalcin(lúd),  osteopontin) épül 
fel. A tojáshéj vastagsága fajra és típusra jellemzô, s 
általában három rétegét lehet elkülöníteni. Legbelsô 
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13. ábra. A peteburkok felépítése

rétege a  héjhártya külsô rostjaira ráépülô mamilla ré-
teg. Gömb, vagy kúp formában összeálló kalcit-kris-
tályokból álló gerendák alkotják, melyek a szerves 
mamilla magokra és ezek rostjai közé rakódtak be. 
A mamillák mint iniciátor pontok szerepelnek a mészhéj 
felépülése során (Sturkie, 1976, Tullett,Doeming, 1984, 
Lakshminarayanan és mtsai, 2002, 2005).

A meszes mamilla dombok a héj felszine felé 
merôlegesen irányuló, fölfelé szélesedô az oszlopok-
ba rendezôdött palisad rétegben folytatódnak, amely a 
tojáshéj legvastagabb része, a teljes vastagság mintegy 
65–70%-át teszi ki. A két réteg között éles határt nem 
lehet megállapítani. A palisad zónában küllôszerûen 
oldalra és felfelé irányuló kalcit kristályok találhatók, 
melyek között szerves matrix alkot rost-térhálózatot. 
Az oszlopos réteg felsô részén egyre több kisebb hó-
lyagocska helyezkedik el, melyek egymással összeol-
vadva szabálytalan lefutású csatorna rendszert hoznak 
létre. Ezek a csatornák a héj felszínén kisebb-nagyobb 
pórusokkal nyílnak, s összességükben a tojás gázcse-
réjének biztosítását végzik. Doeming,Tullett (1982), 
Ar, Rahn, (1985) és Rahn, Paganelli (1987) megálla-
pítása szerint a csatorna rendszernek legalább hét tí-
pusát lehet megkülönböztetni. A legegyszerûbb rend-
szert a pórusból kiinduló, el nem ágazó egyszerû csö-
vek alkotják, míg a legbonyolultabbat a sokszorosan 
elágazó, labirinthust alkotó csövek képezik. A pórus 
rendszer, s a belôle kiinduló csövek alkalmasak arra, 
hogy madár családokat, vagy fajokat lehessen azono-
sítani ezek alapján. 

A palisad rétegre kívülrôl igen vékony, függöleges 
kalcit kristályok épülnek rá. Ez a vertikális kristályos ré-

teg. A kalcit tûk között kevés, sûrûbb, s ugyancsak ver-
tikálisan rendezôdött szerves matrix található. 

A tojás héjat legkívül kétrétegû cuticula borítja.Szer-
vetlen (hidroxilapatit) és szerves (32-kDa-os protein) 
összetevôkbôl áll. A belsô réteg hidroxilapatit vesi culu-
mokat tartalmaz, melyekrôl feltételezik, hogy valamilyen 
módon szerepet játszanak a héj képzôdés leállásában. 
A külsô rétegben ezek a vesiculumok nem találhatók meg 
(Fraser és mtsai., 1999, Hincke és mtsai, 2012).  (14. ábra)

2.4. A nôstény madár kalcium 
 anyagcseréjének változása a tojáshéj
 képzôdése során: a medulláris
 csontszövet szerepe

A tojáshéj képzôdése a nôstény madár kalcium 
anyagcseréjét alapvetôen változtatja meg, s az anyag-
csere változás folyamata már a tojásrakás elôtt megin-
dul. A funkcionális változások érintik a bélcsô kalci-
um felszívó képességét, amely jelentôsen fokozódik, a 
csöves csontok szerkezeti átalakulást mutatnak, üreges 
belsejükben másodlagos, szivacsos csont állomány ala-
kul ki (medulláris csontszövet keletkezése), lecsökken a 
vesetubulusok kalcium kiválasztó tevékenysége és meg-
változik a kalcium anyagcserét szabályzó komplex hor-
monális rendszer mûködése. A kalcium metabolizmus 
áthangolódásának megindulása a  pubertás kezdetével 
esik egybe, s az átrendezôdés az elsô tojás lerakásakor 
áll be egy új szintre. A tojáshéj képzôdése (18–22 óra) 
a madár tömegéhez és a test teljes kalcium tartalmához 
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képest olyan hatalmas kalcium mennyiséget igényel, 
amely például házityúkban a vérplazma teljes kalcium 
tartalmát (20–30 mg) mintegy 10–15 perc alatt „felhasz-
nálná”. Folyamatosan mûködô, nagy kapacitású „után-
pótlás” rendszerre van szükség, melynek szabályzása 
összehangolja a kalcium felvételt, az idôszakos kalci-
um-depók mûködését, a transzport és a héjba történô 
beépülés folyamatait. (Színes 18–20. ábra)

A komplex hormonális szabályzás elemei: az 
1,25-dihidroxikolekalciferol (aktív D3-vitamin), az 
ösztrogének, androgének, a parathormon,  növekedé-
si hormon,  prolaktin, a pajzsmirigy hormonok és a 
kalcitonin. 

A  pubertás során az ösztrogének és androgének ha-
tására a kolekalciferol aktiválódása jelentôsen fokozó-
dik. Ennek elsô lépése a májban lezajló 25-hidroxiláció, 
a 25-hidroxi-kolekalciferol keletkezése, amely a kerin-
gés útján a vesébe kerül. Itt a vesetubulusok hámsejtje-
iben a 25-OH-D3-1-hidroxiláz hatására 1,25-dihidroxi-
kolekalciferollá (1,25-(OH)2- D3 vitamin), azaz aktiv D3 
vitaminná alakul (Péczely, 1987). 

Az aktív D3-vitamin – ösztrogén hatásra a máj-
ban keletkezett plazma Ca2+ kötô transzport pro-
teinnel – jut a bélcsôbe, ahol a bélhám cytosol 
1,25-dihidroxivitamin receptoraihoz (mintegy 420 ami-
nosavból álló, cysteinben gazdag – DNS kötô domaint 
tartalamzó –amino-terminált, s szteroid kötô carboxy 

terminált tartalmazó peptid) kapcsolódik (Walzem és 
mtsai., 1999).

Az aktív D3-vitamin a bélcsô teljes hosszában a 
mucosa- és a propria tubuláris mirigyeinek hámsejtje-
iben fokozza a mikrotubulusok tubulin szintézisét és 
jelentôsen növeli a kalcium kötô fehérje(k) (korábbi ne-
vén: kalcium-bindig-protein: CaBP, jelenleg:  calbindin-
D28K) expresszióját. Míg emlôsökben egy 28 és egy 9 
kDa-os  calbindin fordul elô, addig madarak szövetei-
ben (eddig) csak a 28 kDa-os kötô fehérjét tudták kimu-
tatni. A bélcsô  calbindin tartalma a kalcium transzpor-
táló képességgel és nem a sejtek által felvett kalcium 
aktuális mennyiségével korrelál, s eltérôen a méh-tôl, 
expressziója nem mutat napszakos fl uktuációt. A ma-
darak szervezetében (bélcsô, vese, méh) ugyanazon 
szerkezetû, 261 aminosavból álló  calbindin-D28k talál-
ható. Jellemzi a molekulánként elôforduló hat ismétlôdô 
alfa-helix-alfa domain szakasz (EF-hand), melyek közül 
négy igen nagy affi nitással köti a kalciumot: Kd= 10-8M, 
miközben konformáció változáson esnek át. A  calbindin 
gén 19 kb hosszúságú, s 11 exont tartalmaz. Promoterén 
egy D3-vitaminkapcsoló (VDRE) és egy ösztrogén kap-
csoló (ERE) helyet lehet kimutatni (Leathers és mtsai, 
1990, Hobbs és mtsai., 2009, Bar, 2009). 

A bélcsô kalcium felvétele intra- és paracelluláris 
mechanizmusok segítségével valósul meg. Az intra-
celluláris kalcium felvétel a bélhámsejtek kefe-szegé-

14. ábra. A tojás mészhéjának felépítése
Péczely (1987) alapján módosítva
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Színes 18. ábra. A tojást rakó madár kálcium anyagcseréje; A: a kálcium felszívódása a bélcsôbôl
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Színes 19. ábra. A tojást rakó madár kálcium anyagcseréje; B: a kálcium és hidrokarbonát exkréció az uterusban,
C: a kálcium és hidrokarbonát transzport az uterus epithel sejtjében

B

C
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Színes 20. ábra. A tojást rakó madár kálcium anyagcseréje; D: a medulláris csontszövet szerepe 
a nôstény madár kálcium anyagcseréjében

D
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lyében és a basolateralis membránjaiban levô hetero-
tetramer TRPV-5 és TRPV-6-os típusú (transient reseptor 
potential, vanilloid type-5/6), tölcsér alakú, kalcium csa-
tornáin keresztül történik. A kalcium csatornákat a 6, 
felcsavarodott ankyrinból álló terjedelmes N-terminal 
és a cytoplasmába mélyen benyúló C terminál jellemzi. 
Hatékonyságukat – a kalcium koncentrációtól függôen 
÷ több intracelluláris mechanizmus szabályozza: így 
a négy kalcium kötô hellyel rendelkezô  calbindin, a 
tyrosin foszfatáz, továbbá a protein kináz-A (PKA) – bé-
ta glukuronidáz reakció-út. 

A megnövekedett kalcium felvételt segíti elô még 
a basolateralis membránok arachidon sav tartalmának 
fokozott stabilitása is, melyet az aktiv D3-vitamin je-
lenléte közvetlenül biztosít. A bélhámsejtek bázisa fe-
lé irányuló kalcium transzportot pedig a bélhámsejtek-
ben zajló Na+ – K+, Na+ és a Ca2+ bazálisan irányu-
ló kotranszport folyamatai, valamint a Ca2+ -/ATP-ase 
fokozzák. Ez utóbbi mechanizmus tûnik dominánsnak 
a bélhám esetében (Hoenderop és mtsai., 2005, Phelps 
és mtsai., 2008, Khanal és mtsai., 2008). 

A bélhámsejtek cytoplazmatikus calbindinje lysoso-
mális transzformációval vesiculumokat képez, melyek 
a sejtbe kerülô kalcium befogadására, tárolására és 
transzportjára szolgálnak. Ezek a képletek biztosítják 
a bélhámsejtekben a táplálékból felvett Ca2+ facilitált 
transporttal a vérerek felé történô szállítását. A  calbindin 
vesiculumok bazális irányba történô mozgatásában fon-
tos szerepet játszanak a tubulinból álló mikrotubulusok 
(Sugiyama és mtsai., 2007). 

A fokozott kalcium felvétel extracelluláris mechaniz-
must, a bélhámsejtek közti paracelluláris utak fokozott 
mûködôképességét is igényli. Ebben a paracelluláris fo-
lyamatban a mucosa – serosa elektrokémiai potenciál-
különbség jelenti a „drive”-t. A folyamat szabályzó-
ja szöveti szinten – feltehetôen – a D3-vitamin köz-
vetlen hatása, amely a hámsejtek fehérje kapcsolata-
it, a tight junctiokat alkotó claudin-2 és -12 szerkeze-
tet fellazítja (Nemere és mtsai., 1991, Alisio és mtsai., 
1997, Hoenderop és mtsai., 2005, Christakos és mtsai., 
2007, Fujita és mtsai., 2008, Bar, 2009, Christakos és 
mtsai., 2010). 

A bélcsô Ca2+ felszívó aktivitását a táplálék kalcium 
és D-vitamin tartalma jelentôsen, foszfor tartalma pe-
dig kis mértékben befolyásolja. A legfontosabb szabály-
zó faktor a D-vitamin, ill. ennek metabolitjai, melyek 
infantilis, tojást rakó és szexuálisan inaktív (vedlô) ma-
darakban egyaránt alapvetôen meghatározzák a bélcsô 
kalcium felvételét (Hurwitz, Bar, 1972, Cohen és mtsai., 
1978, Bar, Hurwitz, 1984). A táplálék kalcium tartalma 
csökkenti a bélcsô Ca2+ felszívó kapacitását, de növeli 
a felvett Ca2+ össztömegét (Bar és mtsai., 1979). Tyú-
kokon végzett vizsgálatok szerint az állatok életkora, a 
tojásrakás intenzitása, ill. a tojásrakás megszûnése ha-
tással van a kalcium felvételre: a Ca2+ abszorpció ma-
ximuma nem a tojásrakás kezdetére, hanem a beindult 
termelési idôszak elejére esik (Scott, Balnave, 1991). To-
jásrakó tyúkok és japánfürjek esetében – tojásképzôdés 
idején – a bélcsôbe került Ca2+ 80, ill. 65%-a kerül 
felszívódásra, addig inaktiv uterus esetén ez az érték 
csak 36, ill. 18%, nem tojó madarakban pedig 23, 
ill. 17% (Bar és mtsai., 1976). A tojásképzôdés idején 

jelentkezô megnövekedett Ca2+ absorbció együtt jár a 
plazma Ca2+ tartalom csökkenéssel, a megnövekedett 
plazma PTH szinttel, az acidózissal, a plazma szexuál 
szteroid szint változásaival és a bélcsô megnövekedett 
oldékony kalcium tartalmával (Singh és mtsai., 1986, 
Cohen, Hurwitz, 1974). 

A bélhám sejtekbe került kalcium a sejtek basalis 
(basolateralis) membránján keresztül, az elektrokémiai 
grádienssel szemben (bélhámsejtek: 10–7 M Ca2+, vér-
plazma: 1.25–1.5 x 10–3 M Ca2+) lökôdik ki a propria 
kapillárisaiba, s ez az energia igényes folyamat két úton: 
a Ca2+ – ATP-ase (PMCA) és a Na+/Ca2+ ion-csere me-
chanizmusok (NCX) által valósul meg. A PMCA rend-
szer esetében a kalcium extruziohoz szükséges energi-
át biztosító ATP-ase aktiválását az aktív D3-vitamin köz-
vetett hatása eredményezi. E mellett, a D3-vitamin köz-
vetlen hatásának eredményeként megnô a bélhámsejtek 
és a vese tubulusok a 25(OH)D3-24-hidroxilase aktivi-
tása is, mely a D3-vitamin intenzív lebontásával fokoz-
za ennek turnoverét. A PMCA rendszer aktiválásában 
feltehetôen szerepe van az ösztrogéneknek is (Dick és 
mtsai., 2003, Bar, 2009). A NCX)/ ioncsere mechaniz-
mus madarak esetében még kevéssé ismert, kalcium hi-
ányos állapotokban aktiválódik, s a D3-vitamin és a PTH 
szabályozza. Szerepe a bélhám esetében emlôsben is 
alárendelt (Centeno és mtsai., 2004).

Az intra- és paracelluláris úton a bélcsô mucosájába, 
majd a serosa ereibe kerülô kalcium, mintegy 11–14 óra 
alatt jut a véráram útján az uterus lumenébe, s ennek 
a transzport mechanizmusnak a fô mozgatója a méh 
szövet erôsen megnövekedett szénsav-anhidráz enzim 
aktivitása, mely mintegy „átszippantja” a bélcsôbôl a 
felvett kalciumot. A szénsav anhidráz mûködése ener-
gia függô folyamat, amely napszakos változásokat mu-
tat. Az enzim aktivitás „on-off” szabályzása az ovulá-
ciós – tojásképzôdési ciklus hormonális változásaival 
áll kapcsolatban. Az „off” mechanizmusa valószínûleg 
a progeszteron szint növekedése, míg az „on” effek-
tus az ovuláció még nem azonosított hormonális sza-
bályzója(i) és a tojásfehérje képzés regulációs faktorai 
lehetnek (Bar, 2009). 

Az ösztrogének önmagukban is és az androgénekkel 
szinergista módon növelik a  pubertás végén és a to-
jásrakási periódusban a bélcsôben intenzíven foko-
zódó kalcium felszívódást, transzportot és a méh lu-
menébe irányuló szekréciót. Kísérleti módon, együt-
tes androgén+ösztrogén bevitellel igazolták ezt, nö-
velni lehetett a csirkék bélcsövének kalcium felszívó 
aktivitását (Common és mtsai., 1948), ill. a leginten-
zívebb tojáshéj képzés idôszakában (8–12 órával az 
ovipozició elôtt) tojótyúkok vérplazmájában követke-
zetesen, egyidejûleg jelentkezô ösztradiol, ösztron és 
tesztoszteron csúcs értékek találhatók (Péczely és mtsai., 
1980). A szteroid hatás egyrészt közvetett, a D3-vita-
min fokozott szintézisén keresztül valósul meg. A meg-
emelkedett ösztrogén szint hatására a májsejtekben nô 
a 25-hidroxikolekalciferol szintézis és a vesetubulusok 
sejtjeiben fokozódik a 25-OH-D3-1-hidroxiláz aktivi-
tás, s így az aktív D3-vitamin keletkezése (Tanaka és 
mtsai., 1976, Sedrani és mtsai., 1981). Nôstény mada-
rakban a bélcsô  calbindin tartalma kismértékû, fokoza-
tos növekedést mutat az ivarérés során (Wu és mtsai., 
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1994), s ugyan ez a hatás váltható ki infantilis madarak-
ban ösztrogén+tesztoszteron kezeléssel (Nys és mtsai., 
1984).

Másrészt, közvetlen ösztrogén hatás valószínûsíthetô 
a bélcsôben: fokozódik az epithel sejtek egyik kalci-
um csatornájának (TRPV6) mennyisége, s nô a Ca2+ 
felvétel (Hoenderop és mtsai., 2005). Az ösztrogének 
(+androgének?) ugyancsak közvetlenül hatnak a fokozó-
dó kalcium turnoverre is, feltehetôen a bélcsô mucosa 
és serosa közti koncentráció-grádiensen keresztül, amely 
25%-os is lehet a héjképzôdés során (Luck, Scanes, 1979). 

Az uterus területén ugyancsak a kalcium forga-
lom robusztus változása következik be a maturációt 
követôen. A Ca2+, és az ezzel együtt változó HCO3- 
transzport erôsen fl uktuál a héjképzôdés ciklusa so-
rán, maximum értéket mutatva a ciklus második fe-
lében (tyúk esetében a transzport folyamatok növe-
kedése 12 órával kezdôdik, s 22 óra múlva végzôdik 
postovulációsan, s a maximum érték mintegy 16–18 
órával jelentkezik, postovulációsan). A Ca2+ transzport 
a méhben nincs szoros kapcsolatban a szervezet kal-
cium homeostasisával és D-vitaminmetabolizmusával, 
de a HCO3-, a Na+, H+ és Cl- kotranszportok, valamint 
a héj matrix proteinek elválasztása jelentôsen befolyá-
solják (Vetter, O’Grady, 2005, Striem, 1990, Corradino 
és mtsai., 1993). 

A tojáshéj képzés idején az uterus kalcium exkréciós 
mechanizmusában is fontos szerepet játszik a  calbindin, 
mint transzport protein. A  calbindin-28Dk fôként az 
uterus és a felette elhelyezkedô „vörös isthmus” csö-
ves propria mirigyeiben expresszál. A legerôsebb kal-
cium transzport(exkréció) ezekbôl a csöves mirigyekbôl 
irányul a méh lumene felé. A  calbindin az ovipoziciós 
ciklus során, napszakos jelleggel szinetizálódik, s rak-
tározódik idôlegesen a mirigysejtekben. mRNS-tartalma 
alacsony akkor, amikor a tojás az infundibulumon, 
magnumon és az isthmuson halad keresztül, de szig-
nifi kánsan nô, amikor a tojás az uterusba kerül. Gén-
jének expresszióját ugyanakkor, a tojás áthaladásának 
mechanikus hatása nem befolyásolja (Wasserman és 
mtsai., 1991, Bar és mtsai., 1992, Ieda és mtsai., 1995). 
A  calbindin elválasztás mintegy 2 óra múlva követi – az 
ugyancsak a tojás áthaladásához kötôdô  osteopontin 
expressziót, bár a kettô között funkcionális kapcsolat 
nincsen (Lavelin és mtsai., 2000).

A  calbindin-D28k szintézisének meghatározó sza-
bályzó faktorai az uterusban a szexuál szteroidok kö-
zül az ösztrogének: a csöves mirigyek sejtjeiben az 
ösztrogén (E2) stimulálja a  calbindin-D28k szintézi-
sét, míg az aktív D3-vitamin szöveti koncentrációja a 
méhben nincs hatással a  calbindin D28k produkcióra. 
Aktiv D3-vitamin kezelés, valamint a táplálék D3-vita-
min-tartalmának változtatása nem hat a méh  calbindin 
tartalmára, míg ezek a beavatkozások a bélcsô és vese 
 calbindin expresszióját fokozzák. Ez alapvetô eltérés a 
bélcsôhöz képest, mivel itt a D3-vitamin bevitel határo-
zottan stimulálja a  calbindin-D28k szintézisét és ez ál-
tal, közvetve a chimusból történô kalcium felszívódást 
és transzportot (Corradino és mtsai., 1993). 

Az uterusban és a distalis isthmusban egy másik aktív 
kalcium transzport és exkréciós mechanizmus is mûködik: 
a mitochondriális Ca2+ – ATP-ase. Az enzim nagy meny-

nyiségben található a mucosa fedôhámsejtekben és a 
csöves propria mirigyek sejtjeiben. Intracellulárisan 
elsôsorban az apicalis microvillusok zónájában lokali-
zálható. Ebben az energia függô mechanizmusban fon-
tos szerepet kap a propria és a serosa felé irányuló aktív 
Na+ pumpa, amely kotranszporttal a vér felôl a Ca2+ 
felvételt facilitálja. Ez a kalcium felvétel, valószínûleg a 
TRPV-6 csatornákon keresztül történik, melyek emlôs 
uterusban ismeretesek, de ezeket a madár uterusban ed-
dig még nem mutatták ki (Bar, 2009). 

A progeszteron és a glukokortikoidok az uterusban 
gátolják a  calbindin-D28k mRNS képzôdését, a tesz-
toszteron pedig nincs hatással a  calbindin szintézisére 
(Bar és mtsai., 1996). 

Az uterusban folyó aktív Ca2+ transzport (exkréciós) 
mechanizmusokon kívül, valószínûsíthetô a passzív, 
paracelluláris mechanizmusok létezése is. A passzív 
transzport a mucosa fedôhámsejtjei között valósul meg, 
hasonló mechanizmussal, mint a bélcsôben. Ennek 
„mozgatója” lehet az elektromos potenciál különbség 
a méh lumene és a mucosa között, valamint az a tény, 
hogy a lumen folyadékba kerülô Ca2+ azonnal kapcso-
lódik a jelen levô HCO3- -hoz (megváltoztatva a töltés 
viszonyokat), melyet a fél-folyékony matrix proteinek 
(is) katalizálnak (Eastin, Spaziani, 1978a, b). 

Újabb adatok arra utalnak, hogy az uterus HCO3- 
produkciója lenne a Ca2+ transzport legfontosabb sza-
bályzója. Szoros összefüggés mutatható ki a HCO3- 
lumenbe irányuló aktív szekréciója, valamint a méh 
lumenébôl a plazmába irányuló Na+ és Cl- transz-
port intenzitása, továbbá a Na+ – K+ ATP-ase enzim 
expressziója között a tojásrakási ciklus során. Amennyi-
ben a luminális Na+ tartalom alacsony volt, ill. transz-
portját blokkolták, vagy a méhfal szénsavanhidráz ak-
tivitását acetazolamiddal gátolták, a Ca2+ transzport 
erôsen lecsökkent (Bar,2009). 

Az aktív D3-vitamin képzésében, ill. hatását sziner-
gista módon erôsítve a kalcium turnover fokozásában, 
szerepe lehet a  pubertás idején emelkedô  prolaktin 
szintnek is. A  prolaktin fokozza a vese 25-OH-D3-1-
hidroxiláz aktivitást, s így az aktív D3-vitamin szinté-
zist (Spanos és mtsai., 1976). A  prolaktin e mellett a 
bélcsôben stimulálja a TRPV-6 kalcium csatornák mRNS 
expresszióját, s együttesen a megnövekedett aktív D3 
szöveti koncentrációval, fokozza a  calbindin szintézi-
sét és így növeli a bélcsô kalcium felszívó és transzpor-
táló tevékenységét (Ajibade és mtsai., 2010).

A vérplazma és az extracellularis tér Ca2+ kon-
centrációjának szabályzását a mellékpajzsmirigy 
parathormonja (PTH) végzi. A mellékpajzsmirigy oly 
módon szabályozza a kalcium – foszfor homeosztázist, 
hogy sejtjeinek kalcium-szenzitiv receptorai (CaSR) 
pillanatról – pillanatra érzékelik a kalcium szint csök-
kenést, s ez a hormon igen gyorsan jelentkezô fo-
kozott szekrécióját váltja ki. A mellékpajzsmirigy 
kalcium-érzékelô receptorai, mintegy 620 tagból ál-
ló extracelluláris domennel, s ezen legalább 5 kalcium 
kötô hellyel rendelkezô septahelicalis membrán recep-
torok, melyek „G” proteinnel kapcsolódó C-terminusa 
222 aminosav maradékból áll. Ezen a „C” terminuson 
helyeezkedik el a calmodulin kapcsolódást biztosító 
domain, mely az intra- és extracelluláris kalcium kon-
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centráció különbséget érzékeli (Brown és mtsai., 1995, 
Huang és mtsai., 2009, Huang és mtsai., 2010). 

A madár PTH-t, emlôsökhöz hasonlóan 84 ami-
nosav-maradék képezi, melyek közül az 1–34, N-ter-
minális alkotja a PTH-1R aktiváló részt, s felelôs 
elsôdlegesen a vese tubuláris kalcium reabsorbciós és 
foszfát excréciós hatásokért, a megnövekedett  osteoclast 
aktiválásért és a vese 1,25-(OH)2-D3 szintézisért. 
A 35–84 elemekbôl álló C-terminálisa nagy mennyi-
ségben, részben önállóan szekretálódik, részben pe-
dig a vérben proteolizissel keletkezik. Hatásai fôként a 
csont resorbcióra irányulnak. A másik parathormon re-
ceptor típus (PTH-2R) fôleg a központi idegrendszer bi-
zonyos területein található, s nem vesz részt a „klasz-
szikus” PTH hatások mediálásában. A PTH receptorok 
septahelicalis transzmembrán típusú, „G” proteinhez 
kapcsolódó képletek, az. 1. típus mind a PTH, mind a 
PTH-szerû peptidre specifi kus, a 2. típusú viszont csak 
a PTH-ra (Turner és mtsai., 1998, Murray és mtsai., 
2005). A PTH specifi kus PTH/PTHrP, 1-típusú recep-
torain keresztül, elsô lépésben növeli a vese tubulusok 
Ca2+ reabsopcióját és az 1alfa-hidroxilase aktivitását, 
s így az 1,25-dihidroxikolekalciferol szintézisét. A ve-
sében keletkezett aktiv D3-vitamin, egy második lépés-
ben a  calbindin szintézis fokozása útján növeli a bél-
hámsejtek Ca2+ absorpcióját. A PTH, ezen kívül köz-
vetlenül is fokozza a bélhámsejtek in vitro kalcium fel-
vételét, ezek apicalis, és baso-lateralis membránjaiban 
ugyanis szintén megtalálhatók a PTH/PTHrP recepto-
rok (Hoenderop és mtsai., 2005). 

A nôstény madár kalcium anyagcseréjének szabály-
zásában – elsôsorban a vese szintjén – jelentkezik a 
mellékpajzsmirigy megemelkedett parathormon pro-
dukciójának hatása. A vese tubulusokban a PTH re-
ceptorok mennyisége a kalcium reabsorbcióval ará-
nyosan változik, számuk növekszik a héjképzés ide-
jén. A héjképzés során a vese proximális tubulosokban 
a PTH közvetlenül fokozza a primer vizeletbôl a Ca2+ 
reabsorpciót, miközben a hormon a protein kinase-C 
és –A rendszer aktiválásával, a II típusú Na+ -PO4 
ko-transzporteren keresztül, erôsen csökkenti a PO4 2- 
reabsorbciót (fokozza a foszfát kiürülést). Ugyanekkor 
a PTH függô aktív D3-vitamin intenzívebb képzôdésére 
utal a vese megnövekedett 1-alfa-hidroxiláz aktivitásá-
nak fokozódása (Wideman, 1987, Elaroussi és mtsai., 
1994, Dudas és mtsai., 2002). A vese tubulusokban a 
PTH fokozza az adenylat cyclase aktivitást, amely sti-
mulálja az 1-alfa-hidroxiláz, s ezen keresztül az ak-
tív D3-vitamin szintézisét. Az adenylat cyclase akti-
vitás növekedése ösztrogén függô folyamat, melyet 
az ovulációs-ovipoziciós ciklus növekedô plazma 
ösztrogén szintje a PTH receptorok expressziójának 
fokozásával hoz létre. A vesetubulusok fokozott 
1,25-dihidroxi-kolekalciferol produkcióját, tehát PTH 
+ ösztrogén szinergizmus szabályozza (Elaroussi és 
mtsai., 1993). 

A bélcsôben egyes vizsgálatok szerint, a magas PTH 
szint nem hat a bélcsô Ca2+ absorpciós kapacitására 
(Nemere, Larsson, 2002). Újabb, sejtkultúrában végzett 
vizsgálatok viszont azt mutatják, hogy a PTH a protein-
kinase-A aktiválásán keresztül fokozza a bélhámsejtek 
Ca2+ felvételét (Sterling, Nemere, 2007). 

Az uterus mucosájában ugyancsak megtalálhatók a 
PTH receptorok, melyek Kd és Bmax értéke határozot-
tan csökkent a héjképzôdés során, utalva funkcionális 
szerepükre (Ogawa és mtsai., 2000). 

A  pubertás idején a petefészek fokozott ösztro-
gén+androgén elválasztása, a megnövekedett aktív D3-
vitamin szintézis, s az ennek hatására jelentkezô inten-
zív  calbindin képzôdés hatalmas mértékben fokozza a 
bélcsô kalcium felszívó tevékenységét. A vérplazmába 
került „többlet” kalcium zöme – amennyiben nincs ép-
pen héjképzôdés – a csöves csontok, rendszerint lég-
zsák diverticulumokkal kitöltött velô-üregébe kerül, s 
egy másodlagos csontszövet, a trabekuláris szerkezetû 
 medulláris csont-állomány kialakulásához vezet. Fôleg 
a combcsont és a tibio-tarsus belsejében levô „velô-
üregekben” jelennek meg az erekben gazdag, tövis ala-
kú nyúlványokat formáló trabekulumok, melyek a külsô 
tömött corticalis csont-állományból kiindulva növeked-
nek befelé. A  medulláris csont matrix-állományában, a 
képzôdô osteoid szövetében, keratán-szulfátból álló, kén 
tartalmú globuláris képletek jelennek meg, melyek a kal-
cifi kációs folyamat kiindulú pontjai (Yamamoto és mtsai., 
2005). A folyamat a csontváz tömegének akár 20%-os 
megnagyobbodásához is vezethet. (Péczely, 1987). 

A reggeli órákban tojást rakó madarak esetében (há-
zityúk és igen sok határozott diurnális ritmusú vadon élô 
faj) a tojás héjképzése az éjszakai órákra („sötét perió-
dus”) esik, amikor a bélcsô már lényegében nem tartal-
maz tápanyagot, ill. kalciumot. A bélcsô kalcium tartal-
ma u.i. 4–5 órával a táplálkozás befejezôdését követôen 
felszívódik, vagy a faecessel kiürül. Ebben az esetben a 
nôstény madárnak más kalcium depora van szüksége, s 
ezt a  medulláris csont kalcium tömege biztosítja. Ennek 
megfelelôen a medulláris csontszövetben jellemzôen fá-
zisos változások zajlanak le. 

A táplálék kalcium (fôleg CaCO3 és CaPO4 formá-
ban jelenlevô) tartalma alapvetôen meghatározza a 
 medulláris csont-állomány részvételét a tojáshéj kép-
zésben. Amennyiben ez, házityúk esetében meghalad-
ja a 3.65%-ot a bélcsô által felszívott Ca2+ – amennyi-
ben éppen héj képzés zajlik – közvetenül az uterusba 
kerül és beépül a tojáshéjba. Ha ekkor nincs meszesedô 
héjú tojás az uterus lumenébe, úgy a keringésbe került 
Ca2+ egy része elraktározódik a medulláris csontokba, 
más része a vesén keresztül kiürül a szervezetbôl. Ha 
a tojó tyúkok táplálékának kalcium tartalma 1.95% alá 
csökken és héj képzôdés zajlik, úgy ekkor a mész héj 
30 – 40%-a medulláris csontszövetbôl származik. Mész 
szegény táplálék esetén tojótyúkok csontrendszerébôl 
a mésztartalom folyamatos átáramlása a méh felé, a 
csontváz tömegének 38%-os csökkenéséhez is vezet-
het. Ilyenkor a tyúk egyre vékonyabb héjú tojásokat to-
jik, majd az ovulációk (a tojásrakás) leállnak. A tartó-
san mész szegény táplálékhoz jutó tojó madarakban a 
csont állomány jelentékeny átépülése fi gyelhetô meg, s 
nem várt módon elôször a corticalis csontszövet kezd el 
vékonyodni. A jelenség arra utal, hogy a medulláris és 
corticalis csontállomány között folyamatos átépülések 
zajlanak, ill. a csontszövet Ca2+ tartalmának kiáramlása 
a héjképzôdés eredménye képpen, a corticális csontok 
szerkezeti változásain keresztül valósul meg (Hurwitz, 
Bar, 1969, Simkiss, 1967). 
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A medulláris csontállomány kalcium anyagforgal-
mát Ca2+45, jelöléssel vizsgálta Tyler (1954), aki a je-
lölt és a – táplálékkal felvett – jelöletlen kalcium tojás-
héjba történô beépülését ellenôrizte. Abban az esetben, 
amikor elegendô kalcium volt a táplálékban, napköz-
ben a folyamatos táplálkozás (kalcium felvétel) idején, 
ill. az éjszaka kezdetén, amikor még volt a bélcsôben 
chimus, a felszívódott kalcium közvetlenül az uterusba 
került. A medulláris csontszövet mészraktárának hasz-
nosítására csak akkor került sor, amikor a felszívódás 
mértéke bizonyos kritikus szint alá csökkent. 

A tartósan mész szegény takarmányon tartott tyúkok-
ban (amikor a plazma kalcium koncentráció 1.0 mM alá 
csökken), ill. a  medulláris csont mészdepóinak kime-
rülése esetén a tojásrakás lecsökken, majd megszûnik, 
így biztosítja a szervezet az életmûködéseket fenntar-
tó „minimum kalcium plazma szint” fennmaradását.
 A tojásrakás leállását a szub-fi ziológiás kalcium szint 
direkt, a GnRH hatásra irányuló gátlása (az LH release 
megszûnése) okozza. Az LH sejtek „nem L-típusú” 
kalcium csatorna rendszerének mûködését blokkolja 
a plazma kritikus érték alá csökkent kalcium szintje, 
ami a  preovulációs LH csúcs elmaradását eredménye-
zi (Davidson és mtsai., 1987, Liu és mtsai., 1995). A fel-
tevést igazolja az, hogy ezekben a tyúkokban LH keze-
léssel, vagy hypothalamus kivonattal a tojásrakás újra 
megindítható, bár vékony héjú, majd „lágy”héjú tojá-
sok kerülnek lerakásra (Luck, Scanes, 1979). 

A héjképzôdés során – amikor a plazma Ca2+ szintje 
csökken – a medulláris csontszövetben jelentôsen nô a 
szervetlen csont-állományt absorbeáló, sokmagvas, le-
mezes nyulvány-tömkeleggel tagolt felszínû, jellegzete-
sen fodrozott peremû osteoclastok száma és ezek mé-
rete. A megnagyobbodott osteoclastok perifériás fodro-
zottsága fokozódik, s a fodrokban hatalmas mennyiségû 
lysosoma jelenik meg. Ezek fl uorid-rezisztens-savas 
foszfatáz, valamint katepszin-B tartalma, és a perifé-
riás cytoplazmában H+- ATP-ase hatására keletkezô 
H+ és Cl-ionok (extracellulárisan sósavat képezve) old-
ják a csont szervetlen állományát. Az ion transzpor-
tot és kilökôdést tyrosin kináz szabályozza. A kelet-
kezett szuszpenzióból resorbcióval a Ca2+ és PO42-
részben az osteoclastok fagosomáiba kerül, részben 
pedig diffuzióval közvetlenül a gazdag vérér-kapillá-
ris hálózatba jut. A csont-állomány feloldását erôsíti 
a  medulláris csont matrix állományában megjelenô, 
feltehetôen zömmel a stromális sejtekben keletkezô 
tartarat rezisztens-savas foszfatáz is. A héjképzôdés 
szüneteiben az osteoclastok fodrozottsága csökken, ill. 
megszûnik, s erôsen redukálódik a periférián koncent-
rálódó lysosomák mennyisége is (Sturkie, 1976, Mil-
ler Kenny, 1985, Yamamoto, Nagai, 1992, Sugiyama, 
Kusuhara, 1993, Pederson és mtsai., 1997, Williams 
és mtsai., 1998). 

A medulláris csontszövetbôl történô Ca2+ felsza-
badulást, ill. a vérkeringésben a hyperkalcémia kiala-
kulását a PTH, a  calcitonin, calmodulin, valamint az 
androgének és ösztrogének együttesen szabályozzák. 
Ezek receptorai megtalálhatók az osteoclastokban. 

A PTH szintje a plazmában határozott emelkedést 
mutat a héj képzôdése során, amikor a medulláris 
csontokban az osteoclastok aktiválódnak, ill. fokozott 

kalcium transzport irányul az uterus felé (van de Velde 
és mtsai., 1984). A PTH az osteoblastokban és stromális 
sejtekben stimulálja egyes cytokinek szintézisét, csök-
kentve az antirezorptiv hatású osteoprotegerin produk-
cióját. Ezek a közvetett hatások – melyek nem járnak 
együtt PTH receptorok expressziójával – fokozzák az 
osteoclastok differenciálódását és a matur osteoclastok 
rezorbciós aktivitását. Másrészt receptoron keresztül 
jelentkezô PTH hatásról is szó van. A PTH1R –t ki-
mutatták a madár osteoclastok membránjában, amely 
nagy affi nitással köti a teljes (1–84 aminosav tartalmú) 
PTH proteint és a 1–34 aminosavból álló N-terminálist. 
A PTH feltehetôen közvetve ( osteoclast differenci-
álódás stimulálása) és a maturus sejteken közvetle-
nül is (savas foszfatáz aktivitás növelése) fokozza a 
 medulláris csont Ca2+ rezorbciós aktivitását (Murray 
és mtsai., 2005).

A  calcitonin az osteoclastok cytoskeleton rendszeré-
nek aktiválásán keresztül, közvetve fokozza azok foko-
zott sav exkrécióját. A  calcitonin hatására egyrészt kont-
rahál az osteoclastok cytoskeleton apparátusa (actin, 
vimentin, tubulin) és a sejt központjában erôsebben 
tömörül, miközben a sejt mérete zsugorodik. Másrész 
az in vitro alkalmazott  calcitonin hatására csökken 
az osteoclastok aciditása, ami fokozott H+ és Cl- ion 
kilökôdésre utal a sejtekbôl (Hunter és mtsai., 1988, 
Hunter és mtsai., 1989). 

A calmodulin fokozott expressziója fi gyelhetô meg 
az osteoclastok cytoplasmájában az aktív csont-állo-
mány felszívódása idején. A képzôdött calmodulin a 
sejtek perifériájára kerül, s a lebenyezett felület alatt 
akkumulálódik. A calmodulin az intracellularis sav-
transzportban – a H+ – ATP-ase aktiválásával –, ill. 
a csont-állomány feloldásában játszik szerepet. Ak-
tiválását a – fokozott resorbcióval – megnövekedett 
intracelluláris Ca2+ koncentráció végzi, s hatás a 
foszfatáz aktivitású calcineurinon és a CaMKII prote-
inen keresztül valósul meg. Önmagát erôsítô mecha-
nizmusról van tehát szó (Williams és mtsai., 1996, 
Seales és mtsai, 2006). 

Az osteoclastok ösztrogén hatásra csökkent lysoso-
mális enzim produkcióval és csökkent csont-resorbciós 
aktivitással reagálnak. Az osteoclastok ösztrogén szen-
zitivitásáért cytosol – mag- és membrán ösztrogén re-
ceptorok felelôsek. Anti-humán ösztrogén-receptor 
antitesttel egy 66 kDa-os és egy 140 kDa-os recep-
tor proteint tudtak azonosítani. A 66 kDa-os recep-
tor nagyfokú megegyezést mutatott a humán cytosol 
ösztrogén receptorral. Az órákon belôl jelentkezô mag-
protooncogén expresszióért, és az osteoclastokban 
kimutatható igen gyors HCL produkció csökkenésért 
(41%), pedig, valószínûleg a 140 kDa-os, membránhoz 
kötött  ösztrogén receptor lehet felelôs. A medulláris 
csontokban tehát a plazma ösztrogén szint változá-
sai egy gyors és egy lassú csont-állomány resorbció 
csökkenést eredményeznek (Oursler és mtsai., 1991, 
Oursler és mtsai., 1993, Brubaker, Gay, 1994, Pederson 
és mtsai., 1997). 

Az osteoclastok specifi kus cytosol – mag androgén 
receptorokkal is rendelkeznek. Invitro androgén keze-
lés csökkenti az osteoclastok katepszin-B és tartarát-
rezisztens-savas foszfatáz produkcióját és a csont-állo-
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mányra ható resorbciós aktivitását. Az osteoclastokban 
ugyanakkor fokozódott a TGF-β produkció, amely 
az androgén hatás egyik jellemzôje, sejt szinten. 
Az androgének egy része a csontszövetben aroma ti zá-
cióval ösztrogénekké alakul(hat), s ebben a formában, 
cytosol ösztrogén receptorokhoz kötôdve is kifejtheti 
resor bció csökkentô hatását (Pederson és mtsai., 1999, 
Vanderschueren és mtsai., 2004). 

A csont-állományt építô osteoblastok mûködése 
fôként a héjképzés szüneteiben, ill. a nappali órák-
ban – a madár táplálkozása idején – zajlik, s ezt a fo-
lyamatot elsôsorban az ösztrogének szabályozzák. 
Ösztrogén kezelés hím japán fürjekben 5 nap múl-
va a máj foszvitin szintéziséhez, hyperkalcémiához, 
medulláris csontszövet megjelenéséhez és ezzel 
egyidejüleg a corticalis csont állomány csökkenésé-
hez vezet. A medulláris csontszövetben egyre több 
 osteoblast jelenik meg, s ezek határozott ösztrogén 
kötô képességgel rendelkeznek. Az anti-ösztrogén 
tamoxifen szimultán adagolása kivédi a hyperkalcémia 
kialakulását, a medulláris csontszövet képzôdését, s 
az ezzel együtt járó corticalis csont állomány csök-
kenését (Turner és mtsai., 1993). In vitro rendszer-
ben ösztrogén hatására az izolált osteoblastokban 3 
nap múlva ösztrogén-alfa receptorok (a cytosolban 
és a sejtmembránban egyaránt) alakulnak ki, s a sej-
tek alkalikus foszfatáz aktivitása erôsen nô (Hiyama 
és mtsai., 2009). A medulláris csontban kalcium be-
épülést fokozó ösztrogén származhat androgénekbôl 
is, melyek a periférián aromatizációval keletkez-
nek. Az  aromatáz gátló letrozol, amelyik csökken-
ti a vérplazma ösztrogén tartalmát, csökkenti a plaz-
ma alkalikus foszfatáz és kalcium koncentrációját, s a 
medulláris csontszövet sejtjeinek  ösztrogén receptor 
expresszióját (Deng és mtsai., 2010). Megerôsiti ezt a 
megállapítást az a tény, hogy tesztoszteron kezelés, va-
lamint ösztradiol + tesztoszteron kezelés egyaránt fo-
kozza a medulláris csontszövetben levô osteoblastok 
proliferációját (Chen és mtsai., 2010). Az androgének 
közvetett úton is stimulálhatják a csontszövet meta-
bolizmusát. Humán adatok szerint cytosol és memb-
ránban lokalizált androgén receptorok expressziója 
fi gyelhetô meg az osteoblastokban, osteoclastokban 
és a  medulláris csont-állomány stroma sejtjeiben. 
Androgén hatásra cytokinek és növekedési faktorok 
szintézise indul meg, s hasonló hatást fejtenek ki a 
csontszövetben keletkezô DHEA-ból aromatizációval 
képzôdô ösztrogének is (Adachi, Takayanagi, 
2006). 
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3.1. A here (testis)

3.1.1. A here posztembrionális fejlôdése

A kikelés körüli napokban az egyre vastagabbá vá-
ló csírakötegek (tubuli seminipheri) középsô részén 
hisztolitikus folyamatok indulnak meg (házityúkon a 
keltetés 19. napja és a kikelés utáni elsô 7, 10 nap) 
és elkezdôdik a kanyarulatos here csatornácskák lu-
menének a kialakulása. A here csatornácskák falában, 
szorosan a bazális hártyára símulva ekkor osztódó 
spermatogoniumokat látni, melyek 2–3 típusa különül 
el. Jellemzô a Sertoli sejtek hypertrophiája és mitotikus 
osztódása. A csírakötegek között levô stroma állomány 
és az interstitialis (peritonealis) sejtek mennyisége is 
jelentôsen fokozódik ezekben a napokban. Ez a perió-
dus már a prepubertás kezdete.

3.1.1.1. A prepubertás

Fiatal kakasokban a kikelés utáni elsô hónapban 
jellemzô a here tömegének intenzív növekedése, amely 
részben a herecsatornácskák falában kezdetben csak 
egy – két rétegben elôforduló spermatogoniumok osz-
tódására, másrészt pedig a 8–9. hétig tartó intenzív 
 Sertoli sejt proliferációra vezethetô vissza (Bozkurt és 
mtsai., 2007). A basalis hártya mentén rendezôdô sö-
tét cytoplasmájú sejtek ôssejt jellegû (A, vagy Ad tí-
pusú) spermatogoniumok, melyek mitotikus osztó-
dással, egy ideig – ezekhez igen hasonló – A1 (vagy 
Ap1) sejteket hoznak létre. Egy – két hét múlva azon-
ban, rendszer alakul ki a spermatogoniumok osztó-
dásában. Minden egyes A spermatogonium mitozisa 
egy újabb A típusú és egy A1 spermatogoniumot ered-
ményez. Az A1 spermatogonium mitotikusan két Ap2 
spermatogoniumot képez. Ezek – az elektronmikro-
szkópos képeken – világosabb citoplasmájú sejtek. 
A spermatogén sejt szám növekedése a tubulusok falát 
megvastagítja, s így az interstitiális (stroma) állomány tö-
mege relatíve csökken. Késôbb, az elsô – második hónap 
fordulójában az A2 spermatogoniumokból mitózissal 
létrejönnek a világosabb magvú és cytoplasmájú, de 
sejtorganellumokban gazdagabb, B (átmeneti) típusú 
spermatogoniumok is. A B spermatogoniumok pedig 
mitotikusan tovább osztódva, néhány hét múlva na-
gyobb méretû, világos cytoplasmájú, relative nagy, kom-
pakt magvú I. rendû (diploid) spermatocytákat hoznak 
létre (Jones, Lin, 1993). 

A herecsatornácskák mûködésének jellegzetessége 
– a pubertást követôen – a generációnként, hullámok-
ban történô sejtpopuláció képzés. Ez azt jelenti, hogy az 

egy spermatogoniumból eredeztethetô spermatocyták 
és spermatidák csoportja ún.”cellularis associáció”-t 
képez. Ez a populáció az egy Sertoli sejthez kapcso-
lódó 32 spermatidát jelent, melyeket a  Sertoli sejt – 
spermatogén sejt speciális kapcsolat mellett közvet-
len cytoplazma hidak is összekapcsolnak. A celluláris 
associáció tehát egyetlen synciciumnak tekinthetô, 
amely a prepubertás során már a spermatogoniumok 
kapcsolatában is felismerhetô. 

A prepubertás spermatogenetikus folyamatai-
nak szabályzásában lokális (autocrin, paracrin) fakto-
rok szerepe valószínûsithetô. Így, a  növekedési hor-
mon mRNS-e expresszál a spermatogoniumokban és 
I.rendû spermatocytákban ( a  pubertás során megjelenô 
II.rendû spermatocytákban és spermatidákban viszont 
nem) (Harvey és mtsai., 2004). A prepubertás Sertoli 
sejtek anyagcsere szabályzásában egy cytokin hormon 
(nikotinamid-foszforibozil-transzferáz /NAMPT/) hatá-
sát is kimutatták, amely a NAD produkció egyik sza-
bályzó faktora. A pubertást követôen ez a cytokin meg-
jelenik a spermatogén sejtek magvában is (Ocon-Grove 
és mtsai., 2010). Egyes savanyu glikozidázok szerepe 
u.csak valószínûsíthetô a fejlôdô herében. A béta-N-
acetil-hexozaminidáz (beta-HEX) és a béta galaktozidáz 
(beta-GAL) szintje folyamatosan növekszik a japán für-
jek heréjében, amely a primer spermatocyták megjele-
néséig tart (Droba és mtsai., 2007). 

Kakasokban a második – harmadik hónapban a 
here tömegének növekedése erôsen lelassul, amely a 
spermatogén sejtek differenciálódásának megrekedésé-
re és a Sertoli sejtek osztódásainak leállására vezethetô 
vissza. A Sertoli sejtek száma kakasokban a 2. hónap 
végétôl már nem növekszik (a  pubertás és maturus ál-
lapot során sem!), ekkorra kialakul az ivarérett madárra 
jellemzô mennyiségük (Bozkurt és mtsai., 2007). Foly-
tatódik azonban a Sertoli sejtek differenciálódása (ha-
tározott hypertrófi át mutatnak), növekedési faktorokkal 
és a spermatogén sejtek anyagcseréjét támogató, ad-
héziót fokozó anyagokkal biztosítják a sejtpusztulást 
elkerülô spermatogoniumok fennmaradását (Farini és 
mtsai, 2005). A megnövekedett és bázisukon fokoza-
tosan kiszélesedô Sertoli sejtek között, ekkor azonban 
még nem alakulnak ki azok a membrán specializációk, 
melyek a  pubertás idején létrehozzák a vér-here barriert 
(Bergmann, Schindelmeisaer, 1987). 

Jellemzô változás az, hogy a spermatogoniumok 
osztódása a késôbbi prepubertásban lelassul és szá-
mos közülük degenerálódik. Ebben a folyamatban 
(mint, arra a here differenciálódása fejezetben utal-
tunk) a spermatogoniumok és a Sertoli sejtek apoptozist 
szabályzó Fas-ligand – Fas-receptor rendszere és a 
spermatogoniumokban megjelenô prohibitin (mitotikus 

3. A hím madarak ivarkészüléke



3. A hím madarak ivarkészüléke  99

osztódást gátló faktor) megjelenése játszik fontos szere-
pet (Thurston, Korn,2000, Han és mtsai, 2009). 

Továbbá, mûködésbe lép az I. rendû spermatocyták-
ban a meiozist átmenetileg blokkoló, szex kromoszóma 
inaktivációs, ún. „meiozis szilencium” mechanizmus. 
A ZZ kromoszómák a meiozis elsô profázisának kez-
detén, a pre-leptoten fázisban nem képeznek szinap-
szisokat, s így a meiotikus osztódás ezen a szinten le-
áll. A folyamat – emlôsöktôl eltérôen – a DNS köte-
gek szétválása és a kromoszómák párba állása elôtt, 
a folyamattól függetlenül zajlik le, s ezért szinapszis 
képzés elôtti meiozis szilencium mechanizmusnak 
tekinthetô (Schoenmakers és mtsai., 2010). Az I.rendû 
spermatocyták így a pre-leptoten – leptoten fázisban 
maradnak a pubertást létrehozó fokozott gonadotropin 
hormon termelés megindulásáig (kakasokban 6 hóna-
pos korig: 24–26. hét). 

Eközben a – fokozatosan összenyomódó – stroma 
állomány peritonealis sejtjei egyre inkább a Leydig sej-
tek megnyúlt, háromszög alakját veszik fel. 

3.1.1.2. A  pubertás ( maturáció)

A  pubertás megindításáért a megnövekedett GnRH 
– gonadotrop hormon elválasztás felelôs. Ennek során 
elsôdleges szerepet játszik az FSH, amely a Sertoli sej-
tek funkcionális differenciálódásán keresztül megin-
dítja a spermatogén sejtek intenzív osztódását. Szoros 
korreláció mutatható ki a here tömegének, valamint a 
tubuli seminipheri mennyiségének növekedése, továbbá 
a Sertoli sejtek hipertrófi ája és az FSH szint növekedé-
se között. A folyamatot elsôként Follett (1976) elemezte 
fénytartam növeléssel gonado-stimulált japánfürjeken, 
s az elmúlt évtizedekben számos madárfajon igazolták 
eredményeit. Kimutatta, hogy a foto-gonado-stimulált 
hím fürjekben a 9. nap végére az FSH plazma szint 
12 ×-esére emelkedik és egy hétig ezen a magas ér-
téken marad. Ezt követôen az FSH koncentráció fo-
kozatosan csökken, s mire a maximális tesztoszteron 
szinttel jellemezhetô teljes ivarérés bekövetkezik, ez a 
gonadotropin már a korábbi, maximális szint egy har-
madára esik vissza. Ugyancsak, gyorsan emelkedik foto-
gonado-stimulált madarakban az LH plazma koncent-
ráció is, amely a here tesztoszteron produkcióját fokoz-
za. Négy nap múlva az LH az infantilis szint 5-szörösét 
éri el, s magas értéke nem változik a  maturáció során. 

A here tömege a  pubertás 1–3 hetében rendkívül 
gyorsan növekszik, házi madarakban 10–100-szoros a 
növekedés, de vadon élô madarakban több százszoros 
is lehet, pl. házi verébben ez több, mint 300-szoros. 

A  pubertás során a herecsatornácskákban kétfaj-
ta folyamat zajlik. Egyrészt az I. rendû, (még] diploid 
spermatocyták a meiozis elsô osztódásán esnek át, s en-
nek során kromoszoma szerelvényük az elsô profázis 
pre-leptoten, leptoten, zygoten, pachyten, diploten és 
diakinesis stádiumain megy keresztül. A profázis stádi-
umai viszonylag lassabban, míg a következô metafázis, 
anafázis és telofázis gyorsan zajlik le. A kialakult két II. 
rendû spermatocyta már haploid sejt, melyek kisebb 
méretûek és magvúak. Jellemzô ezekre a jól kirajzo-
lódó maghártya és kromatin állományuk aggregációja. 
Ezek a haploid sejtek a meiozis második lépcsôjében 

mitotikusan osztódva két-két utódsejtet, összesen tehát 
négy gömbölyû spermatidát hoznak létre. Valameny-
nyi sejt plazma hidakkal továbbra is syncicium jellegû 
egységet formál.

Másrészt a bazális hártya mentén elhelyezkedô A1 
típusú spermatogoniumok újabb, intenzív osztódásba 
kezdenek, s utódsejtjeik, az I. rendû spermatocyták to-
vábbi generációit hozzák létre. A két egyidejû folya-
mat eredményeképpen a fokozatosan egyre nagyobb 
átmérôjû herecsatornácskákat borító sejt-bélés egyre 
vastagabb lesz, de sejtjeinek rétegzôdése kevésbé lesz 
szabályos, mint a prepubertás idôszakban volt. 

A  pubertás jellemzô folyamata a gömbölyû 
spermatidák 1 :4 arányú keletkezése a prepubertás végén 
megjelenô, s ettôl kezdve – a szexuálisan aktív fázisban 
– folyamatosan keletkezô I. rendû spermatocytákból. Ez 
azt jelenti, hogy az ôssejt típusú A spermatogoniumokból 
kiindulva, összesen 32 spermatida jön létre, minden 
egyes A spermatogoniumból (A spermatogonium – 1 
A1 spermatogonium – 2 A2 spermatogonium – 4 B 
spermatogonium – 8 I.rendû spermatocyta – 16 II.rendû 
spermatocyta – 32 gömbölyû spermatida). 

A gömbölyû, cytoplasmában gazdag, kis, kerek 
magvú spermatidákból jelentôs morfológiai átalaku-
lással jönnek létre a megnyúlt spermatidák és a hosz-
szú, megnyúlt farkú érett spermiumok. Ez a folyamat a 
spermato-morfo-genezis, vagy spermiogenezis, mely-
nek végén, a  pubertás befejezôdését jelezve, kialakul-
nak a spermiumok. A spermato-morfogenezis végén a 
spermiumok leválnak a Sertoli sejtek apicalis részérôl, 
ez a folyamat a spermiáció, mely igen gyors lefolyású. 
A „klasszikus” – csupán az acrosoma fejlôdést fi gye-
lembe vevô – fénymikroszkópos szintû osztályozás a 
spermato-morfo-genezis négy fázisát különíti el. Ezek: 
Golgi fázis, fejsapka fázis, acrosoma fázis és maturációs 
fázis (Leblond, Clermont, 1952). Az ultrastruktúrális 
vizsgálatok során – elsôsorban japán fürjön és puly-
kán – kapott eredményekre alapozva, a spermatidák 12 
fejlôdési formáját tudták megkülönböztetni (Aire, 2007). 

3.1.2.  Az aktív here felépítése 
és spermatogenetikus mûködése

Az ivarérett madár páros heréje a vesék 
cranialis polusa felett, az abdominális légzsákok-
ban elhelyezkedô sárgás-fehér, bab alakú szerv (sar-
lósfecske félékben megnyúlt, féreg alakú). Legtöbb 
madárban a bal oldali here nagyobb méretû, mint a 
jobb oldali. Medialisan az aorta falához és a csigo-
lya testekhez a külsô tokkal (serosa) kapcsolatos erôs 
kötôszövetes mesorchium rögzíti, craniális polusuk a 
tüdô ventralis felszinéhez simul, caudális végük pedig a 
cranialis vese lebenyhez kapcsolódik. Dorso-medialis 
felszinükhöz csatlakozik a viszonylag kisméretû mel-
lékhere (epidydimis), melynek caudális végérôl ered 
a kloaka középsô tájékához futó ondóvezetô (ductus 
defferens). (Színes 21–29. ábra)

Korábban feltételezték, hogy az abdominalis 
és postthoracalis légzsák „léghútô rendszerként” 
mûködve néhány Celsius fokkal hûti a here szövetét 
(amely a – scrotumban levô here esetén – a normál 
spermatogenezis élettani alapja, emlôsökben), más 
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Színes 21. ábra. Egy napos pulykakakas medencetájék, a nyíl a herére mutat (Gyôrvári István preparátuma)

Színes 22. ábra. 10 hetes pulykakakas medencetájék, a nyíl a herére mutat (Gyôrvári István preparátuma)
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Színes 23. ábra. 56 hetes pulykakakas medencetájék, kiboncolt ivarszervek (Gyôrvári István preparátuma)

Színes 24. ábra. Seregély here tubulusok. A: március, fotoszenzitív állapot, spermatidák vannak, 
de spermiumok még nincsenek (Pintér Ottó felvétele)
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mérések szerint, azonban a madár here hômérséklete 
megegyezô a körülötte levô zsiger-szervekével 
(Williams, 1958). 

Artériás vérellátását az a.renalis cranialisból eredô 
a.testicularis (spermatica) biztosítja, mely a medialis ol-
dalon, a hilus testicularisban éri el a herét. E mellett egy-
két rövid, vékony artériás törzs hatol a herébe, melyek 
közvetlenül a hasi aortából erednek. Az artériás ágak 
kötegei a here szövetében további ágakra oszlanak. 
A nagyobb vénás ágak a here tokban futnak, s ezek 
veszik fel az arteriák mellett húzódó kisebb-nagyobb 

mély ágakat. A hislusból több rövid vénás ág ered 
(v.spermatica), melyek a v.cava posteriorba nyílnak. 
Gerincvelôi ideg ellátását az ágyék-kereszttáji területrôl 
kapja, ahonnan szimpatikus (adrenerg) és paraszimpati-
kus (cholinerg) rostokat kap a mesorchiumon keresztül. 

A here tok (capsula testicularis) vékony, 100 μm 
vastagságot nem meghaladó képlet, mely csak a he-
re-mellékhere érintkezô területen vastagszik meg. Ezen 
a részen a mellékherét burkoló vastag kötegek lép-
nek ki belôle. Szövettanilag három rétegre tagolódik: 
külsô, vékony eleme a tunica serosa, majd a vastag 

Színes 25. ábra. Seregély here tubulusok. B: április elsô fele, fotoszenzitív állapot. 
Megjelennek a spermiumok (Pintér Ottó felvétele)

Színes 26. ábra. Seregély here tubulusok. C: április második fele, fotoszenzitív állapot. 
Kötetegbe rendezôdött nagy tömegû spermium látható (Pintér Ottó felvétele)
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tunica albuinea, s legbelôl a vékony tunica vasculosa 
fi gyelhetô meg. A tunica serosa mesothel sejtekbôl 
áll, melyet basális hártya választ el a kollagén, elasz-
tikus rostokból és fi broblasztokból álló vastag tunica 
albugineától. A rostok között számos simaizom sejt is 
megfi gyelhetô. Ez útóbbiak – emlôsökhöz hasonlóan – a 
herében még mozdulatlan spermiumok kilökôdéséban 
játszhatnak szerepet.

A here tok tunica albuginea része a fi atal madarak-
ban viszonylag vékony, de a több éves, több szezoná-

lis reaktiváción átesett hímekben az inaktív idôszakban, 
jelentôsen vastagabb, sôt kifejezett rétegzôdést mutat. 
A szezonális reaktivációt megelôzôen, vagy már a sza-
porodási ciklust követô regressziós fázisban a herét bo-
rító „régi” tunica albuginea alatt új kötôszöveti tok ala-
kul ki, mely a következô évi reaktiváció során degene-
rálódó régit helyettesíteni fogja. Az idôszakosan mutat-
kozó kettôs tok, tehát jól megkülönböztetô bélyeg az 
elsô éves és a több éves hím állatok között, a szexuáli-
san inaktív periódusban (Péczely, 1987). 

Színes 27. ábra. Seregély here tubulusok. D: május elsô fele, fotoszenzitív állapot. 
A spermiummennyiség erôsen csökken (Pintér Ottó felvétele)

Színes 28. ábra. Seregély here tubulusok. E: augusztus második fele, fotorefrakter állapot. 
A csatornácskák falát zömmel spermatogoniumok alkotják. Az interstitiumban melanin tartalmú sejtek intenzív 

akkumulációja lép fel (Pintér Ottó felvétele)
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A madár capsula testicularis alapvetôen tér el az 
emlôsökétôl abban, hogy nem indulnak ki belôle a he-
re szövetét lebenykékre tagoló septumok. A tokból rend-
szertelen lefutásban, csupán vékonyabb – vastagabb 
kötôszöveti nyalábok hatolnak a here csatornácskák 
közé, s ezek mentén haladnak az erek és idegfonatok. 

A here állományát zömmel a kanyarulatos here-
csator nácskák (tubuli seminipheri contorti) és az inter-
stitialis kötôszöveti állomány alkotja. Alapvetô eltérés 
emlôsökhöz képest az, hogy a here csatornácskák nem 
végzôdnek el vakon, hanem kontinuus, ansztomizáló 
csôhálózatot képeznek. Ebben a strukturális megjelenés-
ben valószínû a lobulusok, ill. a kötôszöveti septumok 
hiányának szerepe. A csövecskékben alapvetôen két 
sejttípus van: a mozdulatlan somaticus (Sertoli) sejtek 
és az idôszakosan megfi gyelhetô, osztódó és a Sertoli 
sejtek mentén elmozduló spermatogén sejtek. (15. ábra)

A Sertoli sejtek az embrionális csírahámból kép-
zôdött, nagyméretû, erôsen differenciálódott, ún. 
somaticus sejtek, melyek sokrétû mûködésüek. A vas-
tag csírahámból esetenként kiemelkedô, jellemzôen 
elektron denz plasmájú, háromszög alakú sejtnek vi-
szonylag nagy, megnyúlt, eukromatikus magva van. 
Határozott polaritást mutatnak, a sejtorganellumaik 
fôként a supranuclearis területen találhatók. A cyto-
plasmában kis mennyiségû sima endoplazmatikus 
retikulum, szemcsés endoplazmatikus reticulum, szá-
mos szabad ribosoma, polyribosoma, jól fejlett Golgi 
készülék és mikropinocitotikus vesiculum, továbbá 
microtubulusok és lipid cseppek láthatók. Jellegzetesek 
azok a microtubulusok, melyek a spermatogén sejteket 

körülfogó nyúlványokban vannak. Mitochondriumaik 
részben cristás, részben pedig csöves szerkezetûek. 

A  Sertoli sejt kiszélesedô bazális része kevesebb he-
lyen képez kontaktusokat a bazális membránnal, mint 
emlôsökön. A sejthártya, azonban az oldalsó részen 
fejlett plazma nyúlványokat (arborizáció) alkot, me-
lyek a differenciálódó spermatogén sejtekkel képez-
nek kapcsolatokat. A bazális membrán közeli részük-
höz csatlakoznak az I. rendû spermatocyták, melyek 
ezután a Sertoli sejttel szoros kapcsolatban fejlôdnek. 
A spermato-morfogenezis csak a Sertoli sejtekkel szoros 
kontaktusba került I. rendû spermatocytákban tud meg-
valósulni, a sejt-sejt kontaktusok által. Ezek funkciója 
lényegében megegyezik az emlôs herében részletesen 
leírt képletekével, bár a jellegzetes – fi lamentumokból, 
microtubulusokból és membrán formációkból álló 
– tubulo-bulbaris szerkezetek madarakban nem ala-
kultak ki. 

A bazálisabb helyzetû  Sertoli sejt –  Sertoli sejt nyúl-
ványok zonula occludensekkel, zonula adherensekkel 
és gap-junctiokkal kapcsolódnak egymáshoz. A zonula 
occludensek rendszere alkotja az intratesticuláris 
vér-here barriert, mely a diploid (spermatogonium, 
I. rendû spermatocyta) és haploid spermatogén sej-
teket elválasztja egymástól, ill. a haploid sejteket 
a vérbôl kikerülô immun, az ún. „killer” sejtektôl. 
A gap junctiok választják el egymástól a zonula 
occludenseket a zonula adherensektôl. A zonula 
occludensekben nem fi gyelhetôk meg a membrán alatt 
– emlôsökben jellemzôen kialakult – fi lamentum kö-
tegek, egyébként az emlôsökhöz hasonló kialakulá-

Színes 29. ábra. Ivarérett gúnár herecsatornácskák
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súak. Ezek a  Sertoli sejt –  Sertoli sejt kapcsolatok nem 
csak az aktív, de a szezonális (funkcionális) regresszi-
ót mutató Sertoli sejtekben is kimutathatók (Pelletier, 
1990, Aire, 2007). 

A Sertoli sejtek „dajka-sejt” funkcióját jelzi gliko-
gén, szerves sav, lipid szintetizáló képességük, vala-
mint transzferrin, coeruloplazmin produkciójuk. Más-
részt fagocitotikus-pinocitotikus tevékenységük a here 
csatornácskák lumenébôl elsôdleges ondófolyadékot, 
fehérjéket, korpuszkuláris anyagokat (reziduális testek) 
képes eltávolítani. 

A Sertoli sejtek mûködésének elsôdleges szabály-
zó faktora a hypophysealis FSH produkció: plazma 
membránjukban FSH receptorok vannak.  Inhibin és 
activin termelésük pedig arra utal, hogy a gonadotrop 
mûködést feed-back jelleggel szabályozzák is. Szte-
roid termelésük (elsôsorban?) a szteroidok konverzi-
ójára irányul: progeszteronból és androszténdionból 
tesztoszteront képesek szintetizálni. A szteroidok sej-
ten belôli transzportjában a Sertoli sejtek androgén-
binding-protein (ABP) szintézise játszhat szerepet, mely 
a fejlôdô spermatogén sejtekhez juttatja a szintetizált 
tesztoszteront. 

A spermatogén sejtek a kanyarulatos here csa-
tornácskákban, a Sertoli sejtek köré rendezôdve, ill. 
azokkal szoros kontaktusban, mint celluláris asso-
ciáció-s egység, határozott rétegzôdést mutatva he-
lyezkednek el. A csatornácska falát külsô rostos és a 
belsô basalis membránból álló peritubuláris szövet 
alkotja. A belsô basalis laminára tapadnak a sperma-
togoniumok, mint a spermatogén szövet legbelsô ré-
tege. A spermatogoniumoknak a funkcionáló herében 
is négy (A, A1, A2, B) típusát lehet megkülönböztetni. 
A basalis laminán az A, A1 típusú, míg felettük a vi-
lágosabb plazmájú B spermatogoniumok helyezked-
nek el. A B spermatogoniumokból keletkezô I. rendû 
spermatocyták a legnagyobb méretû spermatogén sej-
tek, amelyek a meiozis elsô profázisának egyes szaka-
szaiban, ill. az ezt követô meta, ana-, telofázisban van-
nak, így magvuk polimorf jellegû.

A leptoten fázisban a chromosomák kondenzáció-
ja kapcsán a kromatin állomány sûrû aggregációt mu-
tat. A zygotenban a magvacska eltûnik, s a kromatin 
állomány a mag egyik oldalán akkumulálódik, jelez-
ve a kromoszomák párba állását. A mitochondriumok, 
a Golgi készülék és a centriolumok szintén a sejt azon 

15. ábra. A madárhere, mellékhere és ondóvezetô szerkezete
Péczely (1987) alapján módosítva
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részén tömörülnek, ahol a maghártyán belôl a kromatin 
állomány kondenzálódik. A pachyten fázisban a pár-
ba állt kromoszomák egyenletesen töltik ki a magot, s 
ezzel egyidejûleg a sejtorganellumok aggregációja is 
megszûnik a cytoplasmában. A sima endoplazmaticus 
reticulum megerôsödik, a mitochondriumok pedig az ál-
taluk kialakított hosszú csatornák mentén rendezôdnek. 
A diplotenban és diakinezisben a kromoszomák is-
mét egyenletes eloszlást mutatnak a magban (pár-
ba rendezôdött állapotuk megszûnik). A metafázisban 
a kromoszomák a középvonalba rendezôdnek, s az 
anafázisban a mag anyaga kettéoszlik. 

A II. rendû spermatocyták kisebb méretû sejtek, 
melyek magva már „n” kromatin állományt tartal-
maz. Rendszerint az I. rendû spermatocyták felett, ill. 
ezek között helyezkednek el. Rövid élettartamú sejtek, 
cytoplasmájukban lamella annulata és ún. kromatoid 
test fi gyelhetô meg. Ez a típus lényegében a meiozis 
rövid interfázisát képezi, amely mitotikusan osztód-
va hamarosan létrehozza a jelentôsen kisebb méretû, 
gömbölyû spermatidákat. 

A spermatidák a Sertoli sejtek apicalis részéhez kap-
csolódva helyezkednek el, s itt történik jellegzetes mor-
fológiai átalakulásuk, a spermato-morfogenezis, mely 
Sub-Oscineseken 12, Oscineseken pedig 6 lépésben 
zajlik le. Ennek eredményeként a herecsatornácskák 
lumenét összecsapzódott, hatalmas tömegû spermium 
tölti ki. A spermatidák morfogenezisét a pulykán vég-
zett vizsgálatok (Aire, 2003) mutatják be részletesebben: 

1. típusú spermatida: a gömbölyû sejt ovális magva 
kromatin aggregációkat tartalmaz, a Golgi készülék jól 
fejlett, környékén kevés pro-acrosomális granulum lát-
ható, a diplosomák egymás közelében, szabadon he-
lyezkednek el a cytoplasmában.

2. típus: a kromatin dekondenzálódva, egyenletesen 
rendezôdika magban, a Golgi áreában egy, nagyméretû 
acrosomális granulum van (acrosoma fázis), a distális 
centriolum gyûrû formájúdenz képzôdménnyel kap-
csolódik a cytoplasmához (ebbôl a formációból fog a 
farok kialakulni).

3. típus: a szférikus magban a kromatin állomány 
fi nom szemcsék formájában, egyenletesen oszlik el, 
a Golgi készülék szétdarabolódik, az acrosomális 
granulum rátapad a maghártyára (az érintkezés helyén 
az megvastagszik), a diplosoma megközelíti a magot, 
majd hozzá tapad, az acrosoma granulum közelében.

4. típus: a megnyúlt mag fi noman diszpergált 
kromatin állománya szemcsés-fonalas képleteket for-
mál, a homogén denzitású acrosoma granula meg-
nyúlik, maggal érintkezô része benyomja a maghár-
tyát, mely megvastagszik az érintkezô felszínen, a 
megjelenô microtubulusok köteget formálnak a mag 
rostrális részén, a spermatida hossztengelybe rendezôdô 
diplosoma képzôdmény proximális centrioluma a mag-
hártyához tapad.

5. típus: a mag körte alakúvá válik, a nucleoplazma 
fi noman granulált, az acrosoma megnyúlik, megvas-
tagodott maghártya felülettel érintkezô része inva-
ginálódik a magba (perforatórium-szerû képletet al-
kotva), a cytoplasmában kevés sima- és szemcsés 
endoplazmatikus reticulum, mitochondriumok és 
lysosomák jelennek meg.

6. típus: a spermatida magva megnyúlt, fi noman 
granulált állományú, az acrosoma a mag rostrális fe-
lületének alig egyharmadához kapcsolódik, csúcsa a 
 Sertoli sejt felé fordul, a mag körül microtubulusok lát-
hatók (ezek számos Sub-Oscines fajban circulárisan 
rendezôdött „mandzsetta” képzôdményt alkotnak, 
mely a mag alakjának kialakításában játszik szerepet 
pl.:strucc), a mitochondriumok a cytoplazma caudális 
részébe vándorolnak, de még nem mutatnak semmifé-
le rendezôdést.

7. típus: a spermatida kezd megnyúlni, szélessége 
megegyezik a folyamatosan hosszabbodó magéval, az 
acrosoma a maggal azonos szélességû, a nucleoplazma 
kezd egyre denzebbé válni, a caudalisan rendezôdô 
cytoplazma mélyen benyomul a Sertoli sejtbe, a mag 
körül szabályosan rendezôdô microtubulus mandzset-
ta található, a mitochondriumok kezdenek megnyúlni, 
cristáik longitudinálisan rendezôdnek, a fl agellum nö-
vekszik (kialakulása a Sub-Oscinesekben és emlôsökben 
igen hasonló), a centriolumok a spermatida hossz-
tengelyében, egymásra merôlegesen rendezôdtek, a 
proximális a tengelyre merôlegesen, a distalis a hossz-
tengellyel párhuzamosan fekszik (egyetlen ismert kivé-
tel a gyöngytyúk lenne, ahol – gerinctelenekhez hason-
lóan – mind kettô a spermatida hossztengelyével pár-
huzamos elhelyezkedésû), a distalis centriolum foko-
zatosan hosszabbodik, de nem mutat szerkezeti mó-
dosulásokat, emlôsökben a mag bázisán kialakult denz 
bazális lemez és harántcsíkolt, 9 kapcsoló oszlop ma-
darakban nem alakul ki.

8. típus: a spermatida tovább nyúlik és átmérôje 
folyamatosan csökken, a mag chromatin anyaga kon-
denzálódik, a mag alatt (számos emlôsben leírt) denz 
chromatoid test fi gyelhetô meg (cytoplazmatikus 
fi brozus anyagból kondenzálódik, a spermiogenezis 
végén eltûnik, szerepe ismeretlen), a mag körül longitu-
dinálisan és cirkulárisan rendezôdô mikrotubulusokból 
álló mandzsetta van.

9. típus: a longitudinális mandzsetta a középdarab-
ba is benyúlik.

10. típus: a mag tovább nyúlik, anyaga kondenzá-
lódik, az acrosoma kiteljesedik, sapkaszerûen ül a ma-
gon, a magba nyomuló subacrosomális területen denz 
perforatorium alakul ki, a mitochondriumok tovább 
nyúlnak, matrixuk denzitása nô.

11. típus: a megnyúlt spermatida enyhén hajlott 
lesz, az acrosoma és perforatorium strukturális egy-
sége az acrosoma complex (a perforatorium hosszan-
ti actin fi lamentum-kötegekbôl áll, mélyen benyúlik az 
endonuclearis csatornába), a mag chromatin granulumai 
nagyobb rögöket formálnak, a mitochondriumok to-
vább nyúlnak és erôsödnek, a hosszanti mandzsetta 
tubulusok széttöredeznek és eliminálódnak.

12. típus: a mandzsettát alkotó hosszanti tubulus kö-
tegek teljesen eltûnnek, a megnyúlt mitochondriumok 
a középdarabban helicalis elhelyezkedést vesznek fel, 
a cytoplasmában glycogén granulumok tûnnek fel, az 
endoplazmaticus reticulum és a multivesiculáris tes-
tek mennyisége csökken, a spermatidát csak keskeny 
cytoplazma szalag kapcsolja a Sertoli sejthez, s készen 
áll a leválásra (spermiáció). A szabaddá váló spermium-
ról – emlôsöktôl eltérôen – nem válik le cytoplazma csepp. 
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A fentiekhez lényegében hasonló változások fi gyel-
hetôk meg a galambfélék, lúdfélék, és Ratiták spermato-
morfogenezise során (Péczely, 1987, Aire. 2007). 

Az énekes madarakban, azonban az érett spermi-
umok felépítése és képzôdésük is több eltérést mutat, 
jellemzôen helicális, dugóhúzó szerû szerkezetet mutat-
nak. Az énekes fajok spermatomorfogenezisében 6 fá-
zist szoktak elkülöníteni. Házi verében, bengálipintyen 
és zebrapintyen vizsgálták részleteiben a folyamatot 
(Aire, 2007). A korai és késôbbi acrosoma fázisban (2. 
típus) a Golgi készülék által létrehozott pro-acrosoma 
a mag konkáv mélyedésében fejlôdik, nem képez igazi 
sapka formációt. Amikor az acrosoma megnyúlik, sze-
gélye világosabb lesz, belseje viszont elektron denzzé 
válik. Perforatorium énekes madarakban nem alakul 
ki. A mag anyaga kezdetben fi nomszemcsés, majd 
durva rögöket formál, hasonlóan pulykához. Lonchura 
spermatidában nem alakul ki microtubulus mandzset-
ta, verébben azonban a fejlôdés korai fázisában meg-
jelennek microtubulus kötegek a spermatida csaknem 
teljes hosszában.

A mandzsetta kifejezetté azonban, csak a 3. típus-
ban válik, amikor a mag helikális formájú lesz. Ekkor 
a tubulusok spirális lefutásúak, a mag alakját követ-
ve és a növekvô farok területén is. A helikális lefutású 
mikrotubulusok nem húzódnak rá az ugyancsak dugó-
húzó alakú acrosomára, annak spirális formájának ki-
alakításában nem vesznek részt. A mitochondriumok, 
amelyek postnuclearisan jelennek meg, hosszú kötegek-
ké olvadnak össze, s körülveszik az axonemát. 

A diplosoma komplexum kezdetben emlôsökhöz 
és Sub-Oscinesekhez hasonlóan fejlôdik, a proximális 
centriolum (mely merôlegesen fekszik a spermatida 
hossztengelyére) a mag bázisán kialakult mélyedés-
be simul be, miközben erôsen elektron denz anyagba 
ágyazódik be, majd késôbb már nem lesz elkülöníthetô 
a distális centriolumtól (Nicander, 1970). Ezzel a ko-
rábbi megállapítással szemben Goes, Dolder (2002) 
háziveréb spermatidájának fejlôdése során mindvégig 
megmaradó, a hossztengelyre merôleges, jól látható 
proximális centriolumot ír le. Jamieson (2007) szerint 
viszont, valamennyi Oscines fajban a kifejlett sper-
miumokban csak a distalis centriolum található meg. 

A nyak területén énekes madarakban harántcsí-
kolt pericentrioláris struktúra (9 oszlop) látszik, me-
lyeken belöl tapad a fej bázisán az axonema 9 peri-
fériás rostja. 

A spermiáció kétféleképpen történhet meg mada-
rakban. Az ún. „Sub-Oscines”-ekben a  Sertoli sejt csú-
csi részén kialakuló cytoplazma tömeg (mely synciciális 
masszának tekinthetô) nagy mennyiségben tartalmaz 
rendezetlen elhelyezkedésben 12. típusú spermatidákat, 
s ebbôl rajzanak szét a kialakuló spermiumok. Az 
Oscineseknél – ezzel szemben – a syncicialis masszá-
ba beágyazódott spermatidák és spermiumok szabályos 
köteges elrendezôdést mutatnak és a spermiumok ren-
dezett sorozatokban kerülnek a csatornácskák lumené-
be. A spermiumok fejlettsége és mozgásképessége eltérô 
a két csoportban: a Sub-Oscinesek heréjébôl nyert sper-
miumok (pl. Piciformes) in vitro körülmények között, 
0.95-os NaCl oldatban már motilisak, az Oscinesek 
spermiumai azonban nem. 

A spermatogenezis kinetikájának alapja a Sertoli 
sejtehez és egymással is plazma hidakkal kapcso-
lódó spermatogén sejtek csoportjának fejlôdése, a 
celluláris associáció, melyek ismétlôdései (stádiumai) 
a spermatogén sejtek produkciójának ciklusát hozzák 
létre. Az a periódus, ami ahhoz szükséges, hogy va-
lamennyi stadiumon áthaladjon a spermatogén sejtek 
fejlôdése, tekinthetô egy ciklusnak. Emlôsökben 14 stá-
dium-, madarakban pedig 10 stádium alkot egy ciklust 
(Aire, 2007). 

Lin és mtsai (1990) japán fürjön elemezték – fôként a 
spermatida típusok morfogenezise alapján (az acrosoma 
fejlettségi szintjét és a spermatida magvának morfologiai 
jellemzôit fi gyelembe véve) a spermatogenezis ciklu-
sát alkotó tíz stádiumot, melyeket – emlôs analógia 
alapján – római számokkal jelöltek. A leírt jellemzôk 
igen hasonlók a gácséron, gyöngytyúkon találtakkal és 
hasonlitanak az emlôsöknél (fôleg Primateseken) meg-
állapított fejlôdéstani változásokhoz. 

I.stádium: a spermatidák új generációját alkotó 1. 
típus jelenik meg, a 11. típusú spermatidák pedig cso-
portokban épülnek be a  Sertoli sejt cytoplasmájába. I. 
rendû spermatocyták a korai pachyten fázisban látha-
tók a spermatidák és spermiumok között. A bazális hár-
tya mentén A1, A2 és B spermatogóniumok vannak. 

II. stádium: az elôzô stádium sejttípusai mellett meg-
jelennek a 2. típusú spermatidák.

III. stádium: az elôzô két stádium sejttípusai mel-
lett megjelennek a 3. típusú spermatidák, a B sperma-
togoniumok intenzíven osztódnak, egyes I. rendû sper-
matocyták pre-leptoten fázisban vannak.

IV. stádium: 4. típusú spermatidák jelennek meg, a 
12. típusú spermatidákra jellemzô a cytoplasmából le-
váló maradék testek képzôdése, a korábban megjelent 
pachyten I. rendû spermatocyták mellett pre-leptoten 
és leptoten spermatocyták is megjelennek, a bazális 
membránon A1 és A2 spermatogoniumok helyezked-
nek el. 

V. stádium: 5. típusú spermatidák jelennek meg, 
s a korábbiak leválnak a  Sertoli sejt apicalis részé rôl 
(spermiáció), az újonnan megjelent I. rendû sperma-
tocyták zygoten fázisban vannak, a korábbi generáció 
pachyten fázisban van, itt is A1 és A2 spermatogoniumok 
látszanak.

VI. stádium: megjelennek a 6. típusú spermatidák, 
az újonnan megjelenô I.rendû spermatocyták korai 
pachyten, a korábbi generációjuk késôi pachyten és ko-
rai diploten fázisban van. Az A1 spermatogoniumban 
nincs változás, az A2 viszont a mitozis metafázisá-
ban van.

VII. stádium: a 8. típusú spermatidák csoportosulá-
sa jellemzô, a spermatidák cytoplasmájának centripe-
tális migrációja a reziduális test kialakulását jelzi. Az I. 
rendû, korábban kialakult spermatocyták a diakinezis 
állapotában vannak, míg a késôbben kialakultak a VII. 
stádiumra jellemzô képet mutatják.

IX. stádium: a megjelenô 9. típusú spermatidákat a 
reziduális testek leválása jellemzi. A korábban kiala-
kult I. rendû spermatocyták az elsô meiotikus osztódás 
meta- és anafázisában vannak, míga késôbb létrejött 
spermatocyták és spermatogoniumok nem térnek el az 
elôzô stádiumra jellemzô állapottól.
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X. stádium: a spermatidák további megnyúlásával 
kialakul a 10. típus, melyre a cytoplazma mardvány 
post-nuclearis helyzete jellemzô. Kialakulnak a II. rendû 
spermatocyták, az I. rendû spermatocyták a pachyten 
állapotban vannak. 

A ciklus tíz stádiumának kinetikáját H3-timidin be-
épülésével jellemezték japánfürjön. Ezek szerint egy 
ciklus tartama 2.7 nap körül van, ami jelentôsen rövi-
debb az emlôsöknél leírt kb. 11 napnál. Japán fürjben 
az egyes stádiumok tartama I–X-ig a következô: 7.7., 
9.5., 15.5., 6.6., 5.3., 4.1., 6.1., 3.6., 2.5., 3.5. óra. 
Ami pedig, az egyes spermatogén sejttípusok élettar-
tamát illeti, ez B spermatogoniumnál: 2.01 nap, az I. 
rendû spermatocytáknál : 3.86 nap, a II. rendû sperma-
tocytánál: 0.15 nap, a spermatidáknál pedig: 4.54 nap. 

A spermatogenezis herecsatornácskákhoz kötött tör-
ténéseinek vizsgálatát madarakban neheziti az, hogy a 
tubuli seminipheri contorti kontinuus csôhálózatot al-
kotnak a madár herében és a celluláris associációk felü-
lete lényegesen kisebb (18 ezer μm), mint emlôsökben, 
ill. az egy celluláris associációt meghatározó Sertoli sej-
tek száma csak 13 körül van. További nehézséget jelent, 
hogy a szabályos ciklusok közé, számos szabálytalan 
ciklus is beiktatódik. A technikai nehézségek ellenére 
Lin, Jones (1990), valamint Lin és mtsai (1990) megál-
lapították azt, hogy a spermatogenezis során a csator-
nácskák hámjában helikális lefutású hullámok formá-
jában történik a spermiumok képzôdése. 

Az ondósejt (spermium) szerkezete alapvetôen ha-
sonlít a hüllôkére, de ugyanakkor csak kismértékben 
tér el az emlôsökétôl. A madár spermium fény és elekt-
ronmikroszkópos szerkezete jól ismert, nagyszámú faj 
esetében irták le felépítését. A korai fénymikroszkó-
pos leírások során Ballowitz (1886, 1888, 1913) 32 faj, 
Retzius (1909, 1911, 1912) 37 faj, McFarlane (1963) 
pedig 39 faj spermiumát mutatta be. Az elektronmikro-
szkópos leirások Jamieson (2007) összefoglalása alapján 
79 faj spermiumának ultrastrukturáját elemzik. Sass és 
mtsai (1992) a túzok spermiumának fény- és elektron-
mikroszkópos leírását adták. A jelen munkában három 
madár típus spermiumát mutatjuk be Jamieson (2007) 
alapján.

Struthio camelus. 70–80 μm hosszú, fonal alakú sejt 
16 μm-es (0.8 μm átmérôjû) cilindrikus fejjel, a nyak és a 
vele szorosan egybenôtt farok középdarabja 3 μm, a fa-
rok fôdarabja 40 μm a végdarab pedig 1 μm hosszúságú. 

A fej enyhén hajlott, csúcsán található a 2 μm hosz-
szúságú fi nom, homogén anyaggal töltött acrosoma 
vesiculum. Az acrosoma belsô hártyája és maghártya 
között 30 nm-es subacrosomális rés található, mely 
köpeny-szerûen egészen az acrosoma vesiculum vé-
gét határoló denzebb gyûrüig terjed. Ez – az emlôsök 
ún. „hátsó gyûrûjével” (ill. subacrosomális actin hüvely-
lyel) homolog képlet – szoros kontaktust alkot a sejt-
hártya, az acrosoma membránok és a maghártya kö-
zött. A subacrosomalis rés összeköttetésben áll a mag 
csúcsi részén levô és abba (annak mintegy ¼ hosszú-
ságáig) benyomuló, maghártya invaginációval létrejött, 
endonuclearis csatornával. Filamentumokat tartalmazó 
anyaggal van telítve, amely a más fajokon a markán-
sabban elôtûnô perforatoriummal lenne azonosítható. 
A mag kompakt chromatin állománya erôsen elektron 

denz. A mag bázisán egy kis középsô helyzetû gödröcs-
ke van, melyet amorf anyag határol. Ide illeszkedik be 
a proximális centriolum.

A nyak és a középdarab. A bazális bemélyedésbe 
illeszkedô, a spermium hossztengelyére merôleges, 
mintegy 0.3 μm vastagságú proximális centriolumot 
9 mikrotubulus triplet alkotja. A centriolum belsejét fi -
nom szemcsés anyag tölti ki. A mikrotubulusok denz 
amorf anyag gyûrûbe vannak beágyazva, amely a két 
centriolum külsô felszínén megnyúlt oszlopok ban foly-
tatódik. Ez a denz anyag tölti ki a mag bazális bemélye-
dését is. A distalis centriolum a spermium hossztengely-
ében helyezkedik el, s végig húzódik a középdarabon. 
9 perifériás és 2 centrális mikrotubulus alkotja, folytatá-
sa a farok tengely fonala. A distális centriolum perifériás 
tubulusairól dynein karok húzódnak centrális elemekre. 
A centrális mikrotubulusok körül, gyakran excentrikus 
helyzetû, denz anyagból álló pálca alakú képlet látszik, 
mely a középdarabot lezáró annulusig terjed. Innen, a 
farokban lefelé húzódva, már tipikus a tengely fonál 
centrális mikrotubulus párjának szerkezete. A közép-
darabot (a proximális és distalis centriolumot) kívülrôl 
helikális lefutású, 20–25 tagból álló mitochondrium hü-
vely borítja. Az utolsó mitochondrium tekervény és a 
sejthártya között elektron denz gyûrû, az annulus zár-
ja le a középdarabot.

A fôdarab a spermium farki részének leghosszabb 
szegmentuma, központi tengelye a 9 + 2-es szerkezetû 
axonema, melyet a sejthártya alatt fekvô, félkör alaku 
testekbôl álló, bordázott fi brozus hüvely borít. A pe-
rifériás mikrotubulus párokat egymással és a centrális 
mikrotubulusokkal dynein karok kötik össze. A párok 
egyik (A) eleme denz anyaggal telitett, míg a másik (B) 
elem halvány. A fozatosan vékonyodó fôdarabot há-
rom részre lehet osztani. A felsô régió közvetlenül az 
annulus alatti, hirtelen elvékonyodó (0.5 μm-es) sza-
kasz. A fi brozus hüvelyt itt két hosszanti oszlop alkot-
ja, melyeket denz, körkörös kötegek kapcsolják össze. 
A két hosszanti oszlop a centrális mikrotubulusokkal 
esik egy vonalba. A fi brozus hüvely és a perifériás 
mikrotubulusok között 9 „akcesszorikus” fi lamentum 
található ebben a régióban. A sejthártya és a fi brózus 
réteg között levô cytoplazma réteg itt a legvastagabb. 
A második régió keskenyebb (0.4 μm-es), eltûnnek az 
akcesszorius fi lamentumok és a fi brozus hüvely bor-
dázottsága kevésbé feltûnô. A harmadik régióban a fa-
rok vastagsága 0.3–0.2 μm-re csökken. A két hosszanti 
oszlop tömöttebb, vékony denz szalaggá redukálódik, 
amely körülveszi az axonemát. Erre a képletre tapad rá 
szorosan a sejthártya. 

A végdarabban eltûnik a fi brozus hüvely, vala-
mint a dynein karok, s az axonema perifériás párjai 
szétválnak, s a denz anyag eltûnik az „A” elemekbôl. 
A vég darabban így, szabálytalan elhelyezkedésben 20 
mikrotubulus ismerhetô fel. (16. ábra)

Gallus domesticus. A fonál alakú, kissé „S” formá-
ban hajlott fejû spermium 90–100 μm hosszú, ebbôl a 
fej mintegy 14 μm, melynek vastagsága 0.5 μm.

A fej területén a sapkaszerû, 2.2 μm-es acrosoma 
vesiculum látható. Alapi része ráhúzódik az apicalisan 
kissé elvékonyodó magra. Az acrosoma bázisán jelentôs 
méretû, kupola szerû subacrosomalis üreg van, melybe 
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pálcika formájú, erôsen elektron denz, kb. 1.2 μm-es 
perforatorium nyomul be. A perforatorium alsó része a 
vályúszerû fossa nuclearisba (endonuclearis csatorna) 
rögzül. Az acrosoma vesiculum bazális elvégzôdésénél 
a sejthártya, az acrosoma membrán és a maghártya 
között a subacrosomalis üreg bázisát fi noman szem-
csézett, gyengén elektron denz anyag tölti ki. Ez a 
subacrosomális gyûrû. A mag megnyúlt cilindrikus for-
májú erôsen elektron denz képlet. A bazalis részén la-
pos mélyedés, implantációs fossa található. 

A nyaki területen vannak a centriolumok. A proximális 
centriolum a sejt hossztengelyére merôlegesen fekszik, 
9 mikrotubulus tripletbôl áll, melyek denz gyûrübe van-
nak beágyazódva. A képlet egy kapcsoló lemezzel rög-
zül az implantációs gödörben. A sejt hossztengelyében 
fekvô, 1.8 μm-es distalis centriolum (9 mikrotubulus 
tripletbôl áll) szorosan kapcsolódik a proximális elem-
hez, belôle ered az axonema. Struccféléktôl eltérôen a 
központi tubulus nem éri el a centriolum proximális vé-
gét, hanem ennek distális végén ered. 

A középdarab kb. 3.7 μm hosszú, 7–8 mitochondrium 
alkot helikális hüvelyt körülötte. Az axonema 9 denz, 
szorosan öszeolvadó perifériás mikrotubulus párból és 
2 centrális mikrotubulusból áll. Ezek a denz, periféri-
ás rostok nem nyúlnak át a fôszakaszba. A középdarab 
végét egy vékony, kompakt annulus zárja le. 

A fôdarab mintegy 70 μm hosszúságú szakasz, me-
lyet a fi brózus hüvely jelenléte jellemez. A fi brozus hü-
velyen gyûrûzöttség, vagy bordák nem alakultak ki. Az 
axonemát 9 perifériás mikrotubulus pár (egy denz és 
egy halvány elem) és 2 centrális tubulus alkotja. Min-
den egyes perifériás pár dynein karokkal kapcsolódik a 
centrális tubulusok valamelyikéhez. 

A végdarabban a fi brózus hüvely nem alakul ki. 
Jellemzô, hogy a 9 perifériás tubulus megtartja ren-
dezettségét, a két centrális tubulus azonban összeol-
vadva egy terjedelmes, denz csúcs-granulumot formál. 
(17. ábra)

Az énekes madarak (Oscines) spermiuma több mor-
fológiai bélyegében eltér a többi madár rendtôl és a 
Sub-Oscinesektôl is: a fej, nyaki rész és a középdarab 
helikális felépítést mutat, egy ún. unduláló membránba 
van beágyazódva. Az acrosoma rendszerint jóval hosz-
szabb, mint a mag.

A fej megnyúlt alakú (egy ismert kivétel a süvöltô), 
2.3–4.6 tekervény található rajta. A dugóhúzó ala-
kú acrosoma esetenként helikális tengelyt tartalmaz, 
amely nem függ össze a mag hasonló elemével. Egyes 
– fi logenetikailag egymástól távolabb álló – fajokon 
(Myrmecocichla formicivora, Philetarius socius) két tag-
ból álló acrosoma (acrosoma bipartita) fi gyelhetô meg. 
A felsô rész, amely taraj szerûen ül az alatta levô, den-
zebb „acrosoma-mag” részen, kisebb elektron denzitású. 
Mind két szakasz helikálisan spiralizált. Perforatorium, 
ill. subacrosomális test énekes madarakon nem alakul 
ki. A mag erôsen elektron denz, helikális cilinder ala-

16. ábra. A strucc spermium elektromikroszkópos 
vázlata

17. ábra. A házikakas spermium elektromikroszkópos 
vázlata
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kú, 3–5 μm hosszúságú, amely lényegesen rövidebb a 
papagályok 6–10 μm-es, a strucc 12 μm-es, a pulyka 
10–21 μm-es mag hosszánál. 

A nyak területén Oscinesekben csak a distalis 
centriolum található meg. A legtöbb fajnál ezen a te-
rületen egy elektron denz gyûrû alakult ki, amely a kö-
zépdarab mitochondrium hüvelyéig terjed. Hiányzik ez 
a képleta Philetarius socius szövôpintyen. 

A középdarab hátulsó végén annulus nem fi gyelhetô 
meg, így nincs éles határ a közép- és végdarab kö-
zött. A mitochondrium hüvely nem szorosan rendezett 
gyûrûkbôl, hanem egyetlen helicalis szalagból áll. Vál-
tozó hosszúságú: Vireo, Corvus, Oriolus, Lanius, eseté-
ben rövid, míg Taenopyga guttata és zebrapintyen csak-
nem a farok 2/3-ig terjed. Süvöltôn a „kiegyenesitett” 
helikalis mitochondrium hüvely hosszúsága 1.9 μm, 
de énekes rigón 54 μm, kenderikén pedig 139 μm. 
Ugyancsak változó a mitochondrium hüvely kanyaru-
latainak (gyrusok) száma is (1 a vetési és kormos var-
jún, 13.5 az énekes rigón, míg 29.4 az Acrocephalus 
melanopogon-on). Jellemzô az, hogy egy fajon belôl 
is igen nagy variabilitás mutatkozik a (mitochondrium 
hüvely által behatárolt) középdarab hosszúságában, pl. 
zebrapinty esetében. Ennek genetikai hátterét nem is-
merik még. A mitochondrium hüvely elülsô, rövid sza-
kaszán egy fi brozus hüvely is megfi gyelhetô egyes fa-
jokban, így pl.: az olasz veréb esetében. 

A középdarab területén három struktúra alkotja a 
helikális kiképzésû „unduláló membránt”. Ezek: az 
axonema 9 (× 2, × 3) perifériás rostja, a mito chon drium 
hüvely és a legkülsô, a sejthártya alatt fekvô, micro-
tubulusokból álló helikális membrán. Több vizsgálat azt 
mutatta, hogy a spermium sejtmembránja alatt, annak 
teljes hosszában jelentkezô, microtubuláris kötegekbôl 
álló helikális membrán csak a hímivarsejt meghatáro-
zott – a kanyarulatos csatornácskákhoz kötött – fejlôdési 
szakaszában, idôlegesen található meg. Amikor a sper-
miumok kikerülnek a here ductuli seminipheri contorti 
rendszerébôl, az elvezetô csôrendszerben elvesztik ezt 
a külsô microtubuláris helix-üket.

A középdarab elülsô részén a mitochondrium hüvely 
elôtt szemcsékbôl álló, kompaktabb cytoplazmatikus 
komponensek jelennek meg egyes verébfélékben, pin-
tyekben, fakúszokban, seregély és Icterus félékben, 
melyek ezekben a fajokban spirálisan ráhúzódnak a 
mitochondrium hüvelyre is, s összességében ún. spi-
rális granuláris masszát, vagy „granuláris testet” alkot-
nak. A középdarab ezen komponense citoplazmatikus 
rögzítô struktúrát képez.

A fôdarab területén az axonemát denz rostos hü-
vely burkolja, a végdarabban pedig az axonema hatá-
rozottan rendezett 9+2-es rostszerkezete rendezetlen-
né „bomlik”. (18. ábra)

A here interstitialis szövete két fô komponensre 
különíthetô. Az egyik a kanyarulatos here csatornács-
kákat szorosan körülfogó peritubuláris szövet, amely 
myofi broblastokat tartalmazó tömöttrostos kötôszövet, 
a másik pedig a tubulusok közti teret kitöltô lazarostos 
kötôszövet, a tulajdonképpeni interstitium. 

A peirtubuláris szövet a herecsatornácskák basális 
laminájára szorosan tapadó, belsô fi brozus rétegre és 
a külsô myofi broblastokat tartalmazó, ún. sejtes réteg-

re különül. A fi brozus réteg szabályos lefutású kollagén 
rostokból áll, melyek amorf anyagba vannak beágyaz-
va. A sejtes rétegben több koncentrikus lemezt formál-
va helyezkednek el a myofi broblastok, melyek a sima-
izom sejtek és fi broblastok tulajdonságait ötvözô ele-
mek. Csupasz idegrostok és Schwann hüvelyes rostok 
is láthatók a peritubuláris területen. A myofi broblastok 
ritmikus perisztaltikus kontrakcióikkal a spermiációval 
levált ondósejtek továbbítását végzik a mellékhere és 
az ondóvezetô felé. A lazább szerkezetû interstitium fe-
lé vérér kapillárisok és nyirok kapillárisok hálózata zár-
ja le a fi brozus réteget. 

Az interstitium a herecsatornácskák közt levô te-
reket kitöltô lazarostos kötôszövet, melyben nagyobb 
artériás és vénás erek húzódnak. Fibroblastok és kis 
számban makrofágok, limfociták, plazma- és zsír-
sejtek vannak a rostok és a kapillárisok között. Az 
interstitiumban melanin tartalmú módosult kötôszöveti 
sejtek (makrofágok?) találhatók, melyek aktív herében 
a nagy diszperzitás miatt kevésbé feltûnôk, de here 
atrofi a, szezonális regresszió idején erôsen koncent-
rálódnak a tubulusok között, s a szövetnek, sôt az 
egész herének jellegzetes szürkés-fekete színt kölcsö-
nöznek. Szerepüket nem ismerjük. A terület módosult 
kötôszöveti sejtjei a Leydig sejtek, melyek szteroido-
kat, fôként tesztoszteront produkálnak. A Leydig sejtek 
nagy, relative elektron denz sejtek, melyek csoportok-
ban helyezkednek el az interstitiumban. Madarakban 
mennyiségük nem túl nagy. A sejtmagvuk ovális, vagy 

18. ábra. Verébfaj spermiumának elektromikroszkópos 
vázlata
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poligonális, gyakran megnyúlt eukromatikus típusú. 
A Golgi készülékük közepesen fejlett, nagyszámú ová-
lis, vagy megnyúlt tubularis típusú mitochondriumuk 
van. A szemcsés endoplazmatikus retikulumuk gyen-
gén fejlett, viszont plazmájukban nagy mennyiségû si-
ma endoplazmatikus reticulum és szabad riboszomák, 
valamint poliriboszomák láthatók. Funkciójuk függvé-
nyében változó mennyiségû kisebb-nagyobb lipid csepp 
is látszik a citoplazmában. A Leydig sejteken adrenerg 
rost végzôdések találhatók. 

A Leydig sejtek plazma membránján nagyszá-
mú  LH receptor van, tesztoszteron elválasztásukat in 
vitro és in vivo megállapítások szerint az LH stimu-
lálja. A házi veréb, Zonotrichia leucophrys, seregély 
és japán fürj here szövetében PCR technika alkalma-
zásával  GnIH és  GnIH receptor mRNS-t mutattak ki. 
A  GnIH elsôsorban az inetrstitiumban (Leydig sejtek?)
expresszál, míg a  GnIH receptorokat az interstitiumban 
és spermatocytákon tudták kimutatni. In vitro kulturában 
kis mennyiségû (1–10 μMol)  GnIH szignifi kánsan csök-
kentette a gonadotropinokkal stimulált tesztoszteron el-
választást. Valószínû, hogy a  GnIH –  GnIH-R rendszer 
a here tesztoszteron szekréciójának lokális gátló me-
chanizmusa (McGuire, Bentley, 2010). 

3.1.3. A here szteroid hormonjainak 
bioszintézise és perifériás hatásai 

A madarak heréjében a szteroid bioszintézis fôleg 
két sejttípusban: az interstitialis, Leydig sejtekben és a 
Sertoli sejtekben folyik, de szteroid produkcióra képe-
sek a fejlôdô és érett ivarsejtek is. A két sejttípus szte-
roid produkciója funkcionális vonatkozásait tekintve 
jelentôsen különbözik, amennyiben a Leydig sejtek 
szteroid (zömében androgén, fôként: tesztoszteron) 
produkciója endokrin jellegû, a hormonok a sziszté-
más keringésbe jutva a „periférián” fejtik ki hatásukat. 
A Sertoli sejtek szteroid produkciója pedig autokrin 
és parakrin mûködéseket vezérel. Mind két sejttípus-
ban megtalálhatók a delta-4 és delta-5 szteroid bio-
szintézis út enzimjei, az androgén szintézis zömében 
progeszteronból és 17-alfa-hidroxiprogeszteronból in-
dul ki, de a 17-alfa-hidroxipregnenolonból képzôdô 
dehidroepiandroszteron is fontos biológiai értékû ve-
gyület (Lake, Furr, 1971, Lofts, Murton, 1973, Sturkie, 
1976, Péczely,1985). 

A delta-4-es bioszintézis vonalban 17-alfa-hidroxi-
pro geszteronból P450,17-alfa(17,20 lyase) hatására 
 androszténdion (A) keletkezik, mely nem csak a to-
vábbi androgén bioszintézis és metabolizmus köz-
tes terméke, hanem jelentôs mennyiségben, „végter-
mékként” is szekretálódik a vérplazmába. Fiatal ka-
kasokban (9–12 hét) az  androszténdion 5–7 × na-
gyobb koncentrációban van jelen a plazmában, mint 
a tesztoszteron, majd a prepubertás végén jelentôsen 
lecsökken (16–20 hét), bár még ekkor is 1.5 × na-
gyobb a koncentrációja. Ivarérett kakasokban – ami-
kor a tesztoszteron maximális értéket ér el (4–9 ng/ml) 
– csökken le szintje (3.5–5.0 ng/ml) (Culbert és mtsai., 
1977). Williams, DeReviers (1981) szerint hím japán 
fürjben az  androszténdion plazma szintje megköze-
líti a tesztoszteron szintet, s biológiai aktivitása en-

nek 70%-a körül van, tehát a vérben keringô hormon 
számottevô androgén potenciált jelent. Carné-Lemoine 
és mtsai. (1983) hasonló eredményre jutott fi atal kaka-
sokban, megállapítva, hogy az  androszténdion plaz-
ma koncentráció az elsô hetekben magasabb, mint a 
tesztoszteron, az A/T arány a 30–40. nap között ad ma-
ximumot, s ettôl kezdve negatív tartományba megy át. 
Adult, hosszúnapos meg világításban tartott kakasok-
ban a tesztoszteron és dihid rotesztoszteron plazma 
szint a sötét periódus végén jelentkezô maximumot 
adó napszakos ritmussal jellemezhetô, ugyanakkor az 
 androszténdion plazma szintben napszakos fl uktuáci-
ót nem lehetett kimutatni (Bachman és mtsai., 1987). 

A delta-5-ös bioszintézis vonalban, ugyancsak 
a P450-17-alfa (17,20 lyase) hatására keletkezik a 
dehidro-epi-androszteron (DHEA). Ez a szteroid, egy -
részt az androgén bioszintézis fontos intermedier meta-
bolitja, 3-béta-hidroxiszteroid-dehidrogenase hatásá-
ra androszténdionná alakulhat, másrészt, mint szekré-
ciós végtermék kikerülhet a vérplazmába (Lake, Furr, 
1971). Hím madarakban a plazmában keringô DHEA 
csak részben keletkezik a herében, részben a mellékve-
sekéreg termeli. Plazma szintjének szezonális alakulá-
sa ludakban hasonló jellegû a két ivarban, de ivarérett 
gunarakban a DHEA koncentráció valamivel maga-
sabb, mint nôstény madarakban. Szezonálisan magas 
értéket mutat közvetlenül a szaporodási idôszak után 
( postnuptialis  vedlés, ill. a  fotorefrakteritás kezdete), az 
ôszi idôszakban ( prenuptialis  vedlés, ill. posztrefrakter 
állapot kezdete) és a tavaszi szaporodási idôszakot 
közvetlenül megelôzôen is, mind két ivarban. Meny-
nyisége ludak vérplazmájában – éves átlagban – mint-
egy 1/5 – 1/20-a a tesztoszteronének. A DHEA abszolút 
éves maximum értéke gunarakban 240 pg/ml (június 
vége), minimuma 65 pg/ml (szeptember vége) (Do thi 
Dong Xuan és mtsai., 2005, Péczely és mtsai., 2011). 

A DHEA csökkenti a lipid lerakodást a madarak 
szervezetében, csökkentve a zsírsejtek mennyiségét. 
Ennek a „perifériás” hatásának egyik célszerve a máj. 
A hatásmechanizmus cAMP/PKA szignál mechaniz-
mus mûködésére utal. DHEA kezelés u.i. fokozza a 
májsejtek intracelluláris cAMP akkumulációját és gá-
tolja a cAMP-specifi kus foszfodieszteráz aktivitását 
és stimulálja a cAMP függô PKA-t. Ez utóbbi a sterol-
regulációs-elem –kapcsolt –protein-1 gátlásához ve-
zet (Tang és mtsai., 2009). A DHEA fokozza a máj 
lipid-katabolikus aktivitását, s ez a hatás bizonyos iva-
ri dimorfi zmust mutat. Broiler csirkék DHEA kezelé-
se mind két ivarban csökkentette a máj triglicerid tar-
talmát és fokozta a nem-eszterifi kált-zsírsavak kon-
centrációját, de ugyanakkor csak hímekben növel-
te a lipáz aktivitást. A DHEA kezelés e mellett nö-
velte a peroxisoma-proliferator-aktivált-receptor-alfa 
és carnitin-palmitol-transferáz, valamint az acyl-
Coenzym-A-oxidáz-1 mRNS expressziót. Ugyanakkor 
az acetyl-CoA-carboxylase mRNS csak nôstényekben 
csökkent (Tang és mtasi., 2007). A DHEA máj alap-
anyagcserére irányuló hatását pedig az jelzi, hogy fo-
kozza a májsejtek mitochondriális oxigén fogyasztását 
és peroxisoma kataláz aktivitását, de csökkenti a malát 
és glycerol-3-foszfát dehidrogenáz aktivitását (Bobyleva 
és mtsai., 1993). 
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A DHEA nincs hatással a másodlagos ivari bélyegek-
re: szexuálisan inaktív hím Melospiza melodia-k DHEA 
kezelése nem növelte meg a  cloacalis protuberancia tö-
megét. Ugyancsak nincs immun szupresszív hatása sem, 
amely esetleges szabályzó hatásai (aggresszív magatar-
tás, reproduktív magatartás formák) esetén kisebb „be-
fektetést” igényel a szervezettôl (Soma, 2006). 

A here legnagyobb mennyiségben tesztoszteront ter-
mel, amely androszténdionból 17béta-hidroxiszteroid-
dehidrogenáz hatására keletkezik. A tesztoszteron igen 
könnyen visszaalkulhat androszténdionná mind a here 
szövetben (Leydig sejtek), mind a vérplazmában, mind 
pedig az egyes szövetekben. A Leydig sejtek fokozott 
tesztoszteron produkciója a sejt – arányosan növekvô 
– hypertrophiájával jár együtt, amely elsôsorban a sima 
endoplazmatikus reticulum, s kisebb mértékben a csö-
ves mitochondriumok mennyiségének növekedésébôl 
adódik. 

A tesztoszteron termelés intenzitását elsôsorban az 
LH, s kisebb mértékben az FSH határozza meg, melyek 
a Leydig sejtek membrán receptorain keresztül, foko-
zott cAMP keletkezésével fejtik ki hatásukat. Fiatal hím, 
fotorefrakter japán fürjekben tesztoszteron implantátum 
fokozza a here szövet membrán preparátumának  LH re-
ceptor mennyiségét, de nincs hatással az  FSH receptor 
számra, annak ellenére, hogy fi atal hímekben található a 
legtöbb  FSH receptor. Az FSH receptorok expresszióját te-
hát más hatások szabályozzák (Ottinger és mtsai., 2002). 
A tesztoszteron produkciót intracelluláris és extracelluláris 
(negatív)-feed-back mechanizmusok szabályozzák. Az 
intracelluláris szabályzás egyrészt, a Leydig sejtekben 
keletkezett tesztoszteron közvetlen gátló visszacsato-
lását jelenti a 17béta-hidroxiszteroid-dehidrogenázra, 
„lefékezve” a bioszintézist. Másrészt, a keletkezett 
tesztoszteron kötôdik a Leydig sejtek cytoplazmatikus 
androgén receptoraihoz, melyek a genom akceptor he-
lyeihez kapcsolódva blokkolják a 3béta-HSD és a CYP17 
gének expresszióját, melyek a pregnenolonból kiinduló 
androgén produkciót biztosítanák. Androgén mag recep-
torokat mutattak ki kakas és gácsér here szövetében, ahol 
az immunpozitív aktivitás a Leydig sejtek, Sertoli sejtek és 
néhány myoid sejt magvában jelentkezett. Az androgén 
receptorok mennyisége infantilis és  maturáció elôtt álló 
madarakban volt a legnagyobb, jelezve az androgén ha-
tás fontosságát a differenciálódás és a  maturáció folya-
matában, az életkor elôrehaladtával pedig a Leydig sej-
tek és Sertoli sejtek androgén receptorainak mennyisé-
ge csökkent (Gonzalez-Morán és mtsai., 2008, Dornas 
és mtsai., 2008). 

Az extracelluláris szabályzás a hypothalamikus 
androgén receptorokon és a GnRH elválasztás gátlá-
sán keresztül valósul meg, csökkentve a gonadotrop ten-
gely aktivitását, s a Leydig sejteket stimuláló LH mennyi-
ségét. (Az androgén receptorok felépítését a petefészek 
androgén produkciója kapcsán ismertettük.)

A Leydig sejtekbôl kikerült tesztoszteron zöme (96–
98%-a) fehérjékhez (CBG és pre-albumin, albumin) kap-
csolódik, s mint „kötött” szteroid kerül a keringésbe, kis 
része pedig az aktív állapotú „szabad” frakciót alkotja. 
A célsejtek „környezetében” a reverzibilisen kapcsolt 
szteroid molekulák a „szabad” formába mennek át, s így 
kötôdnek a membrán- és/vagy cytosol receptorokhoz.

A tesztoszteron biológiai felezési ideje mintegy 
26–28 perc infantilis és szexuálisan aktív japán fürjek-
ben, egyaránt. Ez 1.5–1.7 ml/min/kg szintû metabolikus 
clearence rátát (MCR) jelent. A tesztoszteron szekré-
ciós rátája (SR) inaktív (rövid nappalos megvilágítás-
ban tartott) japán fürjeken 0.13 ng/perc/kg, amely foto-
gonadostimulált madarakban jelentôsen fokozódik: 
3.96 ng/perc/kg érték.Triciált tesztoszteronnal végzett 
in vivo vizsgálatok szerint, a beadást követô fél–egy órá-
ban a hím japánfürj plazmájában több jelzett metabolit 
jelenik meg: az 5alfa- és 5béta-dihidrotesztoszteron, az 
 androszténdion, az androsztándion , az androszteron 
és az epiandroszteron (Péczely, 1985, Thies és mtsai., 
1983). Az  androszténdion a tesztoszteronból reverezi-
bilis átalakulással keletkezik, s az átalakulás rátája azo-
nos a szexuálisan inaktív és aktív hím madarakban. 
A delta 4–5 reduktáz hatására az androszténdionból 
androsztándion keletkezik, melynek androgén aktivitása 
már jelentôsen kisebb. A 3-as szén atomon bekövetkezô 
további redukció eredményeképpen keletkezik a bi-
ológiailag már alig aktív androszteron, továbbá az 
epiandroszteron. Ez utóbbi metabolitok átalakulási ará-
nya nagyobb infantilis, ill. szexuálisan (szezonálisan)
inaktív hím madarakban, valamint növekszik akkor, ha 
az alapanyagcserét fokozó thyroxin szint a plazmában 
emelkedik. A szaporodási idôszakot lezáró, s különösen 
hím madarakban jellemzôen kialakuló magas thyroxin 
szint fontos szerepet játszik a tesztoszteron plazma kon-
centráció gyors csökkentésében, a MCR-t 1.70 ml/perc/
kg-ról 4.43 ml/perc/kg értékre növelve (Péczely, 1985). 

A tesztoszteronból a delta-5 reduktázok hatására 
az „A” benzolgyûrû 5-ös C-atomjának redukciója az 
5-dihidrotesztoszteront hozza létre, melynek alfa és 
béta izomérje ismeretes: 5α-DHT és 5β-DHT. A folya-
mat a perifériás szövetekben, ill. a központi idegrend-
szer specifi kus áreáiban történik, ahol a tesztoszteron 
jelentôs hányada alakul át, ily módon egy nagyobb 
androgén potenciájú metabolittá. A keletkezett 5α-DHT 
a tesztoszteronnál 5–10 × nagyobb biológiai aktivitással 
rendelkezô, de a vérben jelentôsen kisebb koncentráci-
óban elôforduló androgén. Ezzel szemben az 5β-DHT 
alig mutat androgén aktivitást, bioszintézise inaktivációs 
shunt-nek tekinthetô. 

Hím állatokban az androgének (elsôsorban a 
tesz toszteron és a periférián keletkezô 5alfa-dihidro-
tesztoszteron) az agyszövetben (fôleg a limbikus rend-
szer és hypothalamus területén) levô androgén re-
ceptorokhoz kapcsolódva fejtik ki endokrin és ma-
gatartás-szabályzó hatásaikat. Ez egyrészt, mint 
„andro  gén hatás” jelentkezik, másrészt az idegsejtek-
be került, aromatizálható androgének (tesztoszteron, 
 androszténdion) 17béta-ösztradiollá alakulnak és így 
fejtik ki hatásukat („ösztrogén hatás”). (A tesztoszteron 
és az 5-DHT központi idegrendszerre gyakorolt, 
neuro-endokrin vonatkozású hatásait a „Központi 
Szabályzás”fejezetben ismertetjük, részleteiben.)

A tesztoszteron katabolizációjának jelentôs hánya-
da a májban történik meg. Ez elsôsorban a mikro soma 
és cytosol frakcióhoz kötött folyamat, mivel a mag és 
mitochondrium frakció szteroid aktivitása lényegesen ala-
csonyabb. A cytosol frakcióban jelölt tesztoszteron hoz-
záadását követôen 5béta-dihidro tesztoszteron, 5béta-
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androsztán-3alfa, 17béta-diol és 3alfa-hidroxi-5béta-
androsztán-17-one, valamint 5béta- androszténdion je-
lenik meg. A mikroszoma frakció ban aerob viszonyok 
között a tesztoszteronból  androszténdion keletkezik, 
túlnyomó mennyiségben a néhány, kis mennyiségben 
elôforduló poláris metabolit mellett. Ebben az in vitro 
rendszerben 5alfa-reduktáz aktivitást nem tudtak kimu-
tatni (Sugimoto és mtsai., 1990). 

Specifi kus szabályzó hatása van a tesztoszteronnak 
(és a belôle keletkezô dihidrotesztoszteronnak) a mel-
lékhere területén. A  pubertás és szezonális  maturáció 
során az ondó-elvezetô rendszer hatalmas mértékben 
növekszik, amely intenzív, androgén vezérelt fehérje 
szintézist jelez. Infantilis kakasokban kevesebb, ivaréret-
tekben több  androgén receptor található a mellékhere 
tubulusok hámsejtjeiben (Sanbhag, Sharp, 1996). Ivar-
érett kakasokban és gácsérokban a mellékhere csator-
nácskákat bélelô hámban nagyszámú  androgén recep-
tor található, legtöbb a ductus epidydimis stereociliás 
sejtjeiben, kevesebb a rete testis epitheliumában és a 
ductuli efferentes distales csillókat nem hordozó sejtjei-
ben. A legkisebb  androgén receptor mennyiség a ductuli 
efferentes proximales csillókat nem tartalamzó sejtje-
iben volt. Mind a proximális, mind a distalis csator-
nák csillós sejtjeiben pedig nem tudtak androgén re-
ceptorokat kimutatni. Az  androgén receptor mennyiség 
különbségei az aktiv mellékhere szakaszok, ill. sejttí-
pusok szekréciós különbségeit tükrözhetik (Dornas és 
mtsai., 2008). 

Az ondóvezetô, az ondótartály, cloacalis mirigyek, 
a nem-kitûrhetô és kitûrhetô párzószerv és a pseudo-
phallusok adrogén dependens (androgén receptor tar-
talmú) szervek: optimális szerkezetük kialakulása és 
mûködésük megemelkedett androgén szinthez kötött. 
Megnagyobbodásuk a pubertáshoz, ill. a szezonáli-
san jelentkezô szexuális maturációhoz kötôdik, ami-
kor a vérplazmában magas androgén (tesztoszteron) 
szint van. Már korábban igazolták, hogy kasztrálás ha-
tására ezek a képletek elsorvadnak, a kasztrált mada-
rak tesztoszteron kezelése, viszont az intakt, szexuáli-
san aktiv madarakra jellemzô hypertrophizált állapotot 
állítja helyre (Lofts, Massa, 1980). 

A gunarak phallus protrudensében, a spirálisan 
redôzött nyálkahártya fedô- hámsejtjeiben és az alat-
ta levô kötôszövetben immuncitokémiai módszerrel 
androgén receptorokat lehetett kimutatni. Ezek meny-
nyisége szezonálisan változik, mennyiségük alacsony 
az infantilis gunarakban, valamint fotorefrakter álla-
potban és jelentôsen nô az ôszi szexuális reaktiváció 
idején, majd kissé csökken a tavaszi szexuális aktivitás 
idôszakában (Fancsovits, Péczely,1999). 

Fürjek  cloaca mirigye tipikusan „androgén depen-
dens” szerv, ún. járulékos ivarmirigy, amely madarakon 
ritkán fordul elô. A mirigy a fotostimulált madarak ma-
gas tesztoszteron szintjére reagálva többszörösére na-
gyobbodik és habos váladékot termel. Váladéka, mint 
járulékos ivarmirigy produktuma a spermiumok kal ke-
veredik el. A tesztoszteron metabolizációja, az 5alfa- és 
béta DHT keletkezése jellemzô módon változik a japán-
fürj  cloaca mirigyében. Rövid megvilágításban (8L-18D) 
tartott madarakban a  cloaca mirigy, in vitro rendszer-
ben a hozzá adott tesztoszteronból fôleg 5béta-DHT-t 

képez, míg a hosszú nappalos megvilágításban tartott 
fürjekben erôsen fokozódik – a biológiailag sokkal ak-
tívabb – 5alfa-DHT képzôdése (Lofts, Massa, 1980). 
Kasztrálás hatására a mirigy tömege csökken, s kasztrált 
fürjek tesztoszteron, 5alfa-DHT, 5alfa-androsztán–3,17-
dion,  androszténdion és 5alfa-androsztán-3alfa-ol-17-
one kezelése az intakt aktív madarak szintjére növeli 
a kloaka mirigy tömegét. Ugyanakkor az 5béta-DHT, 
5alfa-androsztán-3béta, 17béta-diol hatástalannak bizo-
nyult. Infantilis madarakban in vitro körülmények között 
a  cloaca mirigy tesztoszteronból fôleg androszténdiont 
konvertál, míg szexuálisan aktív fürjekben legnagyobb 
részben 5alfa-DHT keletkezik. Valószínûsíthetô, hogy 
aktív madarakban tesztoszteron + 5alfa-DHT eredmé-
nyezi a mirigy megnagyobbodását (Massa és mtsai., 
1980). 

A madarak farkcsík-mirigyének mûködését – a sa-
vanyú mucinok, neutrális lipidek, glykolipidek, fosz-
folipidek, s fôleg telítetlen zsírsavak produkcióját – 
elsôdlegesen az androgének szabályozzák. A mirigy 
szövetében specifi kus androgén receptorok találha-
tók, melyek elsôsorba tesztoszteront, 5alfa-DHT-t és 
androszténdiont kötnek meg, de fokozódik a mirigy 
váladéktermelése DHEA hatására is. A farkcsikmirigy 
nagymennyiségû ösztrogén receptort is tartalmaz, amely 
felveti a lokális aromatizáció, ill. a direkt ösztrogén hatás 
lehetôségét (Daniel, 1980, Deadhikari, Bhattacharyya, 
1987, Salibian, Montalti, 2009).

A másodlagos ivari jelleget megjelenítô, jellegze-
tes, sokszor színes bôrfüggelékek ugyancsak androgén 
dependens képletek. A kakastaréj esetében nem csak 
ennek halvány, vagy sötété vörös színe utal a plazma 
tesztoszteron koncentráció alakulására, hanem a ta-
réj tömege az, amely igen szorosan korrelál az aktu-
ális tesztoszteron szinttel. Ezt a megfi gyelést használ-
ták fel az érzékeny bio-assay kidolgozására, a „kakas-
taréj teszt” sokáig az androgén szint empirikus meg-
állapítására szolgált. A tesztoszteron kezelés nagyszá-
mú, felületesen elhelyezkedô vérér-kapilláris kialaku-
lását eredményezi a szub-epitheliális kötôszövetben, 
melyek tág lumenében sok vörösvérsejt található. A ta-
réj androgén receptorai elsôsorban a kapilláris endothel 
sejtekben helyezkednek el, aktiválódásuk a kapilláris lu-
men dilatációt és az erek fokozott arborizációját ered-
ményezi (Yoshioka és mtsai., 2010). A fácánkakas vö-
rös pofa-bôrének nagysága az ôszi szexuális reaktiváció 
kezdetén , a plazma növekvô DHEA és tesztoszteron 
szintjének hatására kezd intenzíven növekedni, maxi-
mális kiterjedését a tavaszi szaporodási idôszakban éri 
el, amikor a plazma tesztoszteron koncentrációja a leg-
magasabb (Tamás, Péczely, 1998). 

Számos madárfaj esetében a tollruha ivari dimorfi z-
must mutat, ill. a szaporodási idôszakban – rendszerint 
a hímeken – ún.  nászruha alakul ki. Ennek létrejötté-
ben a szexuál szteroidok (fôként a tesztoszteron) meg-
határozó szerepet játszanak. Hasonlóan, ivari determi-
náltságot mutat a csôr szarukávájának (  rhamphoteca) 
hyperplasiája és „kiszínesedése”, valamint a csûd sza-
ru-elemeinek megnagyobbodása és feltûnô színe. 
A nász-tollazat kialakulásával, mint jellegzetes másod-
lagos ivari bélyeggel az öko-fi ziológiai részben, a ma-
darak vedlésének tárgyalásakor foglalkozunk. 
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A máj egyes enzimjeinek koncentrációja határozott 
ivari dimorfi zmust mutat. Így a microsomális mono-
oxygenázok, melyek 2–4 × nagyobb koncentráció-
ban fordulnak elô kakasokban, mint tyúkokban. Tyú-
kok tesztoszteron kezelése a mono-oxigenázok nö-
vekedését eredményezi, utalva a tesztoszteron en-
zim expressziós hatására (Pampori, Shapiro, 1993). 
Az androgének (elsôdlegesen a tesztoszteron) csök-
kentik a máj lipogenezisét és a lipid akkumulációt 
a májban és a test más területein is. Kakasok kaszt-
rálása (kappanozás) testtömeg növekedést okoz, 
amely jórészt a lipidek lerakódásának az eredmé-
nye: nô az abdominális és subcután zsír mennyisé-
ge és a máj lipid tartalma. Kasztrálás növeli a máj 
total-lipid, foszfolipid és triacilglicerol tartalmát, a 
NADP–malát-dehidrogenáz aktivitását és csökkenti a 
nem-eszterifi kált zsírsav tartalmát, enoyl-Coenzim-A-
hydratáz és 3-ketoacyl-Coenzim-A-thioláz aktivitását. 
Kasztráltak tesztoszteronnal történt kezelése, lényegé-
ben visszaállítja az intakt kakasokra jellemzô szinteket 
(Chen és mtsai., 2007, Chen és mtsai., 2009). 

Az androgének emlôsökben anabolikus, izom- és 
csontnövekedést fokozó hatást fejtenek ki. Madarakban 
az androgének hatása ezzel szemben nem egyértelmû, 
az adatok egyrésze inkább katabolikus hatásra utal, 
nô a metabolikus ráta, míg mások gyengébb, vagy in-
tenzívebb izomzat fokozó hatásról számolnak be. In-
fantilis nôstény és hím csirkékben a tesztoszteron és 
5alfa-dihidrotesztoszteron gátolta a madarak testtömeg 
növekedését. Prepubertás és  pubertás kakasok kaszt-
rálása, amely a tesztoszteron szint drasztikus csökke-
nését okozta, a mellizomzat és a gastro-intestinális 
tractus növekedését eredményezi. A kasztrált mada-
rak androgén implantátumokkal (19-nor-tesztoszteron, 
5alfa-DHT és tesztoszteron) történt kezelése ugyan-
akkor fokozza a myofi brilláris ATP-ase aktivitást, a 
19nor-tesztoszteron pedig kissé növeli a combizomzat 
tömegét is. Infantilis csirkék (2–6 hetes) tesztoszteron 
kezelése csökkenti a növekedési rátát és a madarak 
testtömegét (Fenell, Scanes, 1992a, b, Fenell és mtsai, 
1996, Chen és mtsai., 2010). Ezekkel a megállapítá-
sokkal szemben, 28 és 48 napos hím és nôstény broj-
ler csirkék tesztoszteron-propionát kezelése az izom-
zat arányát és a taréj tömegét növelte, de nem hatott a 
csontozat testtömeghez viszonyított arányára (Deyhim 
és mtsai., 1992). Adult pulykákban a tesztoszteron, 
5alfa-DHT és 19-nor-tesztoszteron nôstény madarak-
ban, az 5alfa-DHT és 19-nor-tesztoszteron pedig hí-
mekben növelte a testtömeget, a napi gyarapodás mér-
tékét és a jobboldali mellizomzat tömegét. Ezek az 
androgének ugyanakkor nem befolyásolták a csont-
váz tömegét. Kasztrálás nem volt hatással a testtö-
megre, de fokozta az adipozitást, a kasztrált mada-
rak 19-nor-tesztoszteron kezelése pedig növelte az 
izomzat tömegét és csökkentette a lipid mennyiséget 
(Fenell, Scanes, 1992). Hayashi és mtsai. (1993) vizs-
gálati eredményei a tesztoszteron hatását más oldalról 
közelítik meg. Ezek szerint, 2–3 hetes nôstény brojler 
csirkéken a tesztoszteron propionat kezelés nincs ha-
tással a testtömegre, de amennyiben thyroxinnal együtt 
adagolták, szignifi kánsan nôtt az izom-fehérjék lebom-
lása. Önmagában pedig, sem a tesztoszteron, sem a 

thyroxin nem változtatta meg az izomfehérjék meta-
bolizmusának mértékét. 

Az androgének immunszupressziós hatása egyaránt 
ismeretes adult és prepubertás madarakban: 2–6 he-
tes csirkék tesztoszteron kezelése csökkenti a  bursa 
Fabricii tömegét (Fenell és mtsai., 1996). Ugyancsak 
immunszupresszív hatást váltanak ki az androgének 
pelyhesekben is, ha szuper-optimális mennyiségben ke-
rülnek a tojás szikbe. Kolóniában fészkelô, több tojást 
rakó madaraknál a tojásba deponált tesztoszteron egy-
részt fokozza a fi ókák életrevalóságát, másrészt csök-
kenti a paraziták és fertözô betegségekkel szembeni el-
lenálló képességet. Ezt a tojások tesztoszteron kezelé-
sével danka sirály kolóniákban igazolták, ahol a gyor-
sabban növekedô, intenzívebben táplálkozó kezelt fi -
ókákban csökkent a celluláris és humorális immunitás 
(Müller és mtsai., 2005). Hasonló eredményre jutottak 
csóka fi ókákon is, ahol a tojások tesztoszteron kezelését 
követôen a fi ókákban magasabb tesztoszteron plazma 
szinteket találtak, s ezek a madarak gyengébb celluláris 
és humorális immunválasz képességgel rendelkeztek 
1–2–3–4 hetes korukban is (Sandell és mtsai., 2009). 

A here az androgének mellett – életkor függôen és 
szezonálisan változó mennyiségben – ösztrogéneket 
és progeszteront is szekretál. A csirke embrió heré-
je, hasonlóan a petefészekhez, jelentôs mennyiségô 
ösztradiolt is termel, bár az ösztrogén plazma szintje 
hím embriókban alacsonyabb (Tanabe és mtsai., 1986, 
Imataka és mtsai., 1989). Ivarérett madarakban is meg-
találhatók az ösztrogének a here szövetben, prekurzorok 
hatására kimutatható mennyiségben keletkeznek a here 
szövetben in vitro rendszerekben, s hím madarak vér-
plazmájában jól mérhetôek és itt az életkorral, az éves 
ciklus során, valamint napszakosan is, határozott vál-
tozásaik mutathatók ki (Lake, Furr, 1971, Sturkie, 1976, 
Gulati és mtsai., 1981, Péczely, 1987). 

A plazma ösztron és ösztradiol szintje fi atal és sze-
xuálisan inaktív hím madarakban alig alacsonyabb, 
ill. lényegében megegyezô az infantilis és szezonáli-
san inaktív nôstényekével. Így pl. a balkáni gerlék ha-
zai populációjában az ösztron plazma koncentrációja 
hím és nôstény madarakban egyaránt 40–60 pg/ml a 
fi atal és inaktív madarakban, s nem változnak lénye-
gesen a mennyiségi viszonyok ivarérett madarakban 
sem, ahol hímekben 40, ivarérett nôstényekben pedig 
66 pg/ml mérhetô. Az ösztradiol szint 180–210 pg/ml 
fi atal és szexuálisan inaktív hím és nôstény gerlékben. 
Az ivarérést követôen azonban az ösztradiol plazma 
szint jelentôs ivari dimorfi zmust mutat, amennyiben 
hímekben koncentrációja jelentôsen csökken: 90 pg/
ml, nôstényekben azonban jelentôsen nô, ez a peri-
ovulációs fázisban 337pg/ml, interovulációsan pedig 
150–240 pg/ml (Péczely, 1982). Hasonló viszonyok 
jellemzik a vetési varjút is, ahol a gonádok ösztrogén 
produkciója csak az ivarérett, szexuálisan aktív egye-
dekben tér el. A fi atal és a téli–kora tavaszi madarak-
ban, ahol a here és petefészek szezonális növeke-
dése még nem indult meg, az ösztron és ösztradiol 
plazma szint lényegében azonos a hím és nôstény 
madarakban. Ezek a vizsgálatok egyben aláhúzzák 
az ösztradiol dominanciáját mind hím, mind pedig 
nôstény madarakban (Péczely, Pethes, 1982). Tôkés 
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réce gácsérokban az ösztradiol és tesztoszteron plaz-
ma koncentráció változásai határozott, szezonálisan 
jelentkezô inverz összefüggést mutatnak. A szezoná-
lis maturációt megelôzôen a récék ösztradiol plazma 
szintje reltive magas, majd a szexuális aktiváció során 
erôsen csökken, amikor a tesztoszteron szint gyorsan 
emelkedik, de a  fotorefrakteritás idején újra növekvô 
ösztrogén és erôsen csökkenô tesztoszteron plaz-
ma koncentrációk jellemzik a gácsérokat (Péczely 
és mtsai., 1994). Azonos megfi gyelést tettek kakaso-
kon is, ahol 20 hetes korban (közvetlenül a pubertást 
megelôzôen) relative magas ösztradiol plazma szint 
(29 pg/ml) jellemzi a madarakat, amely hirtelen csök-
ken az ivarérést jelzô erôs tesztoszteron szint növeke-
dés során. 72 hetes korban mind a kakasok fertilitása, 
mind a tesztoszteron plazma koncentrációja jelentôsen 
csökkent, s ugyan akkor ismét magas ösztradiol szinte-
ket mértek. A plazma ösztradiol negatív feedback hatá-
sának tudják be az LH és tesztoszteron szint, valamint 
a hím fertilitás erôs csökkenését (Weil és mtsai., 1999).

A hím madarak szisztémás keringésében talál-
ható ösztrogének egyrészt az agy speciális areaiban 
androgének aromatizációjával keletkezô, s onnan a ke-
ringésbe jutó hormon jelentôs mennyiségére vezethetôk 
vissza. Zebrapintyen és barnafejû gulyajárón igazolták, 
hogy a véna jugularis jelzett ösztrogén szintje magasabb 
volt, mint az artéria carotisé, radioaktiv  androszténdion 
agyba történô injiciálását követôen. Ugyanakkor in vitro 
a hereszövet is jelentôs mennyiségû ösztradiolt szin-
tetizált, a médiumba juttatott androgén prekurzorból, 
ami igazolja, hogy a szisztémás keringésben kimutatott 
ösztrogén részben testicularis eredetû (Arnold, Gorski, 
1984, Saldanha, Schlinger, 1997). 

A herében keletkezô ösztrogének a Leydig sejtekben, 
Sertoli sejtekben, valamint a pachyten spermatocytákban 
és még inkább a gömbölyû spermatidákban szintetizá-
lódnak, amit bizonyít, hogy ezekben a sejtekben mada-
rakban (is) jelentôs  aromatáz aktivitást találtak. A heré-
ben keletkezô ösztrogének egyrészt autokrin és parakrin 
úton hatnak, szerepük fontos a spermatogenezis szabá-
lyozásában (a haploid fázis kialakításában), a Leydig 
és Sertoli sejtek szteroid bioszintézisének szabályzá-
sában (emlôsökben kimutatták az ösztrogén recep-
torok jelenlétét a Leydig és Sertoli sejtekben/Pearl és 
mtsai., 2011/), valamint a spermiumok mellékherében 
folytatódó maturációjában. A  maturáció során recip-
rok kapcsolat valósulhat meg a hímivarsejt és a mel-
lékhere proximális és distalis efferens csöveinek sejtjei 
között. Erre utal kakasok mellékheréjében a csillókat 
nem tartalmazó sejtek jelentôs  ösztrogén receptor tar-
talma, amely a funkcionális kapcsolat kialakításában ját-
szik szerepet a spermium és epidydimis között, ill. utal 
az ösztrogén mellékheremûködést szabályzó szerepé-
re (Kwon és mtsai., 1995, Kwon és mtsai., 1997, Hess 
és mtsai., 1995). Feltehetô, hogy – emlôsökhöz hason-
lóan – a madarak érett spermiumainak motilitásában is 
szerepet játszik az ösztrogén hatás, amely egyrészt, a 
farok-tájékban keletkezô hormonhoz köthetô, mint ar-
ra az  aromatáz lokalizáció utal, másrészt ismeretes az, 
hogy az ejakulátum spermiumai α-ösztrogén recepto-
rokat is tartalmaznak (Hess és mtsai., 1995, Carreau és 
mtsai., 2003, Bois és mtsai., 2010). 

A hím madarak szisztémás keringésébe jutó ösztro-
gének szerepét kevéssé ismerjük, valószínû, hogy sze-
repet játszanak a hím fertilitás életkor és szezonálisan 
függô csökkenésében, a gonadotrop hormonok elvá-
lasztásának szabályzásában (mint arra a kakasokon 
történt vizsgálat utalt). Hatásuk valószínû a központi 
idegrendszer szintjén a magatartás megváltoztatására: 
a hím madarak költési magatartásának és paternitásnak 
kifejlôdése, az ôszi–téli csoportosulási hajlam kiala-
kulása, ôszi hyperfagia (komplex hormonális hatások 
egyik komponenseként), valamint a szex reverziós fo-
lyamatok.

A herében a progeszteron egyrészt fontos interme-
dier metabolit, másrészt mint produkciós végtermék is 
megjelenik. Azonban, ez esetben a szisztémás kerin-
gésbe jutó szteroid mennyiségét nehezebb megállapí-
tani, a mellékvese biztosan megvalósuló jelentékeny 
progeszteron elválasztása következtében. 

Hím és nôstény csirke és kacsa embriókban 
az allantois folyadékban és a vérben kimutatható 
mennyi ségû progeszteron található, amely hím ka-
csa embriókban a keltetés utolsó napjaiban többszö-
röse a tesztoszteron és ösztrogén koncentrációnak. 
Preg nenolon hatására in vitro a here szövet jelentôs 
mennyiségû progeszteront szintetizál (Guichard és 
mtsai., 1979,Tanabe és mtsai., 1983). Napos csirkék-
ben a here és petefészek in vitro progeszteron produkci-
ója megegyezik (Tanabe és mtsai., 1986). Fiatal és sze-
xuálisan inaktív hím balkáni gerlékben a progeszteron 
plazma szint másfélszerese a tesztoszteronénak: 
P4 = 466, ill. 413 pg/ml, T = 181, ill. 269 pg/ml. 
A tesztoszteron erôs dominanciája csak a szexuáli-
san aktív hímekben jelentkezik, amikor a P4 lényegé-
ben azonos szinten marad az infantilis madarékaval 
(463 pg/ml), míg a tesztoszteron jelentôsen emelke-
dik: 2092 pg/ml (Péczely, Pethes, 1980). Hím vörös 
lábú szirtifoglyokon a progeszteron plazma szint az 
életkorral nô, s fotostimulációra is további növekedés-
sel reagál (Creighton, 1988). Pingvinekben (Pygoscelis 
adeliae) a progeszteron szint hím madarakban egész 
évben azonos értéket mutat, csak kisebb fl uktuációi 
fi gyelhetôk meg, a 17a-hidroxiprogeszteron viszont 
szezonálisan változik, viszonylag magas az udvarlá-
si fázisban, majd jelentôsen csökken a tojásrakás és a 
vándorlásuk idején (MCQueen és mtsai., 1999). Bó-
bitás alkák (Aethia cristatella) hímjei jellegzetes cit-
rom illatúak a költés és fi óka táplálás idején, s en-
nek az anyagnak a kibocsátása határozott korreláci-
ót mutat a plazma progeszteron szint alakulásával . 
Nôstényeknél jelentôs illatanyag kibocsátás nincs, ill. 
ez nem korrelál a plazma progeszteron, tesztoszteron, 
dihidrotesztoszteron és ösztrogén plazma szinttel 
(Douglas és mtsai., 2008).

A madarak heréjében a progeszteron autokrin 
és/vagy parakrin hatásaira utal a progestin recepto-
rok elôfordulása fi atal kakasok cytosol frakciójában 
(Seiki és mtsai., 1981). A here progeszteron recep-
torainak mennyisége szexuálisan aktív kakasokban 
a legmagasabb, fi atal és idôs állatokban a receptor 
szám kisebb. Fiatal és szexuálisan aktív kakasokban 
mind két  progeszteron receptor izoforma elôfordul, 
idôs madarakban azonban az „A” típus lesz domináns 
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(Gonzalez-Morán és mtsai., 2008). Más megállapítás-
ra jutottak hullámos papagáj esetében, ahol a herében 
azonos mennyiségû progeszteron és  ösztrogén recep-
tor található szexuálisan inaktív,  pubertás és ivarérett 
hímek heréjében és mellékheréjében (Reitemeier és 
mtsai., 2011).

A progeszteron hím madarak szisztémás keringé-
sében betöltött szerepérôl keveset tudunk, szerepe 
mint magatartás-modulátor lehet fontos a fióka ne-
velés és a költést követô idôszakban. Progeszteron 
kezelés hím japán fürjekben csökkenti a foto-
gonadostimulált madarak udvarló – kopuláló maga-
tartását, s ennek az anti-androgén hatásnak a hátte-
rében a progeszteron és tesztoszteron kompeticiója 
állhat az 5α, és 5β redukált metabolitok kialaku-
lásának vonatkozásában (Bottoni és mtsai., 1985). 
A progeszteron, ugyanakkor fontos regulációs fakto-
ra a tolltüszôk mûködésének és a  vedlés folyamata-
inak (Péczely és mtsai., 2011). 

3.2. Az ondó elvezetô rendszere, 
 a párzószerv, az ondó

A kanyarulatos here csatornácskák a here medialis 
része felé irányulnak, s itt a hilus környékén rövid egye-
nes elvezetô csövekbe (ductuli seminipheri recti) foly-
tatódnak, melyek a hálózatot alkotó rete testisbe tor-
kollanak. Ezeket a rövid, egyenes lefutású csövecské-
ket a spermatogenetikus hámot helyettesítô, módosult 
Sertoli sejtekbôl álló hámréteg borítja, melynek sejt-
jei merokrin szekrécióval az elsôdleges ondófolya-
dék képzéséhez járuknak hozzá. Supranuclearis te-
rületükön fejlett Golgi készülék van, mely dens-core 
vesiculumokat produkál. A Golgi készülék körül gaz-
dag szemcsés endoplazmaticus reticulum helyezkedik 
el. Aire (1982) szerint a tubuli contorti számos esetben 
közvetlenül – egyenes csövecskék közbeiktatása nél-
kül – torkollanak a rete testisbe. 

A here hilusán elhelyezkedô rete testis szélesebb 
átmérôjû csatornáit és lakunáit két sejttípus béleli. 
Zömében a többmagsoros köb-, ill. hengerhám sej-
tek csak mikrobolyhokat hordoznak. Csaknem vala-
mennyi ilyen sejt felszínén megfi gyelhetô viszont egy 
nagyméretû, mozdulatlan csilló-szerû (9+2-es szer-
kezetet mutató) képzôdmény is, amely valószínûleg 
szenzoros funkciót végez. A mikrobolyhokkal borí-
tott sejtek supranuclearis területén fejlett Golgi ké-
szülék, szemcsés endoplazmaticus reticulum, szá-
mos lysosoma, denz test és vacuolum található. Ezek 
szekréciós elemek, melyek az ondófolyadék képzésé-
hez járulnak hozzá. A mikrobolyhokkal borított sejtek 
képesek szétesett spermium törmelék és egyes kémi-
ai anyagok fagocitálására is, bár mikroorganizmusok 
kiszûrését nem végzik. A fedô hámsejtek másik típusa a 
ritkábban elôforduló csillós sejt. A fedôhám sejtek kö-
zött néhány, „beékelôdött” makrofág is megfi gyelhetô. 
A hámréteg alatt fejlett myofi broblast réteg találha-
tó, melynek kontrakciói aktív pumpa mechanizmust 
képeznek a mellékhere felé (az ondó sejtek alig fél 
percet töltenek csak a rete területén). A rete testis ki-

sebb intracapsularis része a tunica albuginea alatt, a 
here állományában fekszik, a distalisabb, nagyobb 
extracapsuláris része viszont átmenetet képez a mel-
lékhere feji részébe húzódó ductuli efferentes-hez 
(Péczely, 1987, Aire, 2007). 

3.2.1. A mellékhere (epidydimis)

A mellékhere – emlôsökhöz hasonlóan – a rete 
testisbôl összeszedôdô ductuli efferentesbôl, az eze-
ket a mellékhere vezetékkel összekötô rövid, vasta-
gabb ductuli conjugensbôl és a mellékhere egész hosz-
szában végighúzódó mellékhere vezetékbôl (ductus 
epidydimis) áll. A ductuli efferentes és conjugens a 
mesonephros csövekbôl, a ductus epidydimis pedig a 
Wolff csôbôl alakul ki az embriogenezis során. 

A rete testis lakunái – emlôsökhöz hasonlóan – a 
mellékherébe vezetô ductuli efferentesben folytatód-
nak. Az efferens csôvezeték, így a mellékhere részének 
tekinthetô. Ez a csôrendszer két szakaszból ál: a ductuli 
efferentes proximales és ductuli efferentes distales. Ez 
utóbbiból rövid csövek vezetnek be a mellékhere ve-
zetékbe, mint ductuli conjugens. A ductuli efferentes-t 
csillós henger-, ill. többmagsoros hengerhám béleli, 
melyek között, két csillókat nem hordozó sejttípus ta-
lálható.

A ductuli efferentes proximales hámrétege és az 
alatta fekvô kötôszövet is erôsen redôzött. Ezen a terü-
leten a csillókat nem hordozó, mikrobolyhokkal borított 
sejtek nagyobb számban fordulnak elô, mint a csillós 
sejtek. Ezek a sejtek viszonylag hosszú mikrobolyhokat 
és egy mozdulatlan csillót viselnek. A subapicalis zó-
nában endocytoticus tubulusok, tüskés vesiculumok és 
denz testek jellemzôek. A csillós sejtek kevésbé elekt-
ron denzek, magvaik magasabban fekszenek, mint a 
csillókat nem hordozó sejtekben és a csillók között ke-
vesebb és rövidebb mikroboholy található. 

A ductuli efferentes distales vékonyabb csöveinek 
területén nincsenek a lumenbe nyomuló, felület na-
gyobbító hám betüremkedések. A csillós sejtek nagyobb 
számban fordulnak itt elô, mint az elôzô szakaszban. 
A csillókat nem hordozó, csak mikrobolyhokkal borí-
tott sejtek egy második típushoz tartoznak, subapicalis 
cytoplasmájukban kevés az endocytozisra utaló kép-
let, s a mitochondriumok száma is kevesebb, mint a 
proximalis terület sejtjeiben. 

Az efferens csôrendszer madarakban mintegy 35 – 
62%-át teszi ki a mellékhere volumenének, s ez jelentôs 
transzport és reabszorbciós tevékenységre utal. Különö-
sen intenzív lehet az anyagok felvétele az ondó folya-
dékból és transzportja a luminális térbôl a proximális 
területen, ahol a lumenbe domborodó epitheliális 
redôk erôsen megnövelik a csövecskék „kontakt” fel-
színét. Japán fürjön a herébôl kiáramló folyadék 86%-a 
reabsorbeálódik ezen a területen, annak dacára, hogy 
az áramlás gyors, mivel a jelzett spermiumok mintegy 3 
perc alatt haladnak át. A reabsorbciós funkció szabály-
zásában ösztrogének játszhatnak szerepet, amire utal 
kakas esetében a proximális szakasz magas ösztrogén-
receptor tartalma (Kwon és mtsai., 1997). Jelentôs a 
terület az ionok transzportja szempontjából, melyre 
utal a gazdag Na-K-ATP-áz, szénsav-anhidráz és Na 
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–H co-transporter rendszer, továbbá a transmembrán 
víz-molekula transzport protein (aquaporin –2,–3, –9), 
melyek az epithel rétegben találhatók. A luminális fo-
lyadékból (ondó) felvett anyagok fôleg a csillókat nem 
tartalamazó epithel sejtek lysosomális rendszerében ke-
rülnek átalakításra és lebontásra. 

A ductuli conjugans vastagabb keresztmetszetû 
rövid egységekbôl álló csövecske rendszer, a distális 
efferens csövekhez hasonlítva. Mikrobolyhokkal borí-
tott, csillókat nem tartalamazó hengerhám bélése van. 
Ezek az elemek a lényegesen vastagabb egyenes lefu-
tású ductus epidydimisbe torkollanak. 

A ductus epidydimis és a folytatását képezô, vas-
tagabb ductus defferens a mellékhere dorso-medialis 
felületén húzódnak végig. A csôrendszer, mint Wolff 
csô származékok – azonos típusú hámbéléssel ren-
delkeznek. Ezek eltérnek az elvezetô csôrendszer két, 
csillókat nem hordozó sejttípusától. Mind két terüle-
ten rövid mikrobolyhokkal borított hengerhám sejtek 
vannak, melyek mebránjai a sejtek felsô harmadában 
zonula occludensekkel és zonula adherensekkel stabi-
lan kapcsolódnak egymáshoz. A bazális helyzetû sejt-
mag gömbölyû, vagy ovális, kissé heterochromatikus. 
A magot gyakran közepesen vastag fi lamentumok kö-
tegei fogják körül (cytoskeleton). A sejtet gazdag dur-
va szemcsés endoplazmatikus reticulum, valamint sok 
szabad ribosoma jellemzi. Kevés lipid csepp, számos 
mitochondrium és igen fejlett Golgi készülék található a 
cytoplasmában. A hámbélés 3β- és 17β-hidroxiszteroid 
dehidrogenáz tartalma arra utal, hogy ezek a mellékhe-
re sejtek szteroid szintézist folytatnak. Másrészt a sejtek-
ben a merocrin szekréció jellemzôi is megfi gyelhetôk. 
A termelt fehérje típusú váladék az áthaladó spermiu-
mokhoz absorbeálva, azok sejt-köpenyének (cell-coat) 
alkotásában vesz részt. 

A mellékhere – emlôsökkel ellentétben – nem ját-
szik olyan fontos szerepet a spermiumok tárolásában, 
ill. maturációjában. Míg emlôsökben egy-két hétig tar-
tózkodnak a hímivarsejtek a mellékherében, addig ez az 
idô, pl.: japán fürjben csak két óra (Clulow, Jones, 1982).

3.2.2. Ondóvezetô (ductus defferens) 

A mellékhere csô folytatásaként húzódik a vese lebe-
nyek felszínén a  cloaca középsô részéhez. Kötôszövetes 
tokban futó, sárgás-fehér, erôsen redôzött csô, mely 
cranio-caudalis irányban fokozatosan vastagszik. 
Distalis része egyenes (pars recta ductus defferentis, 
ductus ejaculatorius), s vagy közvetlenül, vagy pedig 
kisebb-nagyobb, ondó tároló tömlôt (receptaculum 
ductus defferentis, glomus seminalis) formálva torkol-
lik be az urodeumban, annak belsô felszínén papilla 
ductus defferentis-t képezve. 

Az ondóvezetô hámrétege a mellékhere vezetékhez 
hasonló típusú, rövid mikrobolyhokkal borított, csillókat 
nem hordozó többmagsoros hengerhám. A sejtek lateralis 
plazma hártyája számos interdigitációval kapcsolódik a 
szomszédos elemekhez. Apico-lateralis részükön fejlett 
zonula occludens-ek és zonula adherensek találhatók. 
A sejt bázisán elhelyezkedô magvuk gömbölyû, vagy 
ovális, mérsékelten heterokromatikus. Kevés szemcsés 
endoplazmatikus reticulum, jól fejlett supranuclearis 

Golgi készülék és körülöttük sok microtubulus fi gyel-
hetô meg bennük. Jellemzô a plazmában az intenzív 
merocrin szekrécióra utaló számos kisebb – nagyobb 
vesiculum. Az apicalis membrán pinocitotikus tubulusai 
és a tüskés vezikulumok a lumenbôl történô anyagfel-
vételre utalnak (Aire, 2007). 

Az ondóvezetô sejtjeinek váladéka androgén 
dependens proteineket és szénhidrátokat tartalmaz, 
melyek a – mellékhere csô szekrétumaihoz hasonló-
an – a spermiumok sejt köpenyének (glykokalix, cell-
coat) képzésében vesznek részt. A sejt köpeny nagy tö-
megben tartalmaz oligoszaharid láncokat, melyek ko-
valens kötéssel kapcsolódnak a sejthártya integráns 
glykoproteinjeihez és glykolipidjeihez, valamint spe-
cifi kus fehérjékhez, a proteoglykánokhoz. A sejt kö-
peny – a szénhidrát láncokon kívül – maga is tartalmaz 
felületen tapadó glykoproteineket és proteoglykánokat 
is. A glycocalix valamennyi sejt jellemzôje, de a sper-
miumok esetén ez lényegesen vastagabb (10 nm helyett 
60 nm) és a 3–4 glykoprotein komponens helyett 150 
különbözô ilyen vegyületet tartalmaz. 

A mellékhere vezetékben és ondóvezetôben ki-
alakult, spermiumokat burkoló sejt köpeny számos 
szénhidrátot, ill. ezek származékait tartalmazza. Ezek 
közül ismert: a galaktóz, jakalin, glukóz, mannóz, 
N-acetil-glukozamin, N-acetil-galaktozamin, fukóz, 
N-acetil-laktozamin, és sziál-sav. A glykokalix szén-
hidrát elemeit legkívül, meglehetôsen vastag sziálsav 
réteg borítja. A glycocalix egyes összetevôi nem egyen-
letesen oszlanak el a spermium felületén, hanem 
mozaik-szerûen, a membrán meghatározott területe-
ihez kötôdnek. A spermiumok glykokalix összetétele 
faj specifi kus (Peláez, Long, 2007, Peláez, Long, 2008, 
Peláez és mtsai.,2011). 

A ductus defferens epithel bélése – hasonlóan a 
distalis efferens csövekhez – két komponensbôl álló 
serine protease enzimet is termel, pulyka esetében. Más 
tyúkféléken, lúgos pH-n ilyen proteáz aktivitást nem ta-
láltak. Az egyik fehérje mol tömege 37 kDa, a másiké 
pedig 61 kDa. Feltehetô funkciója: részvétel a spermi-
um maturációs folyamatban, és/vagy antimikrobiális ha-
tás. Kérdéses, hogy miért csak a pulyka ondóban, ill. a 
ductus defferens területén fordul elô? 

A fedôhám sejtek között basalis „pótsejtek” és 
lymphocyták láthatók. A basalis membrán alatt vi-
szonylag vastag, kapillárisokban gazdag kötôszövet 
van, amely alatt vastag simaizom réteg található. 
Az izomréteg gazdag adrenerg és cholinerg beideg-
zést kap, szerepe az ondó továbbítása és párzáskor a 
cloacaba lövelése. 

A – különösen Passeriformes esetében fejlett – on-
dó tároló, glomus seminalis-t alacsony hengerhám, ill. 
köbhám burkolja. Egyes fajokon ezen a területen csillós 
sejtek és szekréciós (PAS+), glikogén termelô sejtek is 
megfi gyelhetôk. A hámrétegben, ill. a nyálkahártyá-
ban – a spermiumok tárolását elôsegítô – redôk és ter-
jedelmes kripták találhatók. A lumenben – a szexuá-
lisan aktív madarak esetén – nagy tömegben láthatók 
raktározott spermiumok. A glomus seminalis falát sima-
izom elemekben gazdag tömöttrostos kötôszövet képe-
zi. A  cloaca dorso-lateralis részén fekvô, kötôszövetbe 
ágyazott testek mérete erôsen funkciófüggô. Szexuáli-
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san aktív, párzó madarakban, mint jól látható kitürem-
kedés ( cloacalis protuberancia) tûnik fel, melyben a sár-
gás-fehér, tág, csôrendszer is áttûnik a bôrön keresztül. 
A cloacalis protuberacia nagysága változik a szaporodá-
si ciklus során, maximumát a párzási idôszak csúcs-ak-
tivitása során éri el, így alkalmas a szexuális tevékeny-
ség „gyors” kontrollálására. 

A glomus seminalis, esetleg – az emlôs scrotumhoz 
hasonlóan – az ondó maghômérsékletnél alacsonyabb 
hôfokon történô tárolásával, a madár spermiumok 
termékenyítô képességének optimalizálásához járul-
hat hozzá. A ductus defferens (és amennyiben kiala-
kult, a glomus seminalis) madarakban az ondósejtek 
tárolásának elsôdleges helye., a herébôl kikerülô sper-
miumok mintegy 90%-a raktározódik itt, s csak mint-
egy 10%-a a mellékherében, egy adott idôpillanatban. 
Az érett ondósejtek – emlôsökkel szemben – madarak-
ban igen rövid ideig tárolódnak, ez az idô japán fürj-
ben legfeljebb 1–2 nap, míg patkányban az optimális 
tárolási idô mintegy 9 nap. A spermiumok maximális 
„túlélési ideje” japán fürj ondóvezetôjében 5–9 nap, 
de már 2 napos tárolódást követôen rohamosan csök-
ken a termékenyítô képességük (Clulow, Jones, 1982).

Appendix epidymis. Vakon végzôdô csôrendszer, 
amely a mellékveséhez fekszik közel, esetenként a 
craniális része be is ágyazódik abba. A rete testissel, ez-
zel szemben semmiféle kontaktusban nincs. Két típusú 
elem építi fel: a ductus aberrans, amely a Wolff csôbôl 
származó ductus epidydimis elülsô, craniálisan vakon 
végzôdô része és a ductuli aberrantes kisebb, ugyan-
csak vakon végzôdô csövei, amelyek a mesonephros 
csövecskékbôl alakultak ki. A csöveket alacsony 
mikro bolyhokkal borított henger-, ill. köbhám béleli, 
melyekre sima endoplazmaticus reticulum és csöves 
mitochondriumok jellemzôek. Az appendix epidydimis 
alacsony szintû szteroid szintézisre képes (Aire, 2007). 

3.2.3. A párzószerv (phallus)

A madarakon valódi párzószerv és párzószerv szerû 
képlet az osztály viszonylag kis hányadánál találha-
tó. A legtöbb rendjükben semmiféle párzószerv nem 
fejlôdik ki, ezekben az ondó átvitele a nôstény madár 
cloacajába csupán a  cloaca szájadékok egymásra szo-
rításával valósul meg. A madarak valódi párzószerve 
(phallus) a teknôsöknél, pikkelyeseknél (gyíkok, kígyók) 
és krokodiloknál megtalálható képlettel homológ felépí-
tést mutat. Valószínûsíthetô (Larson, Frey, 1992), hogy 
a Theropoda dinoszauroszoknak is kitûrhetô phallusa 
volt. A Sauropsida-k phallusa alapszabását tekintve két, 
többé-kevésbé megnyúlt fi bro-elasticus testbôl áll, me-
lyet a  proctodeum ventrális falának kiemelkedései hoz-
nak létre. Ezek a képletek egyetlen erektilis testté olvad-
nak össze. Az összeolvadás vonalát a phallus ventrális 
hossztengelyében végigfutó ejakulációs árok (csator-
na, ill. csô) jelzi. A madarak párzószerveinek szerke-
zetét és mûködését Guzsal (1981), Péczely (1987) és 
Montgomerie, Briswkie (2007) foglalta össze.  

Madarakban a valódi phallus (a kitûrhetô és a nem 
kitûrhetô) csupán a struccféléknél (Struthioniformes)
(struccok, rheak, emuk, kazuárok és kiwik), tinamu-

féléknél (Tinamiformes), lúdalkatúaknál (Anseriformes) 
(ludak, récék, scremerek), és tyúkalkatúaknál (Galli-
formes) (fácánok, fajdok, lábastyúkok, curassow-ok) for-
dul elô. 

Phallus-szerû párzószerve (pseudophallus) van 
egyes papagájoknak és veréb-alkatúaknak. Ez a struk-
túra azonban nem vezethetô le a közös hüllô – ma-
dár fejlôdési vonalból, hanem az azoknál megtalálha-
tó párzószervvel analóg képletnek tekinthetô. 

A madarak valódi phallusát intromisszióra ké-
pes (kiölthetô)(phallus protrudens) és intromisszióra 
nem képes (nem kiölthetô)(phallus non protrudens) 
típusokra osztják. A fi logenetikailag ôsibb Ratitáknál 
és tinamuknál, a hüllôkhöz igen hasonló phallus 
protrudens található. A típusokat az összeolvadt fi bro-
elasticus testekben futó, vakon végzôdô üreg megléte, 
vagy hiánya, ill. a párzás során játszott funkciója alap-
ján különítették el. Az újabb vizsgálatok azonban azt 
mutatták, hogy a vakon végzôdô tubulus kialakulása 
inkább adaptáció, sem mint eltérô törzsfejlôdési folya-
mat eredménye lenne. 

A phallus non protrudens tipikus formában jelenik 
meg a házi kakas esetében. A  cloaca záróizma felett 
levô nyálkahártya ventrális oldalán hármas tagolódású 
párzószemölcs található, melyek mögött és felett nyílik 
az  urodeum területén a jobb és baloldali ondóvezetô 
beszájadzása (papilla ductus deferentis). A képlet két 
oldalsó eleme a két colliculus phalli, melyek erectio 
idején megduzzadva egymás felé nyomulnak és az 
ejakulációs csatornából csaknem zárt ejakulációs csö-
vet képeznek. A párzószemölcs középsô tagja tyúkfélék-
ben a papilla phalli, amely a két oldalsó taggal ellentét-
ben nem erectilis. A párzó szemölcs ezen középsô tag-
ja bak pulykában nem alakult ki. A merevedés a  cloaca 
fal oldalsó részén levô merevedô testekben (corpus 
vasculare) keletkezô nyirok szûrlet hatására követke-
zik be. (19. ábra)

A párzást megelôzô szexuális ingerek a szenzoros 
pályákon keresztül a sacralis paraszimpatikus gerinc-
velôi központokat hozzák ingerületbe. A vegetatív ref-
lex efferens szárát a cloacahoz futó n. pelvicus rostjai 
képezik, melyek cholinerg, vasodilatátor mûködésûek. 
Az efferens paraszimpatikus hatás ellazítja a corpus 
vasculare arterioláinak falát, így ezekbôl nagynyo-
mású vér tolul a kapilláris gomolyba, plazmaszûrlet 
képzôdik, mely a merevedô testet körülvevô cavum 
lymphaticumba jut. Innen nyirokvezeték indul ki, mely 
a plazma szûrletet a colliculus phalli és a körülötte levô 
nyirokredôk bázisába vezeti. A betóduló nyirok folya-
dék megduzzasztja ezeket a merevedésre képes terüle-
teket, melyek kiemelkedve a felül legfeljebb résszerûen 
nyitott ejakulációs csövet hozzák létre. Ilyenkor a pap-
illa phalli a csô csúcsán helyezkedik el. A nyirok folya-
dék idô elötti elfolyását a cavum lymphaticumból az 
elvezetô nyirok erek záró izomzata akadályozza meg: 
ez ugyanis csak az ondó kilövelése után kerül ellazult 
állapotba, s eredményezi az ondóvezetô csatorna falá-
nak szétterülését. A párzás mechanizmusában fontos 
szerepe van a  cloaca harántcsíkolt záró izomzatának, 
mely összehúzódva, kissé kifordítja a párzó szemölcsöt. 

Az ejakulációt vegetatív refl ex ív vezérli. Az 
afferens szár a  cloaca környéki érzô ideg-végtestekbôl 
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kiinduló adrenerg rostok kötege, mely a gerincvelô 
lumbális (szimpatikus) szelvényeibe vezet. A refl ex 
efferens szárát a lumbális szelvényekbôl összeszedôdô 
n. hypogastricus rostjai alkotják, melyek a ductus 
defferens, ductus ejaculatorius és glomus seminalis 
falában levô simaizom sejtekhez vezetnek. Idegim-
pulzusra ezen területek izomsejtjei ritmikus kont-
rakciókat végeznek, s a tárolt ondót a csôrendszer 
az ejakulációs csatornába löveli. A viszonylag gyen-
ge izomzat kisebb mértékû ondókilövelést eredmé-
nyez, mint a harántcsikolt izom  zattal bélelt húgycsövô 
emlôsökön. A madarakra jel lemzô kis mennyiségû on-
dó kilövelése pillanatszerû. 

A phallus protrudens rendszerint kisebb – nagyobb 
mértékben spirálisan balra csavarodó, tömlôszerû kép-
let, mivel a két erectilis, fi bro-lymphatikus test aszim-
metrikus helyzetû. A phallus protrudens nyugalmi hely-
zetben visszatûrt kesztyû újjhoz hasonló, s a  cloaca 
proctodeumának bal oldalán, latero-dorsalis helyzetben 
levô phallus tasakban helyezkedik el. Erectio esetén az 
 urodeum ventralis részén levô corpus vasculare – cavum 
lymphaticum rendszerbôl lympha áramlik a két fi bro-
lymphaticus testbe, s a phallus kitûrt kesztyû újjként, 
spirális tömlôként evertálódik a  cloaca szájadékából. 
A phallus bázisa kiszélesedô, rostos-porc talapzattal 
kapcsolódik a  proctodeum ventro-lateralis részéhez. 
Ebben a bazális részben nyálka termelô összetett mi-
rigy állomány helyezkedik el, mely részben benyo-
mul a fi bro-lymphaticus tömlôk belsejét kitöltô, vakon 
végzôdô tubuláris üregbe is. A fedô hám rétege töb-
bé – kevésbé elszarusodik, s ez egyes fajokon (Anser, 
Anas) tüskéket, horgokat képez. A phallus protudens 
is határozott szezonalitást mutat, amennyiben mére-
te 5–10 ×-ese lehet szexuálisan aktív hímekben, ösz-
szehasonlítva a nyugalmi állapottal. A fedôhámban 

intraepitheliális plazma sejtek vannak, melyek mennyi-
sége jelentôsen nô a szaporodási idôszakban.

A phallus protrudens különbözô méretû kevésbé, 
vagy jobban spiralizálódott képlet. A kiwiknél viszonylag 
rövid és zömök, s csak kissé spiralizálódott párzószerv 
található, melynek dorsalis felszínén csaknem egyenes 
ejakulációs barázda húzódik. Ez a párzószerv hasonló 
a teknôsök és krokodilok – „alapszabásúnak” feltéte-
lezett -– phallusához. Tinamuknál a 3–4 cm-es phallus 
már több kanyarulatot mutat, s rajta spirálisan végigfu-
tó ejakulációs csatorna látható. Struccoknál az evertált 
phallus protrudens szembetûnôen hosszú, meghaladja 
a 20–40 cm-t is. Itt jól fejlett két oldali retraktor izom-
zat alakult ki, mely a párzást követôen visszahúzza az 
elernyedt párzószervet. Rheáknál a phallus hosszten-
gelyében egy elasticus rostos kötôszöveti szalag húzó-
dik, mely a retractor izmok funkcióját segíti. 

Az Anseriformes fajokon jól fejlett, gyakran tekin-
télyes hosszúságú phallus protrudens található. A leg-
hosszabb párzószervet az Oxyura australis esetében 
mérték: 28.5 cm. A jobboldali fi brolymphaticus test 
nagyobb, mint a baloldali, s az aszimmetrikus tömlô 
alakú párzószerv pl. tôkés gácséron 3–4 spiralizációt 
mutat. Házi lúdban a csô alakú phallus bázisa zömök, 
rostos-porc, melyben nyálkatermelô mirigy állomány 
van. A proximális szakaszában a fedôhám proctodealis 
eredetû többrétegû elszarusodó laphám, mely kisebb-
nagyobb szemölcsöket, tüskéket hordoz. A nyálkahár-
tya propriájában vékony kötôszöveti trabekulákkal át-
hidalt nyirok-kaverna rendszer található. A phallus 
distalis részének hámrétege kevésbé szarusodik el. Ezen 
a területen a propriában elágazó csöves végkamrájú mi-
rigyek vannak, melyek egyrétegû hengerhámmal bé-
lelt közös kivezetô csöve képezi a párzószerv tenge-
lyét. A merevedést ebben az esetben is a páros corpus 

19. ábra. Házikakas phallus non protrudens, A: dorsalisan felnyitott  cloaca, B:  cloaca keresztmetszet
Péczely (1987) alapján módosítva
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vasculare – cavum lymphaticum rendszer nyirok folya-
dék produkciója hozza létre, melyet a  cloaca sphincter 
izomzata a porclemezen fekvô nyirok öblön keresztül 
présel a phallus nyirok-kavernaiba. Ennek hatására a 
párzószerv proximális szakaszától kezdôdôen fokoza-
tosan kitûrôdik, oly módon, hogy a szemölcsökkel bo-
rított nyálkahártya kerül a felszínre. A distalis rész – mi-
vel csúcsi része szalagokkal a bazális porclemezhez rög-
zül – a merevedés során nem tud teljesen kifordulni, s 
így a meghajló párzószerv merevítô tengelyét képezi. 

Az elernyedés periódusa a merevedésnél lassab-
ban zajlik le, így a párzást követôen a lúdalkatúanál a 
phallus még néhány percig evertált állapotban marad. 
Ilyenkor a párzószerv igen sérülékeny és a csoportosan 
élô (tartott) állatoknál ki van téve a fajtársak csipkedé-
sének. Természetes körülmények között a hattyuk, lu-
dak, récék mindig vízben párzanak, amely megakadá-
lyozza a phallus mechanikai és a csipkedések okozta 
sérülését. Tenyésztett ludak esetében a nagy állomány 
sûrûség, valamint a kellô nagyságú tiszta vízfelület hi-
ánya miatt a phallus az elernyedési periódusban gyak-
ran sérül, s az igen nagy gazdasági kárt okozó phallus 
és  cloaca gyulladás gyakran fellép. (20. ábra)

A kitûrhetô phallussal rendelkezô fajok esetében 
(fôleg Ratitáknál) a nôstényeken is kialakult a phallus 
protrudensre felépítésében hasonló cloacalis struktúra. 
A páros fi bro-lymphaticus redô azonban lényegesen 
kisebb a hím párzószervnél és nem tûrôdik ki, az igen 
mérsékelt erectio során. A ventro-apicalisan kicsúcso-
sodó képletet itt clitorisnak nevezik. 

Pseudophallus típusok. A Neoaves mintegy 9500 fa-
jában intromissiora alkalmas, kitûrhetô „valódi” phallus 
nem alakul ki. Kevés, olyan genust ismerünk, ahol 
erôsen vascularizált, intromissiora alkalmas cloacalis 
kiemelkedés jön létre a párzási idôszakban. Ez, zacs-
kó szerû képlet a Coracopsis papagájok esetében, mely 
5 cm-re is kitüremkedik a cloacaból a párzás során, 
s gyakran másfél óránál tovább is „összekapcsolja” a 
párzótársakat, amikor a hím már leugrott a nôstényrôl.

Az afrikai Bubalornis szövôpintyeken a  cloaca 
két oldalának bôrkitüremlései külsô phalloid szer-
vet hoznak létre. Benne sem erectiós apparátus, sem 
ondóvezetô nem található. Ez a páros elemekbôl ál-
ló képlet nem intromissios szerv, hanem párzás idején 
a nôstény  cloaca szájadékát stimulálva elôsegítí a hím 
ejakulációját. 

20. ábra. Gúnár phallus protrudens visszahúzott (A) és kitûrt (B) állapotban
Péczely (1987) alapján módosítva
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Az ausztráliai tündérposzáták (Malurus) esetében a 
 cloacalis protuberancia elülsô részén porcos nyúlvány 
található. Ennek, feltehetôen szerepe lehet a copuláció 
során, azonban pontos funkciója ismeretlen. 

Emberizidae fajokon a  proctodeum ventrális falá-
ból páros papilla türemkedik ki, melyek kis árkot for-
málnak az ondó vezetésére. Azt, hogy ez a képlet va-
lóban intromissios szerv-e, pontosan nem tudjuk. Több 
énekes madáron is leírtak hasonló cloacalis papillákat, 
ezek szerepe azonban nem egyértelmû a párzás során. 
Havasi szürkebegyen a papilla hosszúsága nagyobb a 
párzási, mint a nyugalmi idôszakban. Ezzel szemben 
Tachycineta bicolor fecskén a papilla mérete nem vál-
tozik szezonálisan. 

A hím Passeriformeseken a szaporodási idôszakban 
a  cloaca ventralis részén erôteljes külsô kitüremkedés, 
 cloacalis protuberancia jön létre. A legtöbb faj eseté-
ben ezt egyrészt a kétoldali corpus vasculare-cavum 
lymphaticum jelentôs hypertrophiája hozza létre, mely 
a terület erectióját eredményezi. Másrészt a duzzanat 
kialakulásához hozzájárul a hatalmas spermium tö-
meget magába fogadó, kitágult páros glomus seminale 
is. A megduzzadt protuberancia a  cloaca szájadékot 
dorsalisan megemelve elôsegíti a hím és nôstény ma-
dár  cloaca nyílásának érintkezését, így szerepe a pár-
zásban csak közvetett. A  cloacalis protuberancia mé-
retének növekedése intenzívebb a gyakrabban párzó 
fajokon és a promiscuus típusokon. Nincs viszont ösz-
szefüggés a  cloacalis protuberancia mérete és a párzás 
idôtartama között.

3.2.4. A madár ondó, ondóvételi eljárások, 
technológiai ondótárolás, mesterséges 
termékenyités (asszisztált szaporítási 
technikák)

Az ejakulációk során – Lake, Furr (1971) kakasokon 
végzett vizsgálatai alapján – a glomus seminalisban és 
ductus defferensben tárolt ondó mintegy 2/3-a lökôdik 
ki naponta. Egy-egy párzás alkalmával mintegy 10–50 
millió spermium kerül be a tyúk cloacajába. A masz-
százzsal történô onódvétel esetén lényegesen nagyobb 
mennyiségû ondót lehet nyerni a hím madaraktól, mint 
amennyi egy természetes ejakulációval ürül. Feltevések 
szerint a masszázzsal nyert ondó mennyisége megkö-
zelíti az aktuálisan tárolt teljes (napi) ondómennyiséget. 
A levehetô ondómennyiség pézsmaréce esetében 0.5–
1.2 ml, kakasnál 0.3–0.8 ml, pulykakaskasnál 0.3–0.5 
ml, házi lúd gúnárnál 0.1–0.4 ml, fácánkakasnál pedig 
0.1 ml. A spermium koncentráció a legnagyobb, ezen 
fajok közül a pulykánál: 3–6 millió/1 m3 ondó. Kakas-
nál valamivel kevesebb: 2–3.5 millió, pézsmarécénél 
0.9–1.3 millió, gunárok esetében csupán 10–600 ezer/ 
1 m3. A masszázzsal vett ondó valószínûleg hígabb a 
természetes párzáskor kilöveltnél, mivel az eljárás so-
rán kisebb – nagyobb mennyiségû plazma szürlet is 
kipré selôdik a merevedô testekbôl.

A mesterséges ondóvétellel nyert ondó mennyisége 
jelentôsen fokozható a masszázsok számának optimali-
zálásával. ez kakasok esetében De Reviers (1986) szerin 
theti 5–7 alkalmat jelent. Heti 5 ondóvétellel, mintegy 

kétszer annyi spermium nyerhetô heti átlagban, mint 
kétszeri ondóvétellel. 

Az ejakuláció során az ondóhoz bizonyos mennyi-
ségû plazma-szûrlet keveredik a  cloaca területén, s azt 
csaknem a duplájára hígitja. Ennek az aldose tartalmú 
folyadéknak a jelenlétét pulyka kakas és tôkés gácsér 
esetében mutatták ki. Funkcionálisan a  cloaca nyálka-
hártya által elválasztott folyadék a madarakon hiányzó 
járulékos ivarmirigyek produktumát pótolja (Nishiyama 
és mtsai., 1976., Fujihara és mtsai., 1978, Fujihara, 
Nishiyama, 1984). 

A madár ondó sárgás-fehér színû enyhén opaleszkáló 
folyadék, melynek átlátszósága nagyobb, ha viszonylag 
kevés spermiumot tartalmaz. Ozmolalitása 300 mmol/
kg körül van, mintegy 96% vizet tartalmaz. A pH-ja 
kakas esetében 7.2–7.6, házi gúnáron azonban lúgos: 
8.0–9.0, s hasonló hullámos papagájon is: 8.2. 

Az ondóplazma kémiai összetétele fôként a há-
zi kakas ondójára vonatkozik (Lake, 1971). Ezek sze-
rint a seminalis plazma Na/K hányadosa 12, jellemzi a 
citrátok, a foszforil-cholin, a glicerol-foszforil cholin, a 
fruktóz és az inositol igen alacsony szintje. Igen kicsi a 
foszfor tartalma, nagy viszont a glutamát koncentráció-
ja. (Táblázat: Péczely, 1987, Al-Aghbari és mtsai., 1992). 

Az ondóplazma fehérje koncentrációja 3.2 mg/ml, 
prealbumin, albumin, alfa1-, 2, béta 1-, 2-, 3 és gam-
ma frakcióból áll. Egyes baromfi  fajokon (fôként pulyká-
kon) ismeretes, hogy egyes egyedek ondóplazmája sár-
gás színû. A „sárga” ondóra jellemzô a magasabb fehérje 
koncentráció: 7.03 g/100 ml, ami együtt járt valamennyi 
fehérje frakció mennyiségének növekedésével, kivéve a 
béta-3 albumint. A „fehér” ondójú egyedekben a fehér-
je összkoncentrációja jóval alacsonyabb:1.84 g/100 ml.

 

ÖSSZETEVÔ MENNYISÉG

Víz, %
Na+, mEq/l
K+, mEq/l
Ca2+, mEq/1
Mg2+, mEq/1
Cu2+, μEq/1
Zn2+, mEq/1
Fe2–3+ mEq/1
C1–, mEq/1
HCO3

–, mEq/1
Tejsav, mg/100 ml
Oxoglutársav, mg/100 ml
Aszkorbinsav, mg/100 ml
Inozitol, mg/100 ml
Húgysav, mg/100 ml
Kreatin, mg/100 ml
N-neuraminsav, mg/100 ml
Glutaminsav, mg/100 ml
Aszparaginsav, mg/100 ml
Treonin, mg/100 mi
Szerin, mg/100 ml
Ulan, mg/100 ml
Alanin, mg/100 mi
Valin, mg/100 ml
Lizin, mg/100 mi

96,40 
158,76 
12,93 
2,55 
5,11 

10,00 
0,52 

0,064 
37,2 
19,6 
34,0 
21,0 
3,0 

10,0 
7,8 

92,0 
11,5

1300,0 
20,3 
3,2 
5,0 
4,0 
3,3 
1,5
1,5

21. ábra. A házikakas ondóplazmájának összetétele
Péczely (1987, Al-Aghbari és mtsai, 1992) alapján 

módosítva
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Több olyan anyag ismeretes, melyek az on-
dófolyadékban idôlegesen tárolódó spermiumok 
életmûködéseit szabályozzák. A házi kakas, pulyka, 
gyöngyös, házi gácsér, házi gúnár ondóplazmájának 
jelentôs, többszörösen telitetlen zsírsav tartalma van, 
mely feltehetôen az ondósejtek energia utánpótlásá-
ban játszik szerepet. Ezek közül az arachidonsav és 
docosateraenoic sav koncentráció a legnagyobb. A 
magas telitetlen zsírsav tartalom nem kívánatos per-
oxidációs hatását nem csak a spermiumokra, hanem 
a seminalis plasmára is jellemzô magas glutation-
peroxidase és superoxid-dismutase antioxidáns akti-
vitás védi ki (Surai és mtsai., 1998). A spermiumok 
motilitását és termékenyitô képességét befolyásolni 
képes a zink, melynek koncentrációja a házi kaka-
sok esetében 1–3 μg/ml (Biesboas, Mauger, 1989). 
A kakas ondóplazmában kimutattak egy 78 kDa-os 
fehérjét is, mely idôlegesen a raktározot spermiu-
mok motilitását gátolja. Ez az anyag baktericid ha-
tású is, de csak a Gram negativ baktériumokra hat. 
A seminalis plazmában jelen van ennek az inhibitor-
nak a neutralizáló faktora is, egy 100 kDa-nál nagyobb 
protein, amely a spermiumok aktivitásának blokkolását 
oldja fel, megfelelô idôben. Ez a fehérje közvetlenül 
azonban nem hat a spermiumok motilitására, hanem 
a gátló hatást függeszti fel (Mohan és mtsai., 1995). 

Az asszisztált reprodukciós (biotechnikai) eljá-
rások a mesterséges termékenyítéshez használt on-
dó optimális nyerését, annak biológiai minôsítését, a 
megfelelô hígitását és tárolását, valamint a nôstény 
nadárba történô szakszerû bejuttatását szolgálják. 

Az ondó nyerés legtöbbször masszázs eljárással törté-
nik. ez a hím madár lumbo-sacralis és ventralis-medencei 
területének egyidejû, elölrôl hátrafelé irányuló, határo-
zott maszirozását jelenti. Az ismételt maszirozó mozgá-
sok a  cloaca szájadék elôre és lefelé történô evertálását 
eredményezik, a sphincterek elernyednek és a ductus 
ejaculatoriusokból az ondó a  proctodeum elvezetô rend-
szerén keresztül a külvilágba folyik. A kifolyó ondót me-
leg falú gyûjtô pohárban fogják fel.

A friss ondót gyors minôsítésnek vetik alá, amely-
nek elsô lépése a sejtszám megállapítása. Ez korábban 
hemocitométeres (Bürker-kamra) méréssel történt, ma 
inkább denzitometriát, vagy cytoskeleres eljárást alkal-
maznak. Ezután megállapítják az élô/elhalt spermiu-
mok arányát eozin-nigrozin, vagy brómfenolkék festé-
si eljárással. A hímivarsejtek tömeg és egyedi mozgását 
a nativ ondó mikroszkópos vizsgálatával oldják meg, 
melyet mûszeres, quantitatív eljárással kombinálnak. 
A különbözô spermium deformitásokat differenciáló fény-
mikroszkópos eljárásokkal, vagy szükség szerint elektron 
mikroszkópos preparátumok alkalmazásával elemzik.

A madár ondót is higítják, akár azonnal, akár táro-
lást követôen kerül felhasználásra. A hígitás mértéke 
általában 1 : 2, vagy 1 : 5 arányú. A hígitásra – empi-
rikusan kialakított – különbözô hígító oldatokat hasz-
nálnak fel, melyek fô komponense a 0.85%-os NaCl, 
melyhez glükózt, fruktózt, továbbá esetenként nátri-
um glutamátot, vagy nátrium citrátot adnak. Más eset-
ben tojássárga, vagy tejpor a higító alapanyaga. A hi-
gított ondót felhasználásig szoba hômérsékleten, vagy 
hûtôszekrényben, +4 °C-on tárolnak. 

Az ondótárolás sajátos területe az ondó mélyhûtött 
elhelyezése. Krioprotektív anyagként glicerint, 
dimetil-szulfoxidot, dimetil-acetamidot, etán-diolt, 
propán-diolt, vagy metil pirrolidont használnak, rend-
szerint 5–0%-os koncentrációban. Lehetséges keverék 
használata is, ebben az esetben polivinil pirrolidon + 
N,N-dimetilacetamid 1:1 arányú elegyét alkalmazzák. 
A mélyhûtési eljárás folyamán a négyszeresére hígitott 
és mûszalmába töltött, vagy csepp-granulátumnak el-
készített ondót elôször +4 °C fokra hûtik, s 30 per-
cig így tárolják. Ezután 15 percre –35 °C fokra he-
lyezik, majd végül folyékony nitrogénba helyezik, s 
ebben tárolják. Felhasználás elôtt a kiolvasztott on-
dót gyors minôsítésnek vetik alá, majd inszemináló 
fecskendôvel a vagina mélyebb zónájába juttatják 
(Péczely, 1987).

A baromfi  tenyésztés gyakorlatából ismeretes az, 
hogy a takarmány összetétele befolyásolja az ondó 
termelôdését. A fehérje tartalom – az életkor függvényé-
ben – jelentékeny hatással van a termelt ondó mennyi-
ségére és minôségére. Fiatal kakasokban és gunarakban 
a takarmány 11–12%-os összfehérjét tartalmazó táppal 
történô etetése optimális, a táp 9%-nál alacsonyabb fe-
hérje tartalma viszont, már késlelteti az ivarérést és a 
lefejhetô mennyiségû ondó megjelenését. Idôsebb kor-
ban viszont alacsonyabb fehérje tartalom tûnik optimá-
lisnak. Több hete szexuális aktivitást mutató kakasok 
esetében a 9%-os fehérje tartalom az ideális, az ennél 
nagyobb koncentráció fogyasztása pedig csökkenti az 
ondó termelését. Az aminosav összetétel szempontjából 
a metionin látszik fontosnak, kakasokon a takarmány 
metionin kiegészítése növeli az ondó mennyiségét. 
Az esszenciális zsírsavak közül a linolénsav hiánya 
csökkenti, jelenléte pedig növeli a spermiumok moz-
gás aktivitását és az ondó termékenyítô képességét. 
A vitaminok közül az antioxidáns hatású E-vitamin mind 
az ondó mennyiségét, mind pedig minôségét fokozza. 
Ugyancsak kedvezô hatása van az A vitamin kiegészí-
tésnek is.

Az ondó produkció szempontjából is a tartáskörül-
mények fontos eleme a tojóházak hômérséklete. Pu-
bertás idején, a fi atal kakasok esetében a +8 °C fo-
kos, vagy ennél alacsonyabb hômérséklet gátolja az on-
dó termelôdését. A +30 °C fokos hômérséklet ugyan-
csak jelentôsen csökkenti a lefejhetô ondó mennyiségét. 
A magas hômérséklet gátló hatása a takarmányhoz adott 
NaHCO3-mal kedvezôen befolyásolható.

A napi megvilágítás vonatkozásában, a régebben al-
kalmazott 14 órás, vagy ennél hosszabb megvilágítás 
helyett, fôleg ludakon a 14 óránál rövidebb megvilá-
gítás tûnik hatékonyabbnak az ondó produkció szem-
pontjából. Arra vonatkozóan is ismeretesek adatok, 
hogy a „hosszú nappalos” megvilágítást célszerû foko-
zatos, lassan emelkedô tartamú fényprogrammal elér-
ni (Bogenfürst, szóbeli közlés). 
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Madarak esetében a párzás és a  petesejt megterméke-
nyülése között rendszerint hosszabb idô telik el, mint 
emlôsökön. Ennek oka jórészt abban keresendô, hogy 
a madár petevezetô sokkal fontosabb funkciót tölt be 
a spermiumok termékenyitô képességének kialakí-
tásában (szelekció,  kapacitáció?), mint emlôsökben. 
Emlôsökben a megtermékenyülés lehetôsége nem hosz-
szabb a párzást követô 24–72 óránál, madarakban vi-
szont ez az idô intervallum gyakran meghaladja a 10 
napot, de extrém esetekeben, pl.: pulykán 40 nap is 
lehet. Eltérô a megtermékenyülés mechanizmusa is. 
Emlôsökben funkcionális monospermia van, az ovumba 
csak egyetlen spermium hatol be, a fertilizáció során 
összetett mechanizmus védi ki a polyspermiát. Ezzel 
szemben madarakon – ahol telolecithalis típusú a  pe-
tesejt – funkcionális polyspermia van (a gerincesek kö-
rében ez a gyakoribb fertilizációs forma: számos hal, a 
kétéltûek és hüllôk).

4.1. A petevezetô spermium raktározó 
 és szelekciós mechanizmusai 

A spermiumok életképességének hosszú ideig való 
fennmaradása a madár petevezetôben lehetôvé teszi, 
hogy egy, vagy két párosodással egy teljes – nagy to-
jás számból álló – clutch is termékeny tojásokat tartal-
mazzon (pl.: fajd-félék). A jelenséget – nagy valószínû-
séggel – a petevezetô utero-vaginális régiójának és az 
infundibulumnak az ún. „spermium raktározó miri-
gyei” teszik lehetôvé. Ezek a képletek ugyan akkor vé-
delmet is biztosítanak a petevezetôben lefelé haladó 
képzôdô tojás mechanikus hatásával szemben, amely 
a felfelé mozgó spermiumokat „kisöpörné” a lumenbôl. 
A spermium raktározó képletek jelenléte nem csak a 
madarakra jellemzô, ilyenek találhatók a gerincesek kö-
rében több eleven szülô halon, kétéltûeken, gyíkokon 
és kígyókon, valamint emlôsök közül a denevéreken. 
Spermium raktározó receptaculum seminise van számos 
gerictelennek így, pl.: a tüdôs csigáknak is.

Bár évtizedek óta tanulmányozzák a spermium rak-
tározó mirigyek (tubulusok) mûködését, még ma sincse-
nek egyértelmû bizonyítékok funkciójukra vonatkozó-
an. A vizsgálatok zöme az utero-vaginális junctio-ra 
(UVJ) vonatkozik, az infundibulum spermium raktározó 
tubulusainak funkciójáról alig tudunk valamit. 

Párzást, vagy mesterséges termékenyítést követôen 
perceken belül megjelennek a spermiumok az UVJ 
tubulusaiban, s ott váltakozó hosszúságú idôt töltenek. 
Bejutásuk részben a farok csapkodásuk, részben pedig 
a terület nyálkahártyájában levô csillós sejtek felfelé 
történô áramlást keltô hatásának, valamint az oviductus 

egészére jellemzô antiperisztaltikus kontrakciók ered-
ménye. A petevezetôben történô felfelé haladás szem-
pontjából fontos a spermiumok, vagy a kísérletesen al-
kalmazott szén szemcsék bejuttatásának idôpontja is, 
viszonyítva az ovulációs – ovipoziciós ciklus aktuális 
történéseihez. Ha pl., a szén szemcsék bejuttatása az 
ovipozíció után 5–10 perccel történt, azok rendkívül 
gyorsan, mintegy 10 perc múlva már megjelentek az 
infundibulumban is. Hasonló gyors haladást mutattak a 
bejuttatott spermiumok is. Ezzel szemben az ovipozició 
után 50–55 perccel – amikor már a következô tojás 
a petevezetôben tartózkodik – bejuttatott szén szem-
csék közül órák múlva is csak alig néhány jutott fel az 
infundibulumba (Koyanagi. Nishiyama, 1981). A felfe-
lé hatolás sebességének kialakításában mechanikus (pe-
risztaltika és/vagy csillómûködés intenzitásának válto-
zása) és kémiai változások (pH) játszhatnak szerepet. 
Bakst (1980) szerint tojó tyúkokban a vagina középsô 
szakaszában a luminális ph 7.15, 20 perccel az ovipo-
zíciót követôen, míg 8–12 óra mulva eléri a 7.51-t, va-
gyis enyhén savasból enyhén lúgossá válik. Pulyka ese-
tében az ovipozíció után 10 perccel 7.30 pH-t mértek, 
mely 12–22 óra mulva 6.95-re csökkent. A tojásrakás 
után és az ezt követô ovuláció idején, pulykában a ma-
gasabb pH stimulálhatja a spermiumok felfelé vándor-
lásának sebességét (Holm és mtsai., 1996). 

Az UVJ nyálkahártyájának (és a spermium rak-
tározó tubulusok) pH viszonyait egyrészt a nyálka-
hártya viszonylag magas szénsavanhidráz aktivitá-
sa (fôleg a csillókat nem tartalmazó epithel sejtekben 
magas a membránhoz kötött és citoplazmatikus ak-
tivitás) határozhatja meg. Másrészt, hasonló hatású-
ak a tojásképzôdés során termelôdô aminosavak is, az 
egyes transzmitter típusú aminosavak, pedig e mellett 
közvetlenül is befolyásolhatják a spermiumok migrá-
cióját (Barna, Boldizsár,1996a, 1996b). Házityúk va-
ginájában és az UVJ területén aszparagin-sav és glu-
tamin-sav alacsony koncentrációja esetén nem követ-
kezik be a bejuttatott spermiumok inaktiválódásához 
vezetô agglutináció, míg a glutamin-sav koncentráció 
növekedés és a pH savasabbá válása a spermiumok im-
mobilizációját okozta. A spermium immobilitás rever-
zibilisnek tûnik, mivel  GABA és glicin bejuttatása meg-
szünteti az immobilitást. Az immobilitás kialakításá-
ban és megszüntetésében fenti szerzôk szerint a Ca2+ 
koncentráció változása nem játszik szerepet. A tojás-
rakási ciklus során tyúkokban – fôleg a magnumban 
és uterusban – jelentôs aminosav „szekréció” zajlik: a 
taurin, glutamin-sav glicin és aszparagin-sav koncentrá-
ció nô a lumenben, a tojásképzôdést nem mutató egye-
dekhez képest. Ezen aminosavak koncentrációja, vi-
szont jelentôsen csökken az ovipozíció és az ezt követô 
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ovuláció idején, amikor a spermiumok infundibulum fe-
lé történô ván dorlása a leggyorsabb.

A spermium transzportot befolyásolhatják a puly-
ka vagina és UVJ epitheliumában kimutatott speci-
ális (enterochromaffi n sejt-szerû) sejtek is, melyek 
szerotonint termelnek. A  szerotonin fokozza mind a 
sper miumok farok csapkodását, a petevezetô fedôhám 
sejtjeinek csilló frekvenciáját és a petevezetô izomré-
tegének aktivitását is (Bakst, 2011). 

A spermiumok raktározó tubulusokba való bekerü-
lése nem valami passzív folyamat, mert a spermiumok 
méretével közel azonos szén szemcsék vaginába jutta-
tásukat követôen csak igen – igen kis mennyiségben jut-
nak be az UVJ tubulusaiba. A feltételezett aktív folya-
mat pedig erôteljes szelekcióval járhat együtt. Brillard, 
Bakst (1990) és Bakst (1994) vizsgálatai ugyanis kimu-
tatták azt, hogy az inszeminálással bejuttatott 150–50 
millió spermiumnak csak kis hányada (mintegy 10 mil-
lió) kerül be az UVJ raktározó tubulusaiba, nagyobb ré-
szük agglutinálódik és kiürül a cloacan keresztül. A sze-
lekciós mechanizmusról igen keveset tudnak. A beju-
tás egyik feltétele az, hogy a spermium normális moz-
gás képességgel rendelkezzen, ússzásának sebessége 
meghaladja a tubulusokban keletkezett, kifelé sodró 
áramlás sebességét. Ha ez nincs meg, a tubulusokból 
kifelé irányuló áramlat megakadályozza bejutásukat. 
A tubulusokban fellépô, kifelé sodró áramlat a hámsej-
tek apicalis membrán szakaszaiban a spermiumok hatá-
sára aktiválódó aquaporin membrán csatornák víz-pum-
pa mechanizmusával függhet össze. A tubulusok lume-
nébe irányuló intenzív folyadék transzport a spermiu-
mok bejutását szabályzó mechanizmusként mûködhet 
(Zaniboni, Bakst, 2004). A spermiumok bejutásának és 
mobilitásuk átmeneti elvesztésének (bennt maradásá-
nak) további feltétele az, hogy sejtmembránjuk külsô 
köpenyének összetétel változása és energia produkci-
ójuk átmeneti blokkolása hogyan valósul meg.

Pulykakakasok esetében, a tubuláris folyadék Ca2+ és 
Zn2+-tartalma – bár nem tér el a környezô szövetétôl, te-
hát nem aktív transzport eredménye – szerepet játszhat 
a spermiumok átmeneti immobilitásának létrehozásá-
ban. Az újabb vizsgálatok szerint, az aktuális Ca2+ kon-
centráció – egyrészt a membrán potenciál befolyásolá-
sával – közvetlenül gátolhatja a spermium motilitást, a 
nagyobb Zn2+ koncentráció pedig csökkenti a spermiu-
mok alapanyagcseréjét (Holm és mtsai., 2000).

A spermium raktározó tubulusok mûködésében fon-
tos szerepet tölthet be a kalcium a mitochondriumok 
szintjén is. A Ca2+ ciklikus mennyiségi változásai sza-
bályozzák a mitochondriumok foszfolipáz –A2 aktivi-
tását, s ezen keresztül a zsírsavak bekerülését a mito-
chondriális béta-oxidációba, vagyis az energia terme-
lést. A tubulusokban levô spermiumok metabilizmusa 
szempontjából, u.i. meghatározó szerepûek az epithel 
sejtek apicalis mikrobolyhai által termelt zsírsavak, 
melyek liposoma-szerû vezikulumokban válnak le a 
mikrobolyhokról, s kapcsolódnak a raktározott sper-
miumok membránjához (Bakst, Akuffo, 2007). A ma-
dár ondófolyadék magas glutamát tartalma, a spermi-
umok N-methyl-D-aszparagin sav (NMDA) receptora-
in keresztül fokozza a mitochondriumok Ca2+ felvétel-
ét. Ez stimulálja permeabilitásukat szabályzó pórusok 

(PTP) mennyiségét, amely az energia produkció lassí-
tásán keresztül végül is a spermiumok motilitásának 
csökkenéséhez vezet. A Ca2+ így, közvetve fokozza a 
spermium raktározó tubulusok telôdését motilitásukat 
vesztett, inaktivált spermiumokkal. A tubulusokban tá-
rolt, reverzibilisen inaktivált spermiumok re-aktiváció-
ja ATP hatására következik be, amely foszfokreatinból 
kreatin kináz hatására keletkezik. Az ATP biztosítja a 
mitochondriumok belsô membrán potenciáljának tar-
tós fennmaradását, mely a kalcium tanszport normá-
lis ciklikus változásaihoz és a motilitást helyre állító 
energia produkció növekedéshez szükséges (Froman és 
mtsai.,2006, Froman, 2007, Froman, Feltmann, 2010). 

A spermiumok bejutása az UVJ raktározó tubulusaiba 
meghatározó lehet a termékenyítô képességük kialaku-
lása és megôrzése szempontjából. Az uterus felsô sza-
kaszába mesterségesen bejuttatott spermiumok – me-
lyek nem kerültek be elôzetesen a spermium tároló 
tubulusokba – nem rendelkeztek termékenyítô képesség-
gel. A vaginában a felfelé passzálódó mikroorganizmus-
okkal szemben jelentékeny immun védô-pajzs alakul-
hat ki, a mucosát infi ltráló lymphocyták mûködésének 
eredményeként. Az ondó – mint „idegen anyag”- beju-
tása után TGF-β izoformák és ezek receptorainak szin-
tézise indul meg a tubulusok hám sejtjeiben, a csövek 
falába infi ltrálódott limfocitákban és magukban a sper-
miumokban is. A TGF-β feltehetôen védô hatást fejthet 
ki a spermium-ellenes immun anyagokkal szemben (Das 
és mtsai, 2006). Az immun rendszer által kiváltott sper-
mium degradációs folyamatban fontos szerepe lehet az 
interleukin-1β-nak és a lipopolisacharid indukálta TNF 
faktornak. Ezek mennyisége u.i. szelektíve nô spermi-
umok jelenlétében a vagina területén, de ez a növeke-
dés nem következik be az UVJ raktározó tubulusaiban, 
így a bekerült spermiumok védve vannak a károsító im-
mun hatásatól (Das és mtsai., 2009). A tárolódás a ká-
rosító immun hatások kiküszöbölése mellett, a sper-
miumok életképességét és termékenyitô képességét is 
optimalizálhatja. Ismeretes az, hogy az UVJ – de más 
petevezetô szakaszok extraktuma is – fokozza a spermi-
umok in vitro oxigén fogyasztását, növeli motilitásukat 
és élettartamukat (Ashizawa, Nishiyama, 1983). A táro-
lás során stabilizálódik membrán szerkezetük és stabi-
lizálódik az acrosomális enzim rendszerük is (Bakst és 
mtsai., 1994). Valószínû az, hogy a spermium raktáro-
zó tubulusok mûködését a beléjük került spermiumok 
aktiválják, határozott interakció valósul meg a tubulus 
sejtek és a velük kontaktusba került spermiumok kö-
zött, s ez a folyamat elhúzódó, u.i. az ondó bejuttatását 
követô 48 órában a tubulus sejtek génjeinek egy meg-
határozott csoportja: 214 gén, a teljes gén állománynak 
csak mintegy 1%-a expresszál (Long és mtsai., 2003). 
A raktározás optimalizálásában fontos szerepe lehet 
az UVJ területén expresszáló – progeszteron recepto-
rok által szabályzott – avidinnek és avidin-related pro-
tein-2 –nek is, melynek mennyisége fokozódik a sper-
mium raktározás idején (Foye-Jackson és mtsai., 2011). 

Az UVJ nyálkahártyájában jelentôs antioxidáns ka-
pacitás jelentkezik, mely lényegesen nagyobb a felet-
te levô uterus és az alatta elhelyezkedô vagina nyál-
kahártya szintjeinél. Az aktivitás csökken a reproduk-
ciós idôszak végén, s alacsonyabb idôsebb madarak-
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ban. Szerepe a raktározó tubulusokban levô spermiu-
mok membrán – védelme a károsító oxidatív hatások-
tól (Breque és mtsai., 2006). 

Nincs megoldva az a probléma, hogy az UVJ 
tubulusaiba bekerült spermiumok esetében mi hatá-
rozza meg a tárolódás hosszát, mellyel szorosan össze-
függ a kikerülés mechanizmusával. van Krey és mtsai 
(1981) feltevése szerint a tárolás és kilökôdés egy agglu-
tinációs és de-agglutinációs jelenségre vezethetô vissza. 
Az ondóhoz az ejakuláció során egy fi brin-szerû anya-
got tartalmazó plazma szürlet keveredik, amely a sper-
miumokat reverzibilisen, nyaláb-szerûen a tubulusok 
falához ragasztja. A spermiumok ekkor feji részükkel 
egymáshoz és a hámsejtek mikrobolyhaihoz tapad-
nak és így immobilizálódnak. Az agglutinizáció csak 
ép sejtköpennyel rendelkezô spermiumok esetén va-
lósulhat meg, a sérült, vagy degenerálódott ondósejtek 
kilökôdését, idôzített lysosomális aktivitás eredményez-
né. Más feltevés szerint a raktározott spermiumok sze-
lekciós kilökôdésében szerepe lehet a tubulusok bázi-
sa felôl a szájadék felé irányuló folyadék áramlásnak is. 
Ezzel szemben csak az intenzívebben megtapadó és bi-
zonyos farok aktivitással rendelkezô hímivarsejtek ké-
pesek ellenállni, s a tubulusokban maradni (Froman és 
mtsai., 2011). 

A spermium raktározás mechanizmusában alapvetô 
lehet az, hogy a madár spermiumok – emlôsöktôl 
eltérôen – reverzibilis immobilizációra képesek. Erre, in 
vitro körülmények között, a hômérséklet változtatás so-
rán fi gyeltek fel. Foszforilációs és defoszforilációs folya-
matok állhatnak ennek hátterében az UVJ tubulusainak 
raktározó – dekapacitációs mûködése során. Ashizawa 
és mtsai (2006) in vitro vizsgálatukban –  perivitellináris 
membrán homogenizátum jelenlétében – Ca2+ hatására 
bekövetkezô spermium motilitást, ill. ennek fokozódáaát 
és acrosoma reakciót írtak le. A kalcium spermium 
motilitást stimuláló hatása a protein-foszfatáz-1 (PP1) 
gátlásán keresztül valósult meg. Amennyiben a rend-
szerhez protein-kináz-C aktivátort adtak, a kalcium ál-
tal stimulált spermium motilitás dózis függôen csökkent. 
Ezek alapján feltehetô, hogy a raktározással kapcsolatos 
immobilitás (dekapacitáció) kialakításában PKC (protein 
foszforiláció) stimuláció és PP1 (protein defoszforiláció) 
gátlás együttes hatása, az immobilizáció megszünte-
tésében (a  kapacitáció elsô lépése) – mely a spermiu-
mok raktározó tubulusokból történô kilökôdését ered-
ményezi – kalcium hatás játszik meghatározó szerepet. 

A spermiumok kijuttatása történhet szinkronizál-
tan, valamennyi tubulusból egyidejûleg, de az egyes 
tubulusok szelektíve megnyilvánuló aktív mûködésével 
is. Extracelluláris ingerületvezetô mechanizmus létezé-
sére utalnak Freedman és mtsai (2001) vizsgálatai: az 
UVJ tubulusok körül a nyálkahártya intenzív idegrost 
hálózattal rendelkezik, ami az ott elhelyezkedô sima-
izom elemek kontrakcióit stimulálhatja. Másrészt az 
egyes tubulus sejtek apicalis cytoplasmájában erôteljes 
actin hálózat van, mely sejt szintû kontrakciós mecha-
nizmust jelent. 

Más feltevés szerint a spermiumok kilökôdését az 
ovulációs – ovipoziciós ciklus által szabályzott automa-
tizmus hozná létre, mely mechanikus és/vagy hormoná-
lis úton valósulhat meg. A képzôdô tojás petevezetôn 

történô áthaladása lehet az a mechanikus hatás, amely a 
kiürülést létrehozná. Grigg (1957) feltevése bizonyításá-
ra mesterséges tojást húzott át a petevezetôn, amely az 
infundibulum tubulusaiból jelentékeny spermium ürü-
lést váltott ki, s az UVJ területén is hasonló hatást téte-
lezett fel. Compton, van Krey (1979) szerint tojást rakó 
és PMSG kezeléssel peteleválásban gátolt házi tyúkok 
UVJ tubulusainak vizsgálata azt mutatta, hogy a két cso-
port esetében nincs különbség a tubulusokból történô 
spermium ürülés között, ez mind két csoportban folya-
matosnak mutatkozott. A spermiumok infundibulumba 
jutásának szakaszosságát, így a tojásképzôdés idôbeli 
történései szabályoznák: az UVJ-bôl folyamatosan ürülô 
és felfelé vándorló spermiumok közül csak azok érik 
el az infundibulumot, melyek az ovipositiot követô 30 
percben kerülnek ki, mivel a többit lesodorja a spiráli-
san lefelé tolódó tojás.

A spermiumok kilökôdését a szexuál szteroidok 
plazma szintjének változásai és az ovulációs – ovipo-
zíciós ciklus hormonális változásai is szabályozhatják. 
Infantilis csirkékben az ösztrogén-alfa és  progeszteron 
receptor mennyiség igen alacsony az UVJ nyálkahártyá-
jában, addig dietilstilbösztrol kezelt csirkékben jelentôs 
ösztrogén-alfa receptor aktivitás jelent meg a raktározó 
tubulusok hámsejtjeiben, s erôs  progeszteron receptor 
expresszió mutatkozott a nyálkahártya felületi hám és 
raktározó tubulus sejtjeiben (Yoshimura és mtsai., 2000). 
Japán fürjek vizsgálata azt mutatta, hogy az UVJ raktá-
rozó tubulusaiból történô maximális spermium ürülés 
az ovipozíció után mintegy 20 órával – periovulációsan 
– következik be. Ekkor a vérplazmában viszonylag ma-
gas progeszteron szint található. A progeszteron spermi-
um ejekciót elôidézô hatását két megfi gyelés támaszt-
ja alá: a tojó madarak raktározó tubulusai progeszteron 
injekciót követôen 1 óra mulva maximális spermium 
kilökôdést mutattak, ill. az UVJ membrán frakciója nagy 
mennyiségû progestin-alfa receptort tartalmaz, mely 
14 órával ovipozíció után erôsen nô. A progeszteron 
a mebránreceptorok transdukciós aktivitás fokozódá-
sán (ismeretlen fehérje produktum) keresztül a sper-
miumraktározó tubulusok kitágulását és egyben kont-
rakcióját hozná létre, mely a spermiumok nagytömegû 
kilökôdését eredményezi (Ito és mtsai., 2011). 

Az infundibulum spermium raktározó tubulusairól 
lényegesen kevesebbet tudunk. Bakst és mtsai., (1994), 
Wishart, Horrocks, (2000) szerint a szövettanilag az UVJ 
spermium raktározó tubulusaihoz hasonló képletek, ösz-
szességükben, mint másodlagos spermium tároló struk-
túra szerepelnének. Nem bizonyított azonban az, hogy 
a két területen tárolt spermiumok együttesen terméke-
nyítenek-e, ill. a fertilizációt megvalósító spermiumok 
mind két terület tubulusaiba bekerülnek-e? A morfológi-
ai adatok szerint az infundibuláris tubulusokban a beke-
rült spermiumok feji része mélyebbre fúródik a tubulus 
hámsejtek mikrobolyhai közé, mint az UVJ területén, 
tehát valamiféle szorosabb kapcsolat lenne az ondósej-
tek és a csövek fala között (Péczely, 1987). Bakst (2003) 
újabb eredményei szerint az inszeminációt követô 48 
órában, csak 1–3 spermiumot találtak az infundibularis 
tubulusokban, a terület tehát inkább valamiféle szelek-
ciós zóna lenne, s nem az életképes spermiumok rak-
tározó helye.
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4.2. A madár spermium kapacitációja 
 és az acrosoma reakció

A madár spermium-fej membrán rendszerének sa-
játos átalakulása: a  kapacitáció és az ehhez kapcsoló-
dó acrosoma reakció, még napjainkban sem ismert tö-
kéletesen. Egyes adatok szerint a madár spermiumok-
nak nincs több órás, vagy napos érési folyamata és az 
emlôsökhöz hasonló kapacitációja, pl.: a 15 perccel 
ovipozició után (közvetlenül a következô ovuláció elôtt) 
az infundibulumba helyezett spermiumok termékeny to-
jásokat eredményeztek (Olsen, Neher, 1948), továbbá, a 
kakasok heréjébôl közvetlenül nyert spermiumok ugyan 
úgy termékenyítô képesek, mint az ejakulátumban ta-
lálhatók (Howarth, 1971, Esponda, Bedford, 1985). 
Az ejakulált spermiumokat nem szükséges elôzetesen 
speciális kapacitációs hatású anyagokkal kezelni, ahhoz, 
hogy in vitro termékenyítô hatásúak legyenek (Howarth, 
1984, Nakanishi és mtsai., 1990, Olszanska és mtsai., 
2002). Valószínû, azonban, hogy a  kapacitáció – mint 
a megtermékenyülés elengedhetetlen elôfeltétele – ma-
darakban is megvalósul, de sokkal gyorsabban, mint 
emlôsökben, s ezért nehezebben vizsgálható. Létrejöt-
tében az optimális kalcium koncentráció lehet a meg-
határozó (Lemoine és mtsai., 2009). 

A spermium raktározó UVJ tubulusokban az ondó-
sejtek nem csak immobil, hanem „dekapacitált” álla-
potba is kerülnek (Bakst és mtsai., 1994). A kikerülô on-
dósejtek nem csak mozgás képességüket nyerik vissza, 
hanem, feltehetôen az oviductus magasabb régióiban, 
de legkésôbb a perivitellinaris membrán közvetlen kö-
zelében, a pete burkok és a petevezetôben levô anya-
gok hatására, át kell, hogy essenek a fej apicalis memb-
rán rendszerének strukturális – funkcionális átalakulá-
sán is, vagyis a kapacitáción. 

A folyamat iniciálásában – emlôsökhöz hason-
lóan – egyrészt fontos szerepe van a  perivitellináris 
membrán glykoproteinjeinek, melyek az emlôs zona 
pelluci dához hasonlóan három típusba sorolhatók (lásd 
 petesejt szerkezete). Közülük legalább is kettô: a ZP3 
és különösen a ZP1 N-kapcsolt glykánjai (N-acetyl-
D-glucosamin, fucoidin terminálissal) játszanak sze-
repet az acrosoma reakció kiváltásában (Robertson és 
mtsai., 2000, Sasanami és mtsai., 2007). A harmadik 
zona pellucida típusú vegyület, a ZP2 egy 80 kDa-
os glykoprotein, melynek génje – japán fürjön vég-
zett vizsgálatok szerint – fôleg a kis fehér folliculusok 
oocytáiban expresszál, majd a ZP3 glikoproteinnel 
kombinálódva amorf anyag formájában rakodik ki 
a  petesejt felszínére. Ennek inkább membrán stabi-
lizáló szerepe lehet, s közvetlenül nem vesz részt 
a  kapacitáció – acrosoma reakció stimulációjában 
(Kinoshita és mtsai., 2010). 

A  kapacitáció és acrosoma reakció kiváltásának má-
sik iniciátora a petevezetô folyadék magas kalcium tar-
talma. Az in vitro vizsgálatok szerint különbözô inku-
bációs médiumokban, ha azokhoz jelentôs mennyiségû 
(5 mM ) Ca2+-t adtak – még  perivitellináris membrán 
homogenizátum hiánya esetén is – határozott acrosoma 
reakció következett be. A két stimuláló faktor közül, te-
hát – legalább is in vitro rendszerben – a kalcium ha-
tása tûnik meghatározónak (Lemoine és mtsai., 2008). 

A kapacitációt és acrosoma reakciót szignál transz-
dukciós mechanizmusok szabályzzák, s részben ugyan-
ezek, részben pedig a hozzájuk hasonlók szabályozzák 
a spermiumok aktuális motilitását is. A membránhoz 
kapcsolódó protein kináz-A (PKA), foszfatidylinositol-3 
kináz (PIK3) és a mitogén aktivált protein kináz 3/1 
(MAPK 3/1) mindenképpen szerepet játszik az acrosoma 
reakció megindításában. A PKA és MAPK 1 emellett 
a dekapacitáció megszüntetésében és a spermium 
motilitás beindításában (fokozásában) is fontos sza-
bályzó faktor. A PIK 3 ugyanakkor a motilitás szabály-
zásában nem játszik szerepet. A szignál transzdukciós 
pályák mûködésében fontos CREB (cAMP responsive 
element-binding protein), valamint AKT, MAPK1 
foszforilált állapotba kerülése alapvetô az acrosoma 
reakció megvalósulásában. A foszforiláció kiváltója vi-
szont a  perivitellináris membrán (bizonyos komponen-
sei) és a megemelkedett Ca2+ koncentráció (Lemoine és 
mtsai., 2009).

A  kapacitáció – az elektron mikroszkópos adatok 
szerint – hasonló membrán szerkezeti átalakulások-
kal járhat madár spermium esetén, mint emlôsökben. 
A spermium fejet burkoló sejtmembrán meghatározott 
érintkezési (fúziós) pontokban u.i. összetapad a külsô 
acrosoma membránnal. Ez a kapacitációs membrán 
transzformáció egy – két (legfeljebb öt) perc alatt zaj-
lik le. Emlôsökön a kapacitációt jól ismert enzim lánc-
reakció szabályozza, melyben az acrosoma vesiculum 
foszfolipáz és acrosin tartalmának aktiválódása és a 
korábban kialakult fúziós pontok mentén megvalósu-
ló membrán hasító mûködése játszik szerepet. Mada-
rakban a  kapacitáció molekuláris láncreakcióit még 
nem ismerik. 

A következô lépés már az acrosoma reakciót je-
lenti, amikor a fúziós pontokban összetapad a sejt 
membrán és a külsô acrosoma membrán, mely a fú-
ziós pontok mentén, vesiculárisan feldarabolódik. En-
nek hatására felnyílik az acrosoma ürege és a benne 
levô proteolitikus enzimek (acrosin, hyaluronidase) ki-
kerülnek a perivitellinaris membránra. A hidrolizáló 
enzimek jellegzetes behatolási lyukat hoznak létre a 
perivitellináris membránon.

Az acrosoma reakción átesett spermium fejének 
apicalis részét most már csak az acrosoma memb-
rán belsô lemeze borítja, mely alul a subacrosomális 
„gyûrû”-höz tapad és ezen keresztül kapcsolódik a fej 
alsó részét (továbbra is) burkoló sejthártyához (Oura, 
Toshimori, 1990). Ez az újonnan kialakult membrán 
szerkezet lesz a „hím komponense” a spermium és  pe-
tesejt következôkben megvalósuló membrán fúziójának.

4.3.  A spermium behatolása a petesejtbe, 
a pronucleusok kialakulása és ezek
egyesülése

A szikhártya külsô, az infundibulumban képzôdött 
extravitellináris lemeze nem játszik szerepet a megter-
mékenyülés mechanizmusában. Ez a félfolyékony, fe-
hérje rostokat tartalmazó réteg csaknem egyidejûleg 
képzôdik az infundibulumban felfelé úszó spermiu-
mok petesejtbe történô behatolásával. A spermiumok 
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a farok erôteljes csapkodásával „úsznak keresztül” a 
képzôdô membrana extravitellinán. Késôbb ez a réteg 
rostos-szemcsés, szívós membránná alakul, amely ak-
kor már hatásosan állja útját a behetoló ondósejteknek, 
s mintegy megakadályozza a „patologiás polispermiát” 
(Okamura, Nishiyama, 1978a, Stepinska, Bakst, 2007). 

A kapacitáción és acrosoma reakción átesett sper-
mium in vivo penetrációját a házi tyúk petesejtjébe 
Okamura, Nishiyama,1978a., Okamura, Nishiyama, 
1978b.) elektron mikroszkópos vizsgálatai mutatták be 
elsôként. Ennek elsô lépéseként a perivitellináris memb-
ránt elérô és az acrosoma reakción átesett spermium-
ból felszabaduló acrosin lyukat „üt” a perivitellináris 
membránon és az elôre haladó hímivarsejtrôl „le-
sodródó” acrosomális vesiculumok rárakódnak/bele-
épülnek abba, miközben az apicalis részén a belsô 
acrosoma membránnal fedett fejû spermium behatol a 
perivitellináris résbe. 

A spermium perivitellináris membránba történô 
behatolásában szerepet játszhatnak – emlôs analó-
gia alapján – a spermium megtapadást lehetôvé tevô 
(receptor-szerû) faktorok, mint pl.: a beta-1,4-galaktosil-
transferase és a fertilinek (ADAM1(2), ADAM3), melyek 

a perivitellináris membránhoz kapcsoltan helyezked-
nek el (Ikawa és mtsai, 2008). Más vizsgálatok szerint 
az infundibulum fedôhám sejtjei egy hidrofób proteint 
secretálnak, mely mintegy 100 μm hosszúságú teste-
ket képez a perivitellináris és extravitellinaris memb-
rán között. Ezeket a „sperm-assiciated body”-knak ne-
vezett képleteket külsô felületükön kalcium vonja be. 
A megtermékenyülési folyamatban ezek a testek rá-
tapadnak a spermium farok hátulsó részére, s amikor 
az áthalad a perivitellinaris membránon lesodródnak 
a behatolási lyuk környékén. A feltevések szerint je-
lenlétük a perivitellináris membránon történô behato-
lás feltétele (Sultana és mtsai, 2004, Rabbani és mtsai., 
2007). (22. ábra)

Madarakon funkcionális polispermia van, vagyis 
számos spermium üti át egyidôben a perivitellináris 
membránt. Egyes adatok azt mutatják, hogy a beha-
toló spermiumok felületi megoszlása nem egyenletes, 
zömük a csírakorong (animalis polus) felett lép be a 
perivitellináris résbe. Megfi gyelések szerint a discus 
germinativus feletti perivitellináris membránon tyúk és 
pulyka esetében mintegy 20× annyi behatolási lyuk 
fi gyelhetô meg, mint a  petesejt más egységnyi területe-

22. ábra. A spermium behatolása a petesejtbe
Péczely (1987) alapján módosítva
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in. A spermiumok behatolása a csírakorong felett sem 
egyenletes – régebbi adatokkal szemben –, penetrá-
ció juk nagyobb számban valósul meg a csírakorong 
feletti terület perifériáján, alig érintve a középsô áreát. 
A polispermia „hatékonyságát” tükrözi, hogy a mintegy 
3 mm-es átmérôjû korong felett több száz lyuk találha-
tó, de mivel ez az area elenyészôen kicsi a pete teljes 
felszínéhez képest, a  perivitellináris membrán egészét 
– ahol sokkal ritkábban vannak a lyukak – mégis kb. 
50 × több spermium járja át (Wishart,1997). Azt, hogy mi 
okozza a spermiumok behatolásának nagyobb sûrûségét 
a csírakorong felett, nem tudjuk biztosan. Szó lehet a 
spermium kötö helyek (ZP1, ZP3 típusú glykoprotein re-
ceptorok) nagyobb sûrûségérôl, bár ezt még nem iga-
zolták. Más feltevések szerint a csírakorong, ill. az ezt 
fedô oolemma speciális tulajdonságai (több, hosszabb 
mikrobohoholy receptor hatása) okozhatják az ezen 
a területen behatoló spermiumok nagyobb számát. 
Az oolemma radiálisan irányuló mikrobolyhai, u.i. át-
hatolnak a  perivitellináris membrán rostjai között, s 
így közvetlen kapcsolatba léphetnek a perivitellináris 
membránra kerülô spermiumokkal (Stepinska, Bakst, 
2007).

A perivitellináris résbe kerülô spermium feji részét bo-
rító „új” szerkezetû membránok szerepe kettôs: egyrészt 
biztosítják a megtapadást az oolemma mikrobolyhain 
(adhéziós fázis), másrészt megvalósítják a spermium sejt-
membrán és az oolemma fúzióját. Mivel az adhéziós fo-
lyamat – láthatóan – ugyan úgy zajlik le, mint emlôsökben, 
így feltehetô, hogy azonos mechanizmusok mûködnek 
madarak esetén is. Emlôsökben a belsô acrosoma memb-
ránt és a sejtmembránt összekötô, zömmel actinból ál-
ló subacrosomális hüvely jelentôs c-lysosime aktivitás-
sal rendelkezik. Az oolemma mikrobolyhai pedig, hatá-
rozott receptor affi nitást mutatnak a c-lysosimmal szem-
ben, így a receptor – ligand típusú kapcsolódás elôsegíti 
a spermium fej equatoriális zónájának megtapadását az 
oolemmán (Herrero és mtsai., 2005). Más megállapítá-
sok szerint a spermium membrán egyes integráns fehér-
jéi, a fertilin a (ADAM1), fertilin b (ADAM2) és a cyritestin 
(ADAM3) gömb formájú disintegrin elemet hordoznak a 
külsô felületen, melyek az oocyta membrán CD9 típu-
sú, az extracelluláris felszínre nyúló, heterodimert formá-
ló integrin molekuláinak ligand kötô helyeihez képesek 
kapcsolódni, így valósítva meg a gaméták adhéziós fá-
zisát (Evans, 2002). 

Az adhéziót követôen történik meg a spermium 
sejtmembránjának és az oolemma fúziója. Okamura, 
Nishiyama (1978b) elektron mikroszkópos leírása arra 
utal, hogy az oolemma felületére merôlegesen érkezô 
spermium fej apicalis membránja (belsô acrosoma 
membrán!) pontszerûen rátapad az oolemmára, a lipid 
bilayer ollószerûen szétnyilik, mind két sejt esetében, 
majd a két membrán egymásba ékelôdve, egyetlen lipid 
bilayert hoz létre. Azok a spermiumok, melyek ferdén, a 
fej oldalsó részével érik el az oolemmát, nem membrán 
fúzióval, hanem fagocitózis eredménye képpen kerül-
nek be az ooplasmába. Ennek során fagosoma képzôdik, 
amelyben a spermium membrán rendszerét megtartva 
helyezkedik el. Késôbb a fagosoma tartalma (a bekebe-
lezett spermium fej) a kialakuló jelentôs DN-ase ered-
ménye képpen enzimatikusan lebomlik. A polyspermia 

eredményeképp bekerülô spermiumok zömével ez tör-
ténik, csak egyetlen, az oolemmára merôlegesen érke-
zett spermium fej kerül be membrán fúzióval, s ez fog 
hím elômagvat képezni. 

A membrán fúzió folyamatát – mivel madarak ese-
tében ennek molekuláris mechanizmusáról semmit sem 
tudunk – ismét csak az emlôs analógia alapján tud-
juk ismertetni. Az emlôs spermium sejt-membránjá-
ban ismernek néhány fúzióra képes proteint, így az 
equatorint, fertilin b-t és cyritestint. Az oolemmában 
a phosphatidolinositol-kapcsolt protein, valamint a 
tetraspanin protein (CD9) rendelkezik fúziós képesség-
gel. Szerepe van a membrán fúzióban a Zn2+ függô 
metalloproteáz(ok)-nak is, mivel specifi kus gátlása meg-
akadályozza a gaméták membránjának összeolvadását 
(Talbot és mtsai., 2003). 

Ami a fúzió kinetikáját illeti, az egyik hipotetikus 
emlôs model szerint a spermium membrán fúziós pro-
teinjének hidrofób peptid terminálisa van, mely az 
oolemma lipid bilayerébe fúródik és ennek külsô leme-
zeit összekapcsolva elôször a két membrán hemifúziós 
állapotát hozza létre. Ezt követôen a belsô lemezek is 
összekapcsolódnak, miközben az „U” alakban meg-
hajló kettôs membrán szakaszok között fúziós pórusok 
jönnek létre. Ezek a fúziós pórusok gyorsan ellaposod-
nak és a két membrán rész egymáshoz közelítve, végül 
összeolvad (Evans, 2002). 

A membránját vesztett spermium oolemmán történô 
áthaladásának eredménye képpen a perforatorium és 
a sejtmag, valamint a centriolumok változatlan formá-
ba kerülnek be az ooplasmába. A behatolást követôen 
a spermium maghártyája vesicularisan feldaraboló-
dik, a mag dekondenzálódik: anyaga megduzzad és 
megindul a kromoszomák kialakulása. Emlôs ada-
tok alapján ismert, hogy a mag kromatin állományá-
nak dekondenzációját a protamin „ragasztó leme-
zek” eltünése és helyükben az ooplasmából származó 
histamin molekulák megjelenése vezeti be, a pronucleus 
kialakulása során (Bao és mtsai., 2002). 

A syngamiát a hím maghártya részleges újra ala-
kulása, a spermium proximális centriolumának osz-
tódása (diplosoma kialakulás) vezeti be. A korábbi 
maghártya vesiculumok és a vesiculárisan szétesett 
endoplazmatikus reticulum elemekbôl új maghártya 
alakul, amely azonban a nôstény pronucleus felé nézô 
oldalon továbbra is vesicularisan részlegesen nyitott ma-
rad. Ezen a felületen fog megvalósulni a két pronucleus 
fúziója. A nôstény pronucleus kialakulása a második 
meiotikus osztódás befejezôdésével indul meg, amikor 
a hím elômag már létrejött. Itt is bekövetkezik a mag-
hártya vesiculáris feldarabolódása és ezek különösen 
laza elrendezôdése a hím elômag, ill. az equator fe-
lé nézô oldalon. A kialakuló két haploid kromoszóma 
garnitura elemeit a diplosoma huzó fonalai az equator 
mentén párokba rendezik, majd hamarosan bekövetke-
zik a diploiddá vált garnitura elsô mitotikus osztódása 
(Okamura, Nishiyama, 1978b., Stepinska, Bakst, 2007).

A syngamia házi tyúk esetében az ovuláció után 
mintegy 3–5 óra mulva következik be, amikor a meg-
termékenyített pete, ill. a képzôdô tojás a magnum há-
tulsó szakaszában van (Perry, 1987, Waddington és 
mtsai., 1998). A petevezetôben áthaladó  petesejt osz-
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tódásai a tojás megtojásáig folytatódva a szikanyagon 
„úszó”, blastula állapotú csíra lemezt hozzák létre, mely 
a szikhártya alatt szabad szemmel is jól látható koron-
got, a „kakas hágást” képezi. 
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5.1.  A hypothalamo-hypophysealis  
rendszer szerkezete

A madarak köztiagyának kialakulására több specifi -
kus tényezô van hatással: a hatalmas méretû nagyagy fél-
tekék, az erôsen fejlett kisagy, valamint e két agyterület 
által latero-ventralisan eltolt, nagyméretû középagyi lá-
tólebenyek. Mind három terület sajátos kialakulása szo-
rosan kapcsolódik a hatalmas méretû szemek és az igen 
fejlett látópályák és látó-központok szervezôdéséhez. 
Ennek következtében a thalamus jó része dorso-lateralis 
pozícióba kerül, s lateralis hypothalamikus elemekkel 
keverten helyezkedik el, a dorsalis thalamicus magvak 
és az epithalamikus habenulák rányomódnak a medio-
dorsalis hypothalamusra, ill. az elôre tolódott tegmentum 
mesencephalira. A medialis hypothalamus dorso-
medialis része közeli kapcsolatba kerül a limbikus rend-
szerhez tartozó septalis areaval, a nucleus accumbenssel 
és a stria terminalis bed nucleusával (BnST), ventralis te-
rületének egy része pedig a chiasma opticum elé nyo-
muló terjedelmes preopticus areat képezi. 

A medialis hypothalamus kisebb méretû (8–15 
μm átmérôjû), „parvocelluláris” és nagyobb méretû 
(25–30 μm átmérôjû), „magnocellularis” neuronok-
ból áll, melyek emlôsöktôl eltérôen nem alkotnak 
elkülönülô nucleusokat, hanem a magvakon belôl ke-
verten, heterogén elrendezôdést mutatnak. Nem sze-
parálódik morfo-funkcionálisan a magnocelluláris (ré-
gebbi nomenklaturával”Gömöri pozitívnak” neve-
zett, chrom-haematoxilinnal és aldehyd-fuchsinnal 
festôdô) hypothalamo- neurohypophysis rendszer és 
a parvocellularis, „Gömöri negativ” hypothalamo-
adenohypophysis rendszer. Tovább bonyolítja a hely-
zetet, hogy az ún. parvo celluláris neuronok egyrésze 
is (fôleg a n.paraventricularis területén) „Gömöri po-
zitív” festôdésû. Átfedés mutatkozik a két rendszert 
illetôen a rostok esetében is, mivel a „Gömöri pozi-
tív” axonok egyrésze az  eminentia mediana elülsô 
részében (anterior  eminentia mediana) másik részük 
pedig a pars nervosában végzôdik. Ezen, klasszi-
kus histochemiai vizsgálatok nem egyértelmû ered-
ményeit az immuncitokémiai elemzések világítot-
ták meg, melyek bizonyították, hogy az eminentia 
medianaban is találhatók  neurohypophysis hormonok: 
azaz arginin-vasotocin tartalmú axon végzôdések, va-
gyis aláhúzták, hogy a „Gömöri pozitív” hypothalamo 
–  neurohypophysis rendszer és a „Gömöri negativ” 
hypothalamo – adenohypophysis rendszer madarak-
ban jelentôs morfo-funkcionális átfedést mutat. 

A neuroendokrin szabályzó funkciók szempontjából 
a hypothalamus medialis része kiemelkedô fontosságú. 
Ez a terület a harmadik agykamra megvastagodott falá-

nak tekinthetô, melyet rostralisan a lamina terminalis 
határol, s caudalisan a mamillaris areaig terjed. Hár-
mas tagoltságot mutat. A medialis hypothalamus elülsô, 
preoptico-supraopticus araeaja a chiasma opticum elött 
és felett elhelyezkedô terület, melynek bázisát a harma-
dik agykamra jellegzetesen háromszög alakúra tágult 
recessus preopticusa alkotja. A medialis hypothalamus 
középsô része a  paraventricularis area, mely az agykam-
ra bázisától dorsalisan emelkedve a septum medialeig, 
s hátrább, dorsalisan tovább húzódva a commissura 
anteriorig terjed. A medialis hypothalamus hátulsó ré-
sze a tuberalis, s a mögötte fekvô mamillaris area, mely 
dorsalisan felnyúlik a habenularis és subhabenuláris 
magvakig, felsô boltozatát a commissura posterior, s 
az ezt körülvevô subcommissuralis ependyma szerv al-
kotja (Péczely, 1969, Oksche, Farner, 1974, Kuenzel, 
vanTienhoven. 1982). 

A preotico-supraopticus area sejtcsoportjai: a 
lamina terminalis és a recessus preopticus között fekvô 
n.preopticus rostralis és n. preopticus periventricularis, 
az ezek mögött és kissé dorsalisabb fekvésû terjedel-
mes n.preopticus medialis (POM) és az e felett és kis-
sé lateralisabb fekvésû n.preopticus anterior (POA). 
A preoticus medialis kisebb, medialisan fekvô sejtek 
csoportjából és nagyobb lateralisabban fekvô sejtek 
csoportjából áll. A recessus preopticus oldalsó szög-
letében fekszik a n.suprachiasmaticus (SCN) medialis 
divisioja, s tovább lateralisan a preopticus terület bá-
zisán a n.suprachiasmaticus visuális divisioja. Mind 
kettô a  retino-hypothalamicus pálya fontos állomása. 
Valamivel caudo-lateralisabban, a chiasma felett ta-
lálható a zömében magnocellularis elemeket tartal-
mazó n.supraopticus, mely rendszerint (pl. galamb-
ban) elülsô, hátulsó és oldalsó divíziókra különül. 
A preopticus areaban, a recesus alatt átfutó és két ol-
dalra térô rostkötegei (decussatio supraoptica ventralis 
és dorsalis) között találhatók a n.decussatio supraoptica 
dorsalis és ventralis ideg sejtjei (Péczely, 1969, Péczely, 
1987, Rehák, Kostová, 1993, Panzica és mtsai, 1995). 

A terület sokrétû neuroendokrin funkciójú magva, a 
n.preopticus medialis kiterjedését és a benne levô sejtek 
számát tekintve határozott ivari dimorfi zmust mutat: a 
hímekben lényegesen nagyobb. A n.preopticus medialis 
jelentôs afferens és efferens kapcsolatokkal rendelkezik, 
melyek egyrésze a hypothalamus más magvaival, míg 
mások a septum, a stria terminalis bed nucleusa BnST), 
a substantia grisea centralis, a tegmentum mesencephali 
hátsóbb területei és a híd struktúráival létesítenek reciprok 
kapcsolatokat. Funkcionális szempontból fontosak a szen-
zoros területekrôl bejövô információk, míg a mag fontos 
impulzusokat küld neuro-vegetatív és motorikus terüle-
tekre (Balthazart és mtsai., 1994, Panzica és mtsai., 1996).

5. A szaporodási folyamatok neuroendokrin 
szabályzása
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A  paraventricularis area elülsô részén a n.para ven-
tricularis (n. periventricularis magnocellularis) (PVN) 
medialis, kompaktabb és lateralis, lazább sejtcsoporttja 
helyezkedik el. Mind két divisióban keverten, magno- és 
parvocellularis neuronok helyezkednek el. A medialis 
divisio hátrafelé haladva, fokozatosan dorsalisan to-
lódik el, s a commissura anterior mögött végzôdik el. 
A PVN afferens rostokat kap a limbikus rendszerbôl, 
az agytörzs alsó és felsô részébôl, a ventralis tegmen-
tumból és area postremaból, efferens rostjai a n. 
accumbensbe, a septum lateraleba, a habenulába, az 
agytörzsi formatio reticularisba és gerincvelôbe, vala-
mint számos hypothalamikus areaba és az organum 
vasculosum laminae terminalisba sugároznak. Az area 
hátrább fekvô, részén a parvocelluláris idegsejtekbôl ál-
ló n.hypothalamicus posterior medialis és ettôl oldalra a 
n.hypothalamicus posterior lateralis található (Péczely, 
1969, 1987, Péczely, Kiss, 1988, Kiss, Péczely, 1987, 
Korf, 1984).

A hátulsó hypothalamus középsô részén az infundi-
bulumba is benyomuló tuberalis magvak helyezked-
nek el, melyek a harmadik agykamra és a recessus 
infundibuli fala mellett rendezôdô medialis és ettôl ké-
toldalt fekvô lateralis sejtcsoportokra tagolódnak (n.n. 
tuberi mediales, laterales). Ezeket parvocellularis sej-
tek alkotják. A medialis, lateralis és supra mamillaris 
sejtcsoportok beékelôdnek a periaquaeductalis állo-
mányba, rostjaik egyrésze keresztezôdve (decussatio 
supramamillaris) az epithalamusba fut. 

A középsô hypothalamicus terület bázisa a harmadik 
agykamra hátrafelé elkeskenyedô recessus infundibuli-
ját körülvéve, az infundibulumban folytatódik és az 
ehhez kapcsolódó neurohypophysisben végzôdik el. 
A  neurohypophysis elülsô része a fokozatosan elvé-
konyodó  eminentia mediana, mely a kiszélesedô, 
dorso-ventralisan lapitott, gyakran lebenyezett pars 
nervosában végzôdik. Ez a „nyél-szerû” képlet függeszti 
fel vérér-plexusával az agyalapi mirigy pars ditalisát. 
Az  eminentia mediana elülsô (anterior, rostralis) ré-
szén a recessus infundibuli bázisa vastagabb, hátul-
só (posterior) szakaszán pedig vékonyabb. A frontá-
lis keresztmetszetben „U” alakú eminentia medianat 
ventrálisan az adenohypophysis pars tuberalisa, mint 
néhány sejtsoros köpeny borítja. A pars tuberalist az 
eminentia medianaból eredô két prekapilláris ér-plexus 
járja át, a hypophysis portális ereinek elülsô és hátul-
só kötege. A  portális erek plexusai a pars distalis elülsô 
(cephalicus) és hátulsó (caudalis) lebenyébe vezetnek 
(Mikami és mtsai., 1970). 

Az eminentia medianában számos rostköteg fut, me-
lyek egyrésze a supraopticus-paraventricularis magvak-
ból ered (supraoptico-paraventriculo-hypophysealis 
tractus) és a dorsalisabban fekvô zona internában hú-
zódik a pars nervosa irányába. Ezek a n.supraopticus 
és n. paraventricularis (zömmel) magnocellularis, 
Gömöri pozitív sejttesteibôl származó axonok szál-
lítják a pars nervosába a  neurohypophysis hormono-
kat: a vízháztartást szabályzó arginin vasotocint és az 
oviductus (elsôsorban az utero-vaginalis terület) sima-
izomzatának kontrakcióit kiváltó mesotocint. A zona 
interna területén egyes Gömöri pozitív rostok, hátra-
felé haladva folyamatosan bazális irányba „térnek le”, 

s a zona externában radialisan rendezôdve – és más, 
Gömöri negativ rostokkal keveredve – bazálisan, a pars 
tuberálist átjáró érplexuson (mantel plexus) végzôdnek 
el. Feltehetô, hogy az anterior eminentia medianaban 
végzôdô, aldehyd fuchsinnal festôdô axonok egyaránt 
származnak Gömöri pozitív magno- és parvocellularis 
idegsejtekbôl. A zona externa bázisán végzôdô más rost-
kötegek a preopticus areaból, a lateralis hypothalamus 
diffuzan elhelyezkedô sejtjeibôl, a septum lateraleból, 
n. paraventricularis parvocellularis areaiból, n. hypo-
thalamicus posteriorból és a n.tuberalisból szár maz-
nak. A n.hypothalamicus posteriorból és n.tu bera-
lisból eredô axonok zöme a Gömöri negativ posterior 
eminentia medianaban végzôdik (Wingstrand, 1951, 
Péczely, 1969, Péczely, Calas, 1970,Elekes, Péczely, 
1972,Péczely, 1972, Knapp, Silver, 1995). 

A lateralis hypothalamus thalamikus magvak-
kal keveredô, rostokkal gazdagon átjárt terület. Fôleg 
a hátulsó része a tegmentum mesencephali formatio 
reticularis folytatásának tekinthetô. Elülsô részén a n. 
entopeduncularis, n.ventro-lateralis thalami és valami-
vel hátrább a diffuz sejtcsoportokat tartalmazó n.lateralis 
hypothalami különíthetô el. A középsô hypothalamikus 
területen a hátrafelé nyúló n.lateralis hypothalami és 
két thalamikus mag (n.reticularis és n. intercalatus) ta-
lálható benne. Hátulsó részén, ventralisan a n.lateralis 
hypothalami fokozatosan elvékonyodik ventralisan toló-
dik és a mamillaris terület oldalsó magvait (n. mamillaris 
lateralis és n. ectomamillaris) veszi körül. A hátulsó-
dorsalis részét a stratum cellulare externum alkotja, 
mely caudalisan a mesencephalon tegmentumában foly-
tatódik (Karten,Hodos, 1967, Kuenzel, van Tienhoven, 
1982). 

A hypothalamus neuroendokrin rendszerének ré-
szét képezik az agykamrák bélésében kialakult ún. 
 ependyma szervek. Ezek területén több sejtrétegû 
ependyma alakul ki, amely alatt levô idegsejtek (hipen-
dyma) egyrésze speciális liquor kontakt dendrittel ren-
delkezik, s kemo-sensoros funkciójú, másik részük pedig 
szekréciós neuron, melyek a liquorba juttatnak neuro 
hormonokat. Ilyen ependyma szerv található a recessus 
preopticusban (organum vasculosum laminae terminalis, 
OVLT), a harmadik agykamra paraventricularis régió-
jában: paraventricularis szerv, a harmadik agykamra 
felsô boltozatában a commissura posteriort körülvéve: 
subcommissuralis szerv (SCO), a recessus infundbuliban 
és az oldalkamrák alsó szarvában (Péczely,Muray, 1967, 
Mikami, 1976, Vigh-Teichmann,Vigh, 1983, Vigh és 
mtsai., 2004). (Színes 30–33. ábra)

5.2. A hypothalamus neuroendokrin 
 rendszerei 

5.2.1. Neuropeptidek

A medialis hypothalamus neuronjai (neuroszekréciós 
sejtjei) számos, az adenohypophysealis funkciókat sza-
bályzó neuropeptidet termelnek. Madarakon is azonosí-
tották a corticotropin releasing factor-t (CRF) produkáló 
neuronok sejttestét, melyek a POM medialis divisiojában, 
a PVN medialis részén és a septum területén helyezked-
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Színes 30. ábra. Házigalamb eminentia mediana anterior, a zóna externában radiálisan futó, aldehyd-fuchsinnal 
festôdô rostok vannak

Színes 31. ábra. Házigalamb eminentia mediana posterior, a zóna externában nincsenek festôdô rostok, a zóna 
internában aldehyd-fuchsinnal festôdô granulumok vannak a tractus supraoptico-paraventriculo-hypophyseusban

portális kapillárisokportális kapillárisok

tractus supraoptico-tractus supraoptico-
paraventriculo-paraventriculo-
hypophyseushypophyseus

tractus supraoptico-tractus supraoptico-
paraventriculo-paraventriculo-
hypophyseushypophyseus

zona externazona externa

zona externazona externa

pars tuberalispars tuberalis

pars tuberalispars tuberalis

zona internazona interna

ependimaependima

recessus recessus 
infundibuliinfundibuli
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Színes 32. ábra. A madáragy biogén amin rendszerei

Színes 33. ábra. A madáragy szexuálszteroid receptor és aromatáz tartalmú areai
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nek el, kis és közép méretû arginin vasotocin tartalmú 
idegsejtek között (Péczely, Antoni, 1984). A thyreotrop 
hormon releasing hormon (TRH) immunpozitív ideg-
sejtek a n.suprachiasmaticus, n.preopticus rostralis és a 
PVN parvocellularis elemei (Péczely, Kiss, 1986). Mind 
két releasing hormont tartalmazó axonok az elülsô és 
középsô eminentia medianaba vezetnek. A  prolaktin 
produkcióját fokozó, PRF hatású vasointestinális peptid 
(VIP) a n.hypothalamicus posterior medialis és lateralis, 
a n.tuberis medialis és lateralis, valamint a mamillaris 
area parvocellularis neuronjaiban keletkezik (Péczely, 
Kiss, 1986). 

A csirke növekedési hormonjának releasing hor-
monja (cGHRH) az emlôsökhöz hasonlóan a hátul-
só hypothalamus tuberalis areajában keletkezik (Wang 
és mtsai., 2007). A  növekedési hormon elválasztásá-
nak szabályzásában azonban további stimuláló fak-
torok is részt vesznek. Ilyen a hypophysis adenylate 
cikláz-aktiváló polypeptid (PACAP), mely – emlôsökhöz 
hasonló szerepû lehet, s emlôsökhöz hasonlóan – a 
n.tuberis és PVN területén, valamint a limbikus rend-
szer egyes áreáiban termelôdne. Madarakon is való-
színûsítik emellett a VIP, valamint a TRH  növekedé-
si hormon szekréciót stimuláló szerepét (Montero és 
mtsai., 2000, Wang és mtsai., 2010). Egy másik gastro-
intestinalis peptid, a ghrelin a n.hypothalamicus anterior 
medialis parvocellularis-, valamint a n. preopticus 
magnocellularis sejtjeiben, továbbá a n.supraopticus 
preopticus divíziójának magnocellularis sejtjeiben is ke-
letkezik. Feltételezik, hogy a ghrelin, emlôsökhöz hason-
lóan szerepet játszik a  növekedési hormon elválasztásá-
nak stimulációjában (Ahmed, Harvey, 2002). A  növeke-
dési hormon release gátlásában szereplô somatostatin 
neuronok (SRIF) zöme septalis és más limbikus terüle-
teken található, de elôfordulnak a preopticus areaban, 
a n.supraopticus lateralisban, a n.paraventricularisban 
és tuberalis areaban is (Blasher, 1984). 

A medialis hypothalamus területén további, funkcio-
nálisan kevésbé jellemzett, feltehetôen neuromodulátor 
neuropeptid termelô neuronokat is kimutattak. Ilyen 
– a fôként a POM területén elôforduló – neurotensin, 
melynek mennyisége ivari dimorfi zmust mutat. 
Nôstényekben több immun-pozitív neuront találtak, s 
a neurotensin mennyisége változott az ovulációs ciklus 
során. Ezeket a neuronokat szteroid dependens elemek-
nek tartják (Absil, Balthazart, 1994). A hypothalamus 
periventricularis, infundibularis és medialis mamillaris 
területén cholecystokinin (CCK) kezelésre  cFOS ko-
rai gén expresszióval reagáló neuronokat találtak, s 
valószínûsítik, hogy ezeken a területeken CCK szinte-
tizáló idegsejtek is vannak (Boswell, 1998). A medialis 
hypothalamusban és az  eminentia mediana zona 
exter nájában mutatták ki a P-anyagot (P-szubsztancia), 
melyet neuromodulátornak tartanak (Mikami, Yamada, 
1984). 

A medialis hypothalamus kiterjedt areai tartalmazzák 
a gonadotrop sejtek mûködését szabályzó gonadotropin 
releasing (GnRH) és inhibiting ( GnIH) hormonokat tar-
talmazó neuronokat. Ezekkel a késôbbiekben részlete-
sen foglalkozunk.

A neurohypohysis hormonjai és az adenohypophysis 
mûködését szabályzó neuropeptidek funkciója ese-

tenként átfedést mutat. Az egyik „klasszikus” pars 
nervosa hormon, az arginin vasotocin (AVT), mint 
adenohypophysealis faktor, egyrészt CRF szerû ha-
tást fejt ki madarakban is. Másrészt az AVT kiter-
jedt neuron hálózatot képezve, mint a hypothalamo-
limbikus rendszer szabályzó faktora, szerepet játszhat 
az ivari magatartás szabályzás modulációjában. Ko-
lokalizációban fordul elô a galaninnal a stria terminalis 
bed nucleusában és a n. supraopticusban. Kakasokban 
mind két neuropeptid jelentôs mennyiségben található 
a bed nucleusban, míg tojó tyúkok ezen idegsejt cso-
portjaiban egyik sem mutatható ki. Hímekben a két 
neuropeptid a kopulációs magatartás szabályzásában 
játszhat szerepet. Tyúkokban viszont a n.supraopticus 
lényegesen több ko-lokalizációt mutató neuront tar-
talmaz, mint kakasokban, s itt a tojásrakás mecha-
nizmusának szabályzásában vehetnek részt (Klein és 
mtsai., 2006). Az AVT sejttestek a két Gömöri pozitív 
magnocellularis mag mellett nagy számban találhatók a 
n.preopticus anteriorban, valamint diffuz megoszlásban 
a lateralis hypothalamusban is. Rostjaik kiterjedt háló-
zatot képeznek a POM területén, a septumban, az area 
ventralis Tsai, a n.lateralis habenulae, substantia grisea 
centralis, n.intercollicularis, s körülfonva az (ének-
lés szabályzásában jelentôs) n.robustus archistriatalist 
(Voorhuis, de Kloet, 1992). Más adatok arra mutatnak, 
hogy hím fürjek POM-ban található gazdag AVT rost-
hálózat a stria terminalis bed nucleusában medialisan 
elhelyezkedô parvocellularis neuronokból származik. 
Ez a rendszer határozott ivari dimorfi zmust mutat, hí-
mek kasztrálása csökkenti, tesztoszteron kezelés fokoz-
za a rostok tömegét, s nagy szerepet játszik a hím für-
jek egyes szexuális magatartás-formáinak (aggresszív 
kompetíció) szabályzásáért (Vigletti-Panzica és mtsai., 
1994, Absil és mtsai., 2002, Kabelik és mtsai, 2010). 

5.2.2. Hypothalamus eredetû adenohypophysis 
hormonok

A hypothalamus egyes neurosecretios sejtjei az 
adenohypophysisre jellemzô hormonokat is termel-
nek. Az elsô megfi gyelés, mely ezt a kérdést felvetette 
a bazális hypothalamus ( eminentia mediana+n.tuberis) 
ACTH bio-aktivitásának in vitro módszerrel történt meg-
állapítása volt, galambokban (Péczely, Zboray, 1967). 
Ez az „extrahypophysealis” ACTH nem a pars distalisból 
származik, mivel adenohypophysectomiát követôen 
hosszú ideig megmarad, sôt mennyisége kompenzá-
ciós növekedést mutat (Péczely és mtsai., 1970). Ha-
marosan az is kiderült, hogy ACTH aktivitás található a 
hypothalamus más, paraventricularis – preopticus terü-
letein is (Péczely, 1969). Késôbb, az immuncitokémiai 
vizsgálatok megerôsítették a hypothalamus ACTH 
produkciós neuronjainak létezését: tôkésrécében a 
n.infundibularis területén ACTH immunpozitív neuro-
nokat lehetett kimutatni (Péczely, Kovács, 2000). 

További vizsgálatok a pro-opio-melanocortin 
(POMC) csoport más származékait több – a neuroen-
dokrin integrációban résztvevô – területen kimutatták 
madarakban is. Összetett rendszerrôl van szó, mely-
ben – korábban az adenohypophysisben azonosított – 
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peptid-hormonok, neuro-modulátor peptidek, a peri-
férián termelôdô hormon hatású anyagok receptorai és 
enzimek, ill. az ezeket tartalmazó neuronok vesznek 
részt. Így, metenkefalint a medio-basalis hypothalamus 
számos sejtcsoportjában és az  eminentia mediana zona 
externájában (Mikami, Yamada, 1984), α-melanocita sti-
muláló hormon (α-MSH) és agouti-related-peptid (AGRP) 
sejttesteket a tubero-infundibularis területen (Strader 
és mtsai., 2003), s ugyanezen hátulsó hypothalamikus 
areaban POMC neuronokat is találni (Phillips-Singh és 
mtsai., 2003). Ezek a POMC származékokat szintetizá-
ló neuronok (orexigenikus/anorexigenikus peptidek) a 
 prolaktin metabolikus hatásainak modulációjában, a 
táplálék felvétel és az energia homeosztázis szabályzá-
sában játszhatnak aktiv szerepet. Ennek a rendszernek 
funkcionális eleme 1. a pre-pro-orexin (orexin) neuronok 
hálózata, mely a lateralis hypothalamicus areaban és a 
n.periventricularis hypothalamiban helyezkedik el, 2. a 
hypothalamikus  leptin receptort (Ob-R) expresszáló ne-
uronok és 3. a zsírsav-szintetáz (FAS) tartalmú neuronok, 
valamint 4. a kiterjedt (és multifunkciós) excitatorikus 
jellegû neuropeptid-Y ( NPY) hálózat is (Dridi, és mtsai., 
2005). A neuropeptid-Y neuronok nagy számban ta-
lálhatók meg a hypothalamusban, ahol medialisan a 
n.periventricularis, n. paraventricularis (magnocellularis 
sejtjei) területén, valamint a n.tuberis medialis és lateralis 
areajában, továbbá a hypothalamus lateralis régiójá-
ban fordulnak elô.  NPY rostok gazdag hálózatot alkot-
nak a harmadik agykamra fala mentén és az  eminentia 
mediana zona internájában. A hypothalamikus  NPY 
rendszer fontos szerepû a neuro-endokrin és vegetativ 
mûködések szabályzásában, mint neuromodulator és/
vagy neurotransmitter elem (Esposito és mtsai., 2001). 

A hypophysealis POMC-tartalmú neuronok mellet, 
más adenohypophysealis hormonokat expresszáló ideg-
sejteket is kimutattak a madár hypothalamusban. Puly-
kán és gerlében immuncitokémiai módszerekkel  növe-
kedési hormon és  prolaktin termelô neuronokat azo-
nosítottak. Növekedési hormon tartalmú sejttesteket 
és rostokat találtak a n.periventricularis hypothalami, 
PVN, n.infundibularis, n.hypothalamicus posterior, az 
 eminentia mediana zona externa, a septum laterale és 
hippocampus esetében. A  növekedési hormon közvetlen 
hypothalamikus hatását igazolja a csirke hypothalamus 
membrán preparátumának specifi kus  növekedési hor-
mon kötô (receptor) tulajdonsága (Attardo, Harvey, 
1990). Prolaktin tartalmu neuronokat irtak le a septum 
lateraleban és medialeban, és a stria terminalis bed 
nucleusában. Feltehetô, hogy mind két hypophysis hor-
mont termelô sejttípus a  szülôi magatartás, táplálék fel-
vétel és a szexuális magatartás szabályzásában játsza-
na szerepet (Ramesh és mtsai., 2000).

5.2.3. Biogén aminok

A hypothalamus neuroendokrin rendszere számos 
biogén-amin tartalmú idegrostot és idegsejt-testet tartal-
maz, melyek, mint fontos neurotranszmitter hordozók, 
részét alkotják a neurohormonális szabályzó rendszer-
nek. Ezen neuronok axonjai egyrészt a peptid szekréci-
ós idegsejtek somáján végzôdve fejtik ki excitatorikus, 

vagy inhibitoros szabályzó mûködésüket, másrészt az 
 eminentia mediana zona externájában axo-axonikus 
módon a neuropeptidek felszabadulását modulálják. 
Ezen kívül egyesek ( dopamin) az  eminentia mediana 
portális ereibe jutva, közvetlen hypophyseotrop hatás-
sal is rendelkezhetnek.

A  dopamin fenotípusú neuronok kiterjedt hálóza-
tot alkotnak a hypothalmusban és a limbikus rendszer-
ben. A thyrosin hidroxiláz (TH), a  dopamin bioszintézis 
kulcs enzime a hypothalamusban a preopticus areatól a 
tubero-infundibularis és mamillaris areaig számos sejt-
testben és rostban található meg periventricularis fek-
vésben, s diffuzabban, nagyobb méretû sejtek a lateralis 
hypothalamusban. Igen jellemzô, hogy nincsenek TH 
pozitív neuronok az emlôs n.arcuatusnak megfelelô, 
tuberalis postero-medialis és periventricularis régióban, 
ami utal a hypothalamikus „ dopamin gátlás” hiányá-
ra, vagy legalább is, alárendelt szerepére madarakban. 

A hypothalamus caudalis részének TH-pozitív sejt-
csoportjai, egyre jobban megerôsôdve, a mesencephalon 
tegmentumába, az area ventralis Tsai-ba és a n. tegmenti 
pedunculo-pontinusba folytatódnak. TH-pozitív rostkö-
teg húzódik innen elôrefelé periventricularisan, gazdag 
arborizációt alkotva a paraventricularis ependyma szerv 
és az organum vasculosum laminae terminalis területén, 
s subependymalisan az eminentia medianaban is. Szá-
mos mesencephalikus eredetû TH-pozitív rost található 
a septalis areaban, a stria terminalis bed nucleusában 
és a paleostriatum augmentatumban is. Viszonylag ke-
vés radialis lefutású TH-pozitív rost van az  eminentia 
mediana zona externában, utalva a  dopamin bizonyos 
szintû axo-axonikus szabályzó és direkt hypophyseotrop 
hatására madarakban is (Kiss, Péczely, 1987, Moons és 
mtsai., 1994, Sartsoongnoen és mtsai., 2008). 

A  noradrenalin (ill. szintézisének kulcs enzime, 
a  dopamin-beta-hidroxiláz, DBH) tartalmú neuro-
nok a mesencephalon tegmentumának caudalis ré-
szén, a locus coerelusban és n.subcoerelusban, a 
n.tractus solitariusban,valamint a nyúltvelô n.reticu-
larisában találhatók. Igen sok noradrenerg rost hú-
zódik a hypothalamus periventricularis területeire 
(n.ventromedialis hypothalami), valamint a preopticus 
areaba (fôleg nôstényekben), a septumba és a hippo-
campus régiójába. Különösen sok rost végzôdés talál-
ható a  tuberalis area sejtjein és a neuronok körül 
(Balhache, Balthazart, 1993, Moons és mtsai, 1995, 
Mello és mtsai., 1998). 

A korai, Falk-Hillarp direkt fl uoreszcenciás vizs-
gálatok szerint (Péczely, Elekes, 1970, nem publi-
kált adat) madár hypothalamus serotonin tartalmú ne-
uronjai fôként a paraventricularis ependyma szerv 
hypendyma rétegében találhatók. Ezt a megállapí-
tást késôbb, immuncitokémiai módszerekkel igazol-
ták. A serotonin tartalmú sejtek egymással kapcsoló-
dó, laza hálózatot alkotnak a paraventricularis szerv és 
az infundibuláris mag között (Haida és mtsai., 2004). 
Nagyszámú serotonin-erg sejt van a mesencephalonban, 
ahol viszony lag kisméretû sejttestek helyezkednek el 
a ventro-rostralis areaban, közép-méretû sejtek van-
nak a dorsalis mesencephalo-pontinus területen és 
– egy harmadik csoportot alkotva – ventralisan, a 
ponto-medullaris zónában. Serotonin tartalmú rostkö-
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tegek nagy számban találhatók a septalis régióban, a 
hypothalamus POM területén, a n. intercollicularisban, 
s az  eminentia mediana zona externában is (Cozzi és 
mtsai., 1991, Haida és mtsai., 2004).

Az elôagy – így a hypothalamus – területén is nagy-
számú neuronban kimutatható a glutaminsav-decar-
boxiláz enzim (GAD65), amely kritikus szerepet játszik 
a glutamát (NMDA) és gamma-amino-vajsav ( GABA) 
szintézisében. A létrejött aminosav neurotransmitterek, 
ill. ezek idôzített (szekvenált) szintézise, meghatározó 
szerepûek a fejlôdô agy neuronális hálózatainak kiala-
kításában és olyan funkcionális változások idôbeli meg-
határozásában, mint amilyen pl. a  pubertás (Veenman, 
Reiner, 1994, Sun és mtsai., 2005, Clarkson, Herbison, 
2006). A  GABA neuronok rostjai nagy tömegben ta-
lálhatok galambban és csirkében a periventricularis 
hypothalamusban, az egyenetlen eloszlású sejttestek 
száma kicsi a hypothalamusban, de nagy tömegben 
vannak jelen a dorsalis thalamusban, a n.geniculatus 
dorsalisban, a mesencephalikus tectum opticum fe-
lületi rétegében, a n.isthmi magnocellularis magvá-
ban, az intercollicularis régióban, a substantia grisea 
centralisban, n. interpeduncularisban, s a nagyagy kiter-
jedt zónáiban. A hypothalamikus rostok nagy mennyisé-
ge számos neuro-peptid termelésének  GABA-erg, gátló 
jellegû szabályozására utal (Veenman, Reiner, 1994).

5.2.4. Szteroid hormonok és receptorok

A neuroendokrin mûködések szabályzásában fon-
tos szerepe van a szteroid hormonoknak. Ezek három 
úton jelenhetnek meg a központi idegrendszerben és 
ezen belôl a hypothalamo-limbikus rendszer számos 
területén. A vérplazmában keringô szteroidok felvéte-
lére receptor rendszer alakult ki, mely citoplazmatikus 
és sejtmag lokalizációt, továbbá egy másik típusuk, sejt-
membránhoz kötött elhelyezkedést mutat. A szteroid 
hatás kialakulásának jellegzetes útja az androgén hor-
monok konvertálása az idegszövetben, melynek so-
rán az (aromatizálható) androgének ösztrogénekké ala-
kulhatnak, vagy pedig az aktív androgén hormon, a 
tesztoszteron 5-reduktázok segítségével 5 alfa, vagy 5 
béta dihidro-tesztoszteronná konvertálódik. A szteroidok 
megjelenésének harmadik útja a de novo szteroid hor-
mon szintézis, amely a neuronokban és gliasejtekben, 
koleszterolból indul ki, s végtermékét az ún. neuro-
szteroidok alkotják. A szteroid hormonok – általában 
közvetve – a releasing hormonok elválasztását szabá-
lyozhatják, de mûködhetnek neuro-modulátorként is. 
Hatásaikat általában specifi kus receptoraikon keresz-
tül fejtik ki a központi idegrendszerben.

Androgén hormonok és receptorok Androgén re-
ceptorokat írtak le szexuálisan aktív, hím és nôstény 
gerlék neuronjaiban. Ezek a szteroid citoplazmatikus- 
és mag-receptorok nagy számban fordulnak elô a 
telencephalon, diencephalon és mesencephalon kiter-
jedt areaiban. A diencephalon területén a hypothalamus 
elülsô és hátulsó régióiban találhatók meg, így, az elülsô 
régióban a: n.preopticus anterior, n.preopticus medialis, 
n.preopticus paraventricularis magnocellularis, n. 
peri ventricularis magnocellularis, valamint a n. late-
ralis hypothalami idegsejtjeiben. A hátulsó régió ban, 

medialisan: a n.medialis hypothalami posterior, n. 
tuberis, n. ectomamillaris területén, lateralisan pedig 
a n. lateralis posterior hypothalami és n. mamillaris 
lateralis neuronjai tartalmaznak androgén receptoro-
kat. Az  androgén receptor tartalmú neuronok mennyi-
sége gerlékben nem mutatott ivari dimorfi zmust, szá-
muk kiemelkedôen magas az udvarlási fázisban és ra-
dikálisan csökkent a költési-fi óka nevelési idôszakban. 
Ez az androgének udvarlási – elfogadó magatartást sza-
bályzó szerepére utal. A nappalok hosszának növeke-
dése fokozza az  androgén receptor mennyiséget mind 
két ivarban. (Belle, Lea, 2001). 

Japán fürjön viszont az androgén receptorok meny-
nyisége határozott ivari dimorfi zmust mutat: elsôsorban 
a hím madarak agyában expresszálnak, de egy ki-
sebb mennyiségben a nôstényekben is megtalálhatók. 
Az androgén receptorok mind két ivarban a POM te-
rületén expresszálnak a legnagyobb mennyiségben, 
ahol abszolút koncentrációjuk a hímekben lényege-
sen nagyobb. Ezzel szemben a septum lateraleban a 
nôstényekben nagyobb az  androgén receptor koncent-
ráció, mint hímekben (Voigt és mtsai., 2009). 

Melospiza melodia-ban a hypothalamus preopticus 
anterior areaja-ban (POA) található a legtöbb androgén 
receptort tartalmazó neuron, s ezen a területen a sze-
xuálisan aktív hímekben a receptor szám jelentôs fo-
kozódása következik be, amely megerôsíti a koráb-
bi eredményeket, hogy ez a terület a tesztoszteron 
dependens hím reprodukciós és aggresszív magatartás 
elsôdleges szabályzója. A költést követô  postnuptialis 
 vedlés idôszakában a plazma tesztoszteron szint és a 
POA  androgén receptor tartalma lecsökken, s ekkor ala-
csony a reprodukcióhoz köthetô aggresszív magatartás 
mintázat is (Wacker és mtsai., 2010). 

Androgén receptorok találhatók Zonotrichia leu-
cophrys-ben az éneklést szabályzó magvakban és a 
sza bályzó magasabb agyi központokban is, mint a 
hyperstriatum ventrale-ban (HVC) és a stria terminalis 
bed nucleusának lateralis divíziójában, ahol a szapo-
rodási idôszakban jelentôsen nôtt az  androgén recep-
tor szám. Az archistriatum (arcopallium) n. robustus-
ában és az elülsô nidopallium n. magnocellularis 
lateralisaban viszont a receptor mennyiségben nem 
mutatkozott szezonális változás. Ezek az adatok alátá-
masztják a tesztoszteron közvetlen hatását a HVC-re, 
amely área transszinaptikus, trofi kus módon szabályoz-
za az efferens, ének-szabályzó magvak mûködését, s így 
alakul ki az éneklés szezonális plaszticitása (Fraley és 
mtsai., 2010). Hylophylax naevioides egész évben  ter-
ritoriális magatartást mutató trópusi madár, amelynek 
a vérplazmájában, azonban egy rövid idôszakot kivé-
ve (a párba állás szociális viselkedés változása) ala-
csony tesztoszteron szint található. A folyamatos  terri-
toriális viselkedést tehát nem a tesztoszteron váltja ki. 
Szexuálisan inaktív hímekben a tesztoszteron kezelés 
(amely megemelte a tesztoszteron és DHT szintet) fo-
kozott agresszivitást váltott ki, s ezek a hímek intenzí-
ven énekeltek. Aromatáz inhibitor és  androgén receptor 
gátló csökkentette a hímek közti aggreszivitást és meg-
szüntette az éneklést. Ezeknél a madaraknál tehát a hí-
mek közti kompeticióhoz kapcsolható aggresszivitást 
más faktor (tesztoszteron és az ebbôl képzôdô DHT és 
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E2) szabályozza, mint a territóriális aggresszivitást (Hau 
és mtsai., 2000). A skót hófajdra a tavaszi szaporodá-
si idôszakra jellemzô territorialitás mellett ôszi  territo-
riális viselkedés is jellemzô. A tesztoszteron mind két 
idôszakban magas a kakasok plazmájában (egy ma-
gasabb tavaszi csúcsot egy kevésbé kifejezett ôszi kö-
vet), ami arra utal, hogy mind a tavaszi, mind az ôszi 
aggresszív magatartás kialakításáért ez a szteroid felelôs 
(Mougeot és mtsai., 2005). 

Az androgének szerepe kimutatható a neuroplaszti-
citással kapcsolatos magatartás aktiválás folyamatai-
ban. A jelenségben fontos szerepet játszik a szteroid 
receptor koaktivátor-1. Két model ismeretes. A hím vi-
selkedési folyamatokat szabályzó POM japán fürjben 
határozott szezonális változást mutat: reprodukciós 
idôszakban jelentôsen megnövekszik, kasztrálás csök-
kenti a mag méretét, s kasztrált fürjek tesztoszteron ke-
zelése csaknem kétszeresére növeli az area területét. 
A POM androgén(receptor) függô növekedése az itt levô 
neuronok növekedésére vezethetô vissza: fokozódik 
a dendrit arborizáció, de a POM neuronok száma vi-
szont nem nô. Hím kanárikban az éneklés szabályzá-
sában alapvetô hyperstriatalis terület (HVC) kiterjedése 
ugyancsak nô az intenzív éneklés idôszakában. Azon-
ban ebben az esetben az oldalkamra körüli területen 
keletkezett új neuronoknak a HVC-be történô beáram-
lása okozza az area növekedését, az androgén hatás 
ebben az esetben nem a dendrit arborizációt fokozza, 
hanem a neuroblastok (ôs-sejtek) mitotikus osztódá-
sát és irányított transzportját eredményezi (Balthazart 
és mtsai., 2010). 

A DHEA specifi kus receptorait madarakban sem a 
központi idegrendszerben, sem a perifériás szövetek-
ben, eddig még nem mutatták ki. Neuro-endokrin és 
magatartás szabályzó hatása azonban ennek ellenére, 
valószínûnek tûnik. A DHEA plazma szint változásainak 
neuro-endokrin hatásait elsôsorban az aggressziv ma-
gatartás formákkal kapcsolatban vizsgálták. Feltehetô, 
hogy a tesztoszteron mellett, vagy azt helyettesítve, a 
madarak aggresszivitását hozhatja létre. Valószínû, hogy 
ennek az androgénnek központi idegrendszeri hatásait 
zömmel, az agyban keletkezett „neuroszteroid jellegû” 
DHEA közvetlenül hozza létre. Lehetséges azonban az 
is, hogy a gonád és mellékvesekéreg eredetû DHEA 
közvetett hatást is kifejt, amennyiben ez a sztero-
id az agyban, 3béta-HSD segítségével más, aktívabb 
androgénekké konvertálódik. 

A periférián keletkezett DHEA konverziójában meg-
határozó szerepû 3béta-HSD-t énekes madarak agyában 
is kimutatták. Koncentrációja magas a diencephalonban 
és telencephalonban, valamint nôstényekben magasabb 
az aktivitása, mint hímekben. Az enzim stress-érzékeny: 
stress a hímekben fokozza, nôstényekben pedig csök-
kenti a mennyiségét. Hím madarakban a 3béta –HSD 
aktivitás a nem költô egyedekben magasabb, mint a sze-
xuálisan aktív állatokban (Schlinger és mtsai., 2008). 
A kétéltûekben és tüdôshalakban jobban ismerjük a 
5béta-HSD pontosabb lokalizációját: immuncitokémiai 
módszerrel a hypothalamusban, ill. a preopticus areaban 
(is) kimutatták.

A Melospiza melodiaban mind a tesztoszteron, mind 
a DHEA szerepet játszhat az aggresszív viselkedés ki-

alakításában. A tesztoszteron plazma szint magas a sze-
xuálisan aktiv és aggresszív Melospiza melodia-ban, de 
alacsony a  vedlés idején, amikor a hímekre a csökkent 
agresszivitás jellemzô. A vedlést követô ôszi idôszakban 
a Melospiza hímekben a tesztoszteron szint továbbra 
is alacsony, de  territoriális aggresszív magatartásuk is-
mét fokozódik. Ekkor viszont a DHEA plazma koncent-
ráció emelkedik meg a plazmában, s így kiváltója lehet 
az aggresszivitásnak. Az ôszi idôszakban DHEA-val ke-
zelt Melospizákban  territoriális éneklést lehetett kivál-
tani, de más  territoriális viselkedési formák nem alakul-
tak ki (Soma, 2006). 

A Panamában élô Hylophylax naevioides hímjeiben 
a provokált  territoriális viselkedéssel és az ezzel kiváltott 
agressziv vokalizációval egyidejûleg, megemelkedett 
plazma DHEA szint fi gyelhetô meg, ugyanakkor azon-
ban a tesztoszteron szint nem változott (Hau és mtsai., 
2004). Ezzel szemben, az ugyancsak a neotropusokon 
élô Thryothorus leucotis esetében a hímekben a fész-
keléssel kapcsolatos „szociális terhelés” nem változtat-
ta meg a DHEA szintet (és nem változott a tesztoszteron 
sem!) (Gill és mtsai., 2008). Hím túzokok (Otis tarda) 
faecalis szetroid vizsgálata azt mutatta, hogy a  dür-
gés korai fázisában (március) mind a tesztoszteron, 
mind a DHEA koncentráció növekedni kezd, amely 
tovább fokozódik a  dürgés áprilisi „fô-szakaszában”. 
A  postnuptialis  vedlés idején a tesztoszteron koncent-
ráció erôsen lecsökkent, de a DHEA tovább növeke-
dett. Infantilis hímekben az androgén „mérleg”-et pe-
dig az jellemezte, hogy a faeces DHEA tartalma ma-
gasabb volt, mint a tesztoszteron koncentráció (Biczó, 
Péczely, 2007).

A tesztoszteron,  androszténdion és a DHEA – az 
androszténdionon keresztül – több perifériás szövet 
mellett, az idegsejtekben egy még aktívabb androgénné 
alakulhat át. Ez az 5alfa-, vagy 5béta-, reduktáz hatá-
sára keletkezô 5α- és 5β dihidrotesztoszteron (DHT). 
A két DHT keletkezésének aránya a központi idegrend-
szer területén, a GnRH szekréció fontos szabályzó fak-
tora, a negatív feed-back hatás megvalósulása, ill. el-
maradása következtében. Az 5alfa-reduktáz aktivitás az 
elülsô hypothalamusban és preopticus areaban nagyobb 
a költô víztaposó hímek esetében, mint a nem költô hí-
meknél (Schlinger és mtsai., 1989). Az 5béta-reduktáz 
aktivitás hím Melospiza köztiagyában és ventromedialis 
telencephalonjában magas értéket mutatott tavasszal és 
ôsszel, de nem emelkedett a nyárvégi  vedlés idején, ami-
kor a plazma tesztoszteron szintje és az 5alfa-reduktáz 
és az  aromatáz aktivitás jelentôsen lecsökkent. Ez arra 
utal, hogy az inaktív metabolitot képzô 5béta-reduktáz 
nem venne részt a tesztoszteron inaktivizáció mecha-
nizmusában (Soma és mtsai., 2003). Ezzel szemben, ja-
pán fürjön, seregélyen és foglyon végzett vizsgálatok ar-
ra utalnak, hogy a hypothalamus 5béta-reduktáz aktivi-
tása magasabb fi atal,  pre- pubertás és fotorefrakter ma-
darakban, mint a  maturáció idején, tehát fontos eleme 
a tesztoszteron inaktivációs mechanizmusnak (Massa, 
Sharp, 1981, Massa, Bottoni, 1985).

A Melospiza melodia-n végzett vizsgálatok az andro-
gének (tesztoszteron) és az aggresszív magatartás recip-
rok kapcsolatára is felhívják a fi gyelmet. A tesztoszteron 
kezelés fokozza a madarak aggresszivitását, de az 
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aggresszív magatartás önmagában is, megemelkedett 
tesz toszteron plazma szintet hoz létre (Soma, 2006).

Az androgén-ösztrogén konverziót meghatározó 
 aromatáz enzim (ARO) tartalmú neuronok elhelyezke-
dését több madárfajban vizsgálták. Japán fürjben, zeb-
rapintyben a hypothalamus területén a preopticus ré-
gióban a POM-ben és a tuberalis areaban volt a leg-
több ARO sejt, de ugyanakkor a n.paraventricularisban 
és a n. ventromedialisban csak kevés immun-pozitív 
neuront találtak. Aromatáz tartalmú sejtek mutatha-
tók ki a hyperstriatum accessoriumban, hyperstriatum 
ventrale medialis részén, a neostriatum oldalkamra 
közeli és caudalis területein, valamint a neostriatum 
magnocellularis magvában, (amely részt vesz az ének 
szabályzásban), a lamina archistriatalis dorsalisban, to-
vábbá a limbikus rendszer területén az archistriatumban, 
septumban, a stria terminalis bed nucleusában (BnST) 
és a hippocampus dorsalis és medialis területein, va-
lamint az area parahippocampalisban (Shen és mtsai., 
1995, Balthazart és mtsai., 1996, Absil és mtsai., 2001). 

Az aromatizáció mértékének szabályzásában multi-
faktoros folyamatok tûnnek valószínûnek. A folyamat-
ban egyrészt a catecholaminok (DA) játszanak fontos 
szerepet, másrészt az arginin vasotocin (AVT) rendszer 
és jelentôs mértékben az androgének és ösztrogének. 
Japán fürjben a POM és a BnST területén noradrenerg 
és  dopamin tartalmú rostokat találtak. A  noradrenalin 
aromatizációt befolyásoló hatása kicsi, de a  dopamin – a 
biokémiai mérések szerint – határozott gátló hatást fejt 
ki az aromatizációra. A gátló hatás közvetlen és gyor-
san megjelenik, csökkentve a neuronokban keletkezô 
ösztrogén mennyiséget (Baillien, Balthazart, 1997). 
A  dopamin hím fürjek szexuális magatartására gyako-
rolt hatásának és a POM részletesebb elemzése azt mu-
tatta, hogy a DA hatás nem egységes: a biogén amin 
a POM sejtek 80%-át hyperpolarizálja, de mintegy 
10%-ukat depolarizálja. Ezeket a hatásokat D1 és D2 
antagonistákkal nem,  noradrenalin receptorok gátlásá-
val viszont hatékonyan tudták semlegesíteni. A  dopamin 
hatás tehát nem  dopamin receptorokon keresztül, ha-
nem noradrenerg (a1: excitatorikus, és a2: inhibitoros) 
receptorokon keresztül valósul meg (Cornil és mtsai., 
2002). 

A POM  aromatáz neuronjait – a TH pozitív rostok 
mellett – nagy tömegû arginin vasotocin rost is körülve-
szi, s az immuncitokémiai vizsgálatok pont-szerû AVT 
megjelenéseket (axo-somatikus synapsisokat) mutattak 
ki ezeken a neuronokon. A  preopticus area területén 
nagy mennyiségben vannak androgén és ösztrogén (α 
és β) receptorok , melyek nem minden esetben mutatnak 
ko-lokalizációt. Mivel, az  aromatáz aktivitású neuronok-
nak csak kis része tartalmaz ösztrogén és/vagy androgén 
receptort, de ugyan akkor mind a  dopamin-erg, mind 
pedig az arginin vasotocint produkáló neuronok szte-
roid receptorokat tartalmaznak, így feltehetô, hogy a 
szteroidális szabályzó hatás nem közvetlenül, hanem 
az AVT és DA rendszeren keresztül hat az androgén 
– ösztrogén transzformációra. A szteroidok hímekben 
erôteljesebb hatást fejtenek ki, s ez a szteroid receptor 
koaktivátor-1 eltérô mennyiségével állhat kapcsolatban. 
Ismeretes az  aromatáz aktivitás gyors down-regulációja 
is, mely percek alatt csökkenti a neurális ösztrogén szin-

tézist. Ez a folyamat membrán folyamatokhoz kötött 
intracelluláris kalcium, magnézium és ATP szintek nö-
vekedésén és fehérje foszforiláción alapszik (Absil, és 
mtsai., 2001, Balthazart és mtsai., 2003). 

Az  aromatáz aktivitás (a keletkezett ösztrogén hor-
mon mennyiség) egyrészt szoros kapcsolatban állhat 
a hím madarak aggresszivitásával, de másrészt szabá-
lyozhatja a reproduktív magatartást is. A költési idôszak 
elôtt és után is megnyilvánuló aggressziv magatartással 
jellemezhetô Melospizában, ezt a viselkedés formát ha-
tékonyan lehetett  aromatáz inhibitorral gátolni (Soma és 
mtsai., 2003). Az immuncitokémiai lokalizáció azt mu-
tatta, hogy a szexuálisan aktív hím Melospizákban az 
 aromatáz aktivitás magas a POA és a stria terminalis bed 
nucleusának a területén, s ez a hímek reproduktív ma-
gatartásával kapcsolatos fokozott E2 keletkezésével áll 
összefüggésben. A hypothalamus n.ventromedialisának 
 aromatáz aktivitása, viszont nem csak szexuálisan aktiv, 
hanem inaktív hímekben is magas, összevetve a nem 
aggresszív vedlô madarakkal, vagyis az itt, lokálisan 
keletkezô ösztrogén az aggresszív magatartás kialakítá-
sában játszhat szerepet, mind a szaporodási idôszakban, 
mind pedig azt követôen (Wacker és mtsai., 2010). 
Az  aromatáz aktivitás lokalizációjának hasonló funk-
cionális vonatkozásait állapították meg kormos légy-
kapón. A hypothalamus  preopticus area  aromatáz tar-
talmú neuronjainak mennyisége határozott korrelációt 
mutatott a hímek aggresszív viselkedésével, de nem volt 
összefüggés a hátulsó hypothlamus és a telencephalon 
 aromatáz aktivitása és a légykapók aggresszivitása kö-
zött (Silverin és mtsai., 2004).

Zebrapintyeken a stria terminalis bed nucleusának 
arginin vasotocin tartalmú neuronjai, melyek  aromatáz 
enzim tartalommal is rendelkeznek, stimulálják a hí-
mek kompetitív aggresszióját. D2  dopamin recep-
tor agonistával c-fos expressziót és ezt követôen az 
 aromatáz aktivitás növekedését lehet a zebrapintyekben 
kiváltani, ami arra utal, hogy a vasotocin és a  dopamin 
hatással van a kompetitív agresszióra (Kabelik és mtsai., 
2010).

Fiatal dankasirályokon tesztoszteron kezeléssel nö-
velni lehetett a szociális viselkedést, amely kifejezettebb 
volt elôzôen már csoportban tartott madarakban, mint 
az egyedileg elkülönített sirályokban. A csoportban tar-
tott sirályok esetében a POA és hypothalamus magasabb 
 aromatáz aktivitást mutatott, ami az androgén-ösztrogén 
konverzió fokozódásának szociális viselkedésre gya-
korolt stimuláló hatását igazolja (Ros és mtsai., 2009). 

Az ösztrogén hormonok és ösztrogén receptorok Az 
ösztrogén receptorok mindkét típusa (α, β) megtalálha-
tó a japán fürj hypothalamus preopticus, ventromedialis 
és tuberalis areaiban, valamint a septum területén. Ezen 
területek neuronjai részben határozott (cytoplazmatikus) 
 aromatáz (ARO) aktivitást is mutattak, azonban az 
ösztro gén kötô képesség és az androgén – ösztrogén 
kon verziós kapacitás igen gyakran nem esett egybe. 
A hypothalamus ventromedialis és tuberalis régiójá-
ban az (ARO) immun pozitív sejtek mintegy 75%-a 
ösztrogén receptort is tartalmazott, de a  preopticus area 
és a septum ARO neuronjainak csak 20% tartalmazott 
ösztrogén receptorokat. Az agyban aromatizációval ke-
letkezett ösztrogének és a keringésbôl felvett ösztrogének 
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tehát, különbözô területeken különbözô arányban játsza-
nak szerepet a neuroendokrin mûködések szabályozásá-
ban. Másrészt az is elképzelhetô, hogy az idegsejtekben 
aromatizációval keletkezett ösztrogének nem a klasszi-
kus ösztrogén magreceptorokon keresztül fejtik ki hatá-
sukat (Balthazart és mtsai., 1991). Az agy fejlôdése során 
az ösztrogén receptorok szexuálisan dimorfi kus megje-
lenési mintázatot mutatnak. Japán fürj embrionális agyá-
nak teljes homogenizátumában az „α”  ösztrogén receptor 
expressziója 9 és 17 napos nôstény embriókban intenzí-
vebb volt, mint hímekben. 9 napos nôstény embriókban 
csak „β” ösztrogén receptor volt kimutatható a POM-ben, 
a stria terminalis bed nucleusának mediális részén és a 
hypothalamus n.tuberisében, „α” receptorokat ekkor még 
nem találtak. 17 napos embriókban „β”  ösztrogén recep-
tor expresszált a POM, az amygdala n.taeniae-jában, és 
a stria terminalis bed nucleusának medialis részén. „α” 
ösztrogén receptorok csak kis mennyiségben voltak jelen 
a POM és a n.taeniae területén és nem voltak kimutatha-
tók a stria terminalis bed nucleusában (amely felnôtt ma-
darakban szexuálisan dimorfi kus). A „β” ösztrogén recep-
tor relatív dominanciája a fürj agyfejlôdése során azt iga-
zolja, hogy ennek a receptor típusnak a mûködése a meg-
határozó az agy ivari differenciálódása idején (Axelsson 
és mtsai., 2007).

Hím és nôstény japán fürjön végzett vizsgálatok 
szerint az „α”-ösztrogén és „β”-ösztrogén recepto-
rok azokon az agyterületeken (POA,  n.accumbens, a 
stria terminalis bed nucleusa és más limbikus terüle-
tek) helyezkednek el, amelyek a szexuális viselkedés 
formákat szabályozzák. Ezen területek „α” és „β” re-
ceptor mRNS-e eltérô módon expresszálhat, ami iva-
ri és funkcionális eltérésekre utal (Halldin és mtsai., 
2006). Az ösztrogén receptorok mennyisége ivari di-
morfi zmust mutat: az „α” típus nagyobb mennyiség-
ben fordul elô a nôstények POM-jében, mint hímek-
ben, a „β” típus viszont hímekben több, az amygdala 
n.taeniae-ben, nôstényekben pedig a medio-basalis 
hypothalamusban. Az ösztrogén receptorok fürjben ki-
mutatott ivari dimorfi zmusa bizonyos ivari viselkedés 
formák élettani hátterét adhatja, de nem támasztja alá 
azt, hogy a tesztoszteron nôstény madarakban miért 
nem vált ki hím-típusú kopulációs viselkedést (Voigt 
és mtsai., 2009). 

Melospiza melodia-n végzett szezonális vizsgála-
tok szerint a hypothalamus – lymbikus rendszer (POA, 
n.ventromedialis hypothalami, a stria terminalis bed 
nucleusa, a medialis striatum n.periventricularis-a) mind 
„α”, mind pedig „β” ösztrogén receptorokat tartalmaz, 
de ezek mennyisége nem különbözik a reproduktiv és 
nem költô madarakat összahasonlítva. Az  aromatáz ak-
tivitás viszont a n.ventromedialis hypothalamiban sze-
xuálisan aktív hímekben magasabb volt, mint nem költô 
és vedlô madarakban, szezonálisan azonos módon vál-
tozott az androgén receptorokkal. Az eredmények ar-
ra utalnak, hogy a hím Melospizák ösztrogén „vezé-
relt” szezonális magatartás változásait nem a keringés 
útján az agyba került, s ösztrogén receptorok által fel-
vett ösztrogének, hanem az androgén receptorok által 
megkötött androgénekbôl, a hypothalamikus magvak-
ban aromatizációval keletkezett ösztrogének szabályoz-
zák (Wacker és mtsai., 2010). 

A neuronok androgén és ösztrogén receptorai – a 
ligand szteroidok jelenlétében – szerepet játszanak az 
idegsejtek proliferációjának szabályzásában. Csirke 
embrionális hypothalamusból származó neuron – glia 
ko-kultúrában a rendszerhez adott tesztoszteron hímek 
esetében hatékonyabb volt, mint az ösztradiol. A stimu-
láló hatás klasszikus androgén receptorokon keresz-
tül valósult meg, de az aromatizáció is szerepet kapott 
benne, mivel nem csak  androgén receptor antagonista 
fl utamid, hanem  aromatáz gátló letrozol és  ösztrogén re-
ceptor antagonista tamoxifen is hatékonyan csökkentet-
te a tesztoszteron hatást. A rendszerhez adott ösztrogén 
nôstényekben stimulált hatékonyabban, s ezt tamoxifén 
hatékonyan gátolta (Cao, Zhang, 2007). 

A központi idegrendszerben számos területen iga-
zolták a mebránhoz kötött ösztrogén receptorok je-
lenlétét. Ezek a receptorok a „klasszikus” α és β típu-
sú magreceptoroknak felelnek meg, melyek bizonyos 
körülmények között a sejthártyához vándorolnak és 
beépülnek abba. A membrán receptorok a G-prote-
inek aktiválásán keresztül fejtik ki hatásukat, amely 
glutamát receptorok (GluR-1a) stimulációjához vezet. 
A következô lépés az inositol trifoszfát (IP3) recepto-
rok aktiválása, mely az intracellularis kalcium depók-
ból (pl.: endoplazmatikus reticulum) Ca2+ – t tesz sza-
baddá. A megnövekedett intracellularis, szabad kalci-
um szint az idegrendszer szteroid szintézis kaszkád-
jában alapvetô „neuro-progeszteron” bioszintézisét 
biztosítja. A folyamat – emlôs adatok alapján – fôleg 
az astrocytákban zajlik. A keletkezett neuroszteroid 
feltehetôen transz-szinaptikus áttevôdéssel kerül az ideg-
sejtekbe (Micevych és mtsai., 2009). Ösztrogén memb-
rán receptorokat a madarak neuro-endokrin rendsze-
rében is kimutattak. A házi tyúk neurohypophysisében 
talált membrán receptorok kötési affi nitása nagyobb-
nak mutatkozik tojó madarakban, a tojást nem rakó 
egyedekhez képest (Takahashi, Kawashima, 2009). 
A hypothalamo-hypophysis rendszer más területein, ma-
darakban eddig ösztrogén membrán receptorokat még 
nem mutattak ki, de ezek elôfordulása valószínûsíthetô, 
fôleg a POM területén.

A progeszteron, a specifi kus receptor izoformákon 
keresztül hatással van különbözô agyterületek mûkö-
désére. Ez életkor és ivar függô folyamat. Tojást rakó 
tyúkokban magasabb a  progeszteron receptor-β kon-
centráció a hypothalamusban, mint infantilis, ill. idôs 
állatokban. A  progeszteron receptor-α mennyisége vi-
szont idôs madarak cerebellumában magas. Ugyan-
akkor, egyik izoforma mennyisége sem mutat életkor 
szerint változást a cortexben és a tectum opticumban. 
Kakasokban viszont a  progeszteron receptor-β meny-
nyisége nagyobb az idôs állatok hypothalamusában. 
A cerebellum, cortex és tectum területén kakasokban az 
életkor változásával nem tudtak szignifi káns változást 
kimutatni. Tyúkokban valamennyi területen és életkor-
ban a „β” izoforma van túlsúlyban, míg kakasokban csak 
az idôs állatok hypothalamusában (Camacho-Arroyo és 
mtsai., 2007). 

A progeszteron receptorok elôfordulását és sze-
repüket, továbbá a cytosol és magreceptorok arányát 
elsôsorban az ovulációs ciklusban betöltött szerepük-
kel kapcsolatban vizsgálták. Tojó tyúkban a bazális 
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hypothalamus és az adenohypophysis cytosol kötô he-
lyeinek a mennyisége – mind két területen – 18 és 8 órá-
val az ovuláció elôtt csökkent, míg a nuclearis recep-
tor mennyiség az ovuláció elôtt 14 és 6 órával erôsen 
növekedett. Az adatok bizonyították, hogy a cytosolból 
magba történô  progeszteron receptor+progeszteron 
transzport a  preovulációs LH release szabályzó fak-
tora (Kawashima és mtsai., 1980). A progeszteron re-
ceptorok részletesebb feltérképezését házi tyúk agyá-
ban Sterling és mtsai (1987) immuncitokémiai módszer-
rel végezték el, megállapítva hogy a lamina terminalis 
és  preopticus area környékén, valamint az anterior 
hypothalamus dorsalis területén van a legtöbb jelölt 
sejtmag, míg kevesebb receptort lokalizáltak a n.tuberis 
és n. accumbens környékén. 

Gerlén a progeszteron receptorok szerepét a sza-
porodási ciklus szabályzásában Askew és mtsai. (1997) 
igazolták. Hím és nôstény gerlék hypothalamusában 
progeszteron citoplazmatikus és mag receptorokat talál-
tak a propticus area-ban, a n.preopticus paraventricularis 
magnocellularisban, a tuberalis régióban és a n.lateralis 
hypothalamicusban. A progeszteron mag receptorok 
mennyisége a legnagyobb a költô és fi ókanevelô ma-
darakban volt. A kotlás elôrehaladásával, hím madarak 
tuberalis areajában a progeszteron receptorok mennyi-
sége csökkent, azonban a POM területén ez a csökke-
nés nem következett be. Az adatok a progeszteron ál-
tal szabályzott hátulsó hypothalamikus területek kot-
lást stimuláló rendszerére (VIP neuronok?) utalnak (Lea 
és mtsai., 2001).

A progeszteron receptorok elôfordulását az ivar, az 
életkor, valamint a szaporodási ciklus szempontjából a 
házityúk hypothalamusában és adenohypophysisében 
vizsgálták. A progeszteron receptorok expressziójában, 
mennyiségük növekedésében az ösztrogének játsza-
nak fontos szerepet. Infantilis csirkékben az adeno-
hypophysisben nincsenek  progeszteron receptor tar-
talmú sejtek, s a medio-basalis hypothalamusban is ke-
vés ilyen neuron található. Ösztrogén kezelés mind in-
fantilis kakasokban, mind ivarérés elôtt álló tyukokban 
fokozza a hypothalamus  progeszteron receptor tartal-
mú neuronjainak a számát, s progeszteron receptorok 
jelentek meg az adenohypophysis sejtjeiben is. Tojás-
rakást kezdô tyúkokban a hypophysis  progeszteron re-
ceptor tartalmú sejtjei fôként LH immun-pozitív sej-
teknek bizonyultak (Gasc, Baulieu, 1988). Szintetikus 
progesztagén (R5020) kötôdése infantilis csirkék és tojó 
tyukok hypothalamusának cytosol és nuclearis frakció-
jához, azt mutatta, hogy a specifi kus kötôdés jelentôsen 
fokozódott ivarérett madarakban. A progesztagén 
kötôdés 21–18 órával és 6–3 órával a tojás megtojása 
elôtt csökkent a cytosolban és nôt a nuclearis frakció-
ban, míg az infantilis madaraknál ilyen változás nem 
következett be. Az adatok a preopticus hypothalamikus 
area progeszteron receptorainak szerepét bizonyít-
ják a  preovulációs GnRH kiáramlás szabályozásában 
(Kawashima és mtsai., 1994).

A progeszteron szerepet játszik hím gerlékben, a 
pár választással járó agresszív udvarlási és fészkelési 
magatartás kialakításában, egy összetett szteroidális 
szabályzás részeként. Ebben a folyamatban az egyes 
hypothalamikus areak androgén és progeszteron re-

ceptorokat tartalmazó, de eltérô funkciójú neuron-
jai játszanak meghatározó szerepet. Aromatáz gátlás 
(fadrozol kezelés) megszünteti az agresszív udvarlás 
magatartás formáit és lecsökkenti az adenohypophysis 
és a hypothalamus n.preopticus paraventricularis mag-
nocellularis, POM, n.hypothalamicus lateralis posterior 
és n.tuberalis androgén és progeszteron receptorainak 
a mennyiségét. A POA területén a fadrozol kezelés 
csökkenti az  androgén receptor számot mind két ivar-
ban, s csökkenti nôstényekben a progeszteron recep-
torok mennyiségét is, de nincs hatással hím madarak 
progeszteron receptoraira. Az  aromatáz gátlás csökken-
ti a hypothalamus ösztrogén „ellátottságát”, s ez által, 
közvetve az  androgén receptor mennyiséget, valamint 
közvetlenül fokozza a progeszteron receptorok számát 
is, kivéve a POA-ban levôket. Feltehetô, hogy a fadrozol 
kezelés azért szünteti meg a hím gerlék agresszív ud-
varlását, mert az ezt szabályzó – POA neurokhoz kö-
tött – impulzusokat kioltja a neuronokban ko-lokalizált 
 aromatáz függô androgén receptorok és  aromatáz füg-
getlen progeszteron receptorok funkcionális kapcsolatá-
nak megszakadása. Az  aromatáz független progeszteron 
receptorok számát a partner látványa növeli hím mada-
rak POA-ba. Az ösztrogének által létrehozott fészkelé-
si magatartást egy másik terület – a POM és a bazális 
hypothalamus –  aromatáz függô progeszteron recepto-
rai szabályozzák (Belle és mtsai., 2005).

A progeszteron magatartás-élettani módosító ha-
tását megállapították az Afrikában élô nôstény fekete 
kukálokon is. Ebben a fajban u.i. a nôstények mutatnak 
 territoriális agresszív magatartást. A  territoriális, agresz-
szív nôstények alacsonyabb progeszteron plazma szint-
tel rendelkeznek, mint azok az egyedek, amelyeknek 
nem volt költô területük. Másrészt a nem-territóriális 
nôstények progeszteron elô-kezelése csökkentette ezek-
ben a madarakban a  territoriális agresszivitást, ameny-
nyiben ezeket a madarakat költésre alkalmas területre 
helyezték. Ebben a fajban a progeszteron kompenzálja 
a tesztoszteron  territoriális agressziót kiváltó hatását, s 
a moduláció hypothalamus-limbikus rendszer szinten 
realizálódhat (Goymann és mtsai., 2008). 

A madár agyban glukokortikoid receptorokat is 
kimutattak, egy nagy affi nitású, „mineralokcorticoid-
típusú” receptort és egy kisebb affi nitású „glukokortikoid-
típusú” receptort, melyek eltérô jelleggel kötik a korti-
koszteront és kortizolt. A kortikoszteron kötôdése ki-
sebb affi nitással és reltíve magas B-max értékkel volt 
jellemezhetô, míg a kortizol kötôdése nagyobb affi nitás-
sal és alacsonyabb B-max értékkel történt. Zebrapinty-
ben és házi verébben agy-sejtmembrán glukokortikoid 
receptorokat is leírtak. A membrán glukokortikoid re-
ceptorok mennyisége legalacsonyabb volt a költé-
si idôszakban, a nagyobb és kisebb kötési kapacitás-
sal jellemezhetô cytosol receptorok mennyisége, vi-
szont télen volt a legalacsonyabb. Ezek a megfi gye-
lések a glukokortikoid kötôdés (ivarmûködésektôl be-
folyásolt) szezonális változásait bizonyítják (Breuner, 
Orchinik, 2001, Breuner,Orchinik, 2009, Schmidt és 
mtsai., 2010).

A szteroidok neuroendokrin rendszerre gyakorolt 
hatásának harmadik lehetôsége az idegszövetben de 
novo keletkezett szteroid hormon, a neuroszteroid 
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bioszintézis. A jelenséget mintegy tíz éve ismerik, az 
így keletkezett szteroidok élettani szerepérôl azon-
ban, viszonylag keveset tudunk. A   neuroszteroidok 
metabolizmusát átfogóan vizsgálták a napos csirke 
agyában. H3 prekurzorok mediális mesopalliumba 
történt injiciálását követôen pregnénolon, progesz-
teron, dehidroepiandroszteron (DHEA) és dehidro-
epiandroszteron szulfát (DHEA-S) keletkezett. A szin-
tetizálódott szteroidok, mintegy 5 óra mulva kiürül-
nek az agyból. A metabolizmus során a pregnenolon 
és progeszteron 20béta-dihidroxipregnenolonná és 
5béta-dihidroxiprogeszteronná alakult, s ez utóbbi 
3alfa-5béta-tetrahidroprogeszteronná metabolizálódott. 
A DHEA és DHEA-S bizonyult a legstabilabb meta-
bolit nak. Ennek alapján feltételezik, hogy a DHEA és 
DHEA-S szerepet játszik a memoria formálás korai fá-
zisában (Sujkovic és mtsai., 2009). A   neuroszteroidok 
szerepét illetôen a memoria formálás vonatkozásában, a 
medialis hyperstriatum ventrale és a lobus parolfactorius 
játszhat kiemelt szerepet napos csirkében , mivel, az al-
kalmazott tréninget követôen ezeken a területeken tud-
tak 5 – 30 perc, ill. 60 – 120 perc múlva jelentôs DHEA 
és DHEA-S tartalmat kimutatni (Migues és mtsai., 2002).

Japán fürjön és zebrapintyen a koleszterolból 
történô szteroid bioszintézis enzimjeit és a kelet-
kezett végtermékeket vizsgálták az agyban. Zebra-
pintyen megállapították, hogy az oldalkamra men-
tén és az éneklést szabályzó centrumokban meg-
találhatók a  koleszterol – pregnénolon (cytochrom 
P450scc), a pregnénolon – progeszteron (3béta-HSD), 
a pregnénolon – dehidroepiandroszteron (cytochrom 
P450-17A1, CYP 17), progeszteron –  androszténdion 
(CYP 17),  androszténdion – tesztoszteron (17béta-
HSD), tesztoszteron – 17béta-ösztradiol ( aromatáz: 
cytochrom P450 19A1, CYP 19) átalakulás köztes és 
végtermékei, valamint ezek génjei és enzim rendsze-
rei. Japán fürjben – elsôsorban a köztiagy területén – ki-
mutatták a  koleszterol-pregnénolon átalakulás enzim-
jeit, a pregnénolon – progeszteron és 17alfa-hidroxi-
progeszteron, valamint az  androszténdion, tesztoszteron 
szintézis enzimjeit is, továbbá az  aromatáz jelenlétét, 
amely a tesztoszteront 18 C-atomos ösztradiollá kon-
vertálja (Matsunaga és mtsai., 2002). 

Az egyes szteroidogenetikus enzimek lokalizá-
cióját vizsgálva, megállapították, hogy a 3béta-HSD 
szubcellulárisan elsôsorban a microsoma frakcióban lo-
kalizálódik, s kisebb mértékben a mitochondriumokban 
és a synaptosomákban. Az 5béta-reduktáz, melynek ha-
tása az androszténdionra és tesztoszteronra irányul, ki-
zárólag a microsoma frakcióban található meg (Pradhan 
és mtsai., 2010a). 

A   neuroszteroidok funkcionális vonatkozásait te-
kintve, csupán néhány vizsgálat ismeretes. Japán fürj-
ben – fôleg a köztiagy területén – a pregnénolonból 
17alfa-hidroxipregnenolon is képzôdik, mely a für-
jek lokomotor aktivitásának napszakos szabályzá-
sában vesz részt. Hím madarak lokomotor aktivitá-
sa napszakos ritmust mutat: az éjszakai csökkenést 
a   melatonin elválasztás növekedése okozza, mely a 
7alfa-hidroxipregnenolon szintézist csökkenti (Tsutsui 
és mtsai., 2009, Tsutsui és mtsai, 2008, Tsutsui és mtsai., 
2009, London és mtsai., 2009). A költési idôszakban a 

Melospiza melodia agresszivitásáért a herék által ter-
melt nagymennyiségû tesztoszteron a felelôs. A költé-
si idôszakon kívül jelentkezô agresszív magatartás ki-
váltásában (az alacsony tesztoszteron szint dacára) vi-
szont, meghatározó szerepe lehet a DHEA-nak, mely 
Melospiza melodia esetében ebben az idôszakban a 
vérplazmában és az agyban is magas koncentrációt 
mutat. Az agy DHEA –  androszténdion átalakulását 
szabályzó 3béta-HSD, továbbá a konverzióban fon-
tos kofaktor (NAD+) jelentôsen megemelkedik ebben 
az idôszakban, jelezve, hogy ekkor nem a szisztémás 
keringés androgén tartalma, hanem a   neuroszteroidok 
játszanak szabályzó szerepet, amely kevesebb ener-
gia felhasználást igénylô „egyszerûbb”megoldást jelent 
(Pradhan és mtsai., 2010b).
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5.3. A madarak éneklését szabályzó 
 agyi központok 

A madarak magatartás mintázata jellemzô változá-
sokat mutat a szaporodási idôszakban. A reprodukciós 
viselkedés fontos elemét képezi a hangadás megválto-
zása: jellegzetes kiáltások, füttyök és az énekes mada-
rak esetében bonyolult zenei szerkezetet mutató éneklés 
alkul ki, amely jelzéseket, hangulati összetevôket hor-
doz, s ezáltal a szaporodás sikerességének biztosításá-
ban meghatározó szerepû. A szaporodási idôszakban 
mind a hangadó szerv ( syrinx), mind pedig az ennek 
mûködését szabályzó agyi központok jellemzô funkci-
onális differenciálódást mutatnak, méretükben, töme-
gükben megnagyobbodnak. A hangképzés szabályzá-
sának neuronális rendszere határozott ivari dimorfi z-
must és szezonalitást mutat. Hím zebrapintyekben pl.: 
az elôagyi ének szabályzó központok mérete 5–14 × na-
gyobb, mint a nôstényeké. Az ivari dimorfi zmus alapja 
a hímek intenzívebb androgén produkciója.

Ismeretes, hogy egyes fajok (ökörszemek, egyes 
szövôpintyek, bozót gébicsek) nôstényei is énekelnek, 
s az éneklô nôstények, ill. a hímmel duettet éneklô 
nôstény esetében is kimutatható, hogy bár az elôagyi 
vokális központok mérete – és neuronjainak száma – hí-
mekben ez esetben is nagyobb, de a központok köz-
ti ivari különbség kisebb, mint azokban a madarak-
ban, ahol csak a hím énekel. A Laniarius funebris bo-
zót gébics esetében – ahol a hím és nôstény madár ének 
jellemzôi (ének repertoire, ének típusok elem száma, az 
elemek hossza, a frekvencia moduláció szintje) lénye-
gében megegyeznek – azonos a neuronok soma mére-
te két területen: a hangadást létrehozó motorikus mag-
ban (n.nervi hypoglossi pars tracheo-syringealis) és a 
premotoros szabályzó, n.robustus archistriatalis (RA) te-
rületén. A hyperstriatum ventrale (HVc) mérete azonban 
hímben szignifi kánsan nagyobb, mint nôstényekben, 
utalva ez utóbbi terület (nagyobb) androgén szenzitivi-
tására (Gahr és mtsai.,1998).

A hangképzô rendszer funkcionális hyperplasiáját 
a szaporodási idôszak elején fokozódó androgén 
(tesztosz teron) szekréció hozza létre, s annak csök-
kenésével a reprodukciós idôszak végén, a  syrinx tö-
mege csökken és az agyi szabályzó központok funk-
cionális hyperplasiaja is megszûnik. Fotostimulált 
Zonotrichiák esetében határozott korreláció mutatható 
ki a plazma tesztoszteron koncentrációjának emelkedé-
se, az androgén szenzitiv  cloacalis protuberancia hosz-
sza és a  syrinx tömegének növekedése között. 7 napos 
 fotostimuláció 12.3 mg-ról 16.2 mg-ra növeli a  syrinx 
tömegét, s jelentôsen fokozza szövetében az  androgén 
receptor mennyiséget. Ugyanekkor megnagyobbodnak 
az éneklést szabályzó elôagyi központok, nô a neu-
ronok mennyisége, fokozódik dendrit arborizációjuk 
és több dendrit tövis alakul ki rajtuk. Ez azt eredmé-
nyezi, hogy 70%-kal nô a HVc, 20%-kal a RA és „X” 
area volumene, míg a motorikus központ, a n.nervi 
hypoglossi tömege azonban nem változott (Tramontin 
és mtsai., 2000). Az androgének szerepét bizonyítja az 
is, hogy fi atal nôstény madarak szexuál szteroid keze-
lése „masculinizálja” a hangképzésért felelôs elôagyi 
magvakat. A plazma tesztoszteron szint növekedése 

mind két ivarban a reprodukciós viselkedés mintázat ki-
alakulásával egyidejüleg a vokális agyi struktúrák diffe-
renciálódásához vezet. Az éneklés fajra, s még inkább 
a tanító egyedre (tutor) jellemzô mintázatának kialakí-
tásában (éneklés tanulás) ugyancsak meghatározó az 
androgének szerepe. 

A madarak hangképzésének szabályzását az énekes 
madarak elôagyában egy „hátulsó” motorikus és egy 
„elülsô” – a tanult elemeket beépítô – moduláló rend-
szer alkotja. Ez utóbbi létezése szükséges a fi atal egye-
dek hangadásának (fajspecifi kus énekének) kialakulásá-
hoz. A hangképzést szabályzó rendszer elemei egymás-
sal és a felszálló, halló pályával több ponton funkcio-
nális kapcsolatban állnak. A rendszer valamennyi neu-
ronja „hang-szelektív” ami azt jelenti, hogy a faj-azonos 
hangra sokkal határozottabban reagálnak, mint más fa-
jok hangjára, ill. más természetû stimulusokra (zaj ha-
tásokra). (Színes 34–35. ábra)

A motorikus, a  syrinx mûködését szabályzó hang-
képzô (vokális) rendszer részei a  mesopallium (ré-
gebbi nevén: hyperstriatum) hátulsó részében levô 
n.hyperstriatalis ventrale pars caudale, melynek egyes 
neuronjai (high vocal center: HVc) leszálló rostkap-
csolatokat képeznek az arcopallium (archistriatum) n. 
robustusával (RA), ill. az ott levô motorikus neuronok-
kal. A n. robustus axonjai a nyúltvelôbe húzódnak, 
ahol a n.nervi hypoglossi tracheo-syringealisban és a 
n.paraambiguus és retroambiguusban végzôdnek el. 
A tracheo-syringealis sejtcsoport a hangadás szabály-
zás agytörzsi központja, míg az utóbbi mag sejtjei a 
légzésfrekvencia szabályzói. A kollaterálisokra oszló 
pálya így valósitja meg a hangadás és légzés frekven-
cia koordinációját. 

Az elülsô vokális-moduláló rendszer részeit a hyper-
striatum ventrale bizonyos neuronjai alkotják, melyek 
rostkapcsolatot létesítenek a medialis striatum (lobus 
parolfactorius) „X” areajával. Az „X” area rostokat kap 
az elülsô nidopallium (mesostriatum) n.magnocellularis 
medialisából és lateralisaból (mMAN, lMAN) is, ame-
lyek a medialis thalamus n.dorsolateralisával állnak kap-
csolatban, azzal a területtel, ahol nagy tömegû, „X” 
areaból származó axon végzôdik. Ez a három terület 
nyilvánvalóan egy erôsítô-visszacsatolással mûködô „fi -
nom szabályzó” rendszert képez. 

Az elülsô és hátulsó vokális pálya kapcsolatát va-
lósítja meg az elülsô nidopallium n. magnocellularis 
lateralisaból az arcopallium n.robustusába futó ros-
tok tömege. A thalamikus modulációs rendszer pedig 
a halló és vokalizációs pályák kapcsolatát hozza lét-
re: mint „kapu” mûködik, lehetôvé téve az auditorikus 
modulációt, mely a saját éneket és fajspecifi kus „ide-
gen” egyedek hangját „értékelve” az énektanulás fon-
tos eleme. Ennek tagja a n.uvaeformis, ill. az innen ki-
induló axon köteg, amely a nidopallium n.interface-be 
vezet. Ebbôl a magból rostok futnak a  mesopallium 
hyperstratum ventralejához. A n.uvaeformis a formatio 
reticularis dorsalis részébôl, a lateralis lemniscus mag-
vakból és az epithalamus n.habenularis medialisából 
kap afferens rostokat (Akutagawa, Konishi, 1994, 2005).

A madarak hallópályája valamennyi csoportban 
lényegében hasonló szerkezetet mutat, s így az éne-
kes madarakban is az alábbi elemekbôl áll. A belsô 
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Színes 34. ábra. Az énekes madarak agyában levô, hangadást szabályzó központok (Reiner, 2004 alapján módosítva)

Színes 35. ábra. Az énekes madarak hallópályái (Reiner, 2004 alapján módosítva)
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fül „szôr-sejtjei” a ganglion cochleare bipoláros ne-
uron jainak centrifugális rostjaival állnak kapcsolat-
ban, ahonnan a bipoláros neuronok felszálló (centri-
petális) rostjai a nyúltvelô n.cochlearisaba vezetnek. 
Innen rostok futnak az oliva superiorba, a lemniscus 
lateralis dorsalis, intermedialis és ventralis mag-részei-
be és a mesencephalon n.dorso-lateralisaba (colliculus 
inferior területe). A lemniscus magvakból és az oliva 
superiorból, ugyancsak felszálló rostok húzódnak 
a mesencephalon dorso-lateralis magvába. Az oliva 
superiorból és lemniscus lateralis ventralis magvából 
leszálló pályák is kiindulnak, melyek az ipsilateralis 
cochlearis n.angularishoz, n.laminarishoz és a lateralis 
lemniscus magvakhoz futnak. A pálya következô neu-
ronjainak rostjai a thalamus n.ovoidalisának közpon-
ti részébe vezetnek. A n.ovoidalis kérgi részébôl kiin-
duló erôteljes rostköteg a  mesopallium caudo-lateralis 
és caudo-medialis részébe és a nidopallium medio-
caudalis területére vezet. Innen asszociációs funkciójú 
rostok húzódnak a hyperstriatum ventrale vocalis magot 
körülvevô területére és az arcopallium n. robustusának 
„környékére”. Ez utóbbi arcopallialis areaból axonok 
szedôdnek össze és vezetnek a thalamikus n.ovoidalisba 
és a középagyi n.dorso-lateralisba. Ezek a rostok a hal-
ló és vokális rendszer közti funkcionális kapcsolatot 
valósítják meg. A halló rendszerbôl jövô impulzusok 
a hangadás (éneklés) gyakoriságát befolyásolják, de 
nem hatnak az ének strukturizációjára és nem gátol-
ják az éneklést szabályzó központok szezonális növe-
kedését (Reiner és mtsai., 2004, Reiner és mtsai., 2005, 
Coleman és mtsai., 2007, Brenowitz és mtsai., 2007, 
Wild és mtsai., 2010). 

A szexuál szteroidok (elsôsorban a tesztoszteron) 
közvetlenül – a szabályzó áreák receptorain keresztül – 
és közvetve – trofi kus faktorok szintézisét kiváltva – hoz-
hatják létre a vokális szabályzó rendszer funkcio nális 
aktiválódását. Ez a nagyagyi szabályzó áreák jelentôs 
szezonális plaszticitásában nyilvánul meg: a terüle-
tek a mérsékelt égövi énekesekben sokkal nagyob-
bak tavasszal, mint ôsszel és erôsen növekszik a ne-
uronok androgén, valamint  ösztrogén receptor tartal-
ma. Jellemzô, továbbá a megnövekedett intenzitású 
neurogenezis és az új idegsejtek transzportja az aktivá-
lódott áreák irányába. A bekövetkezô változások rend-
szerint sokkal erôsebbek hímekben, mint nôstényekben, 
a szexuálisan aktív madarak agyában fokozottabb ivari 
dimorfi zmus jelentkezik. Hímekben határozott össze-
függés mutatható ki a vokális szabályzó központok mé-
rete, neuron mennyisége, a neuronok dendrit fejlettsége 
és a vérplazma tesztoszteron szintje, valamint az ének-
lés intenzitása (ének sztereotipia mérete) között. Ugyan 
akkor az éneklést szabályzó magvak mérete és az ének 
repertoire szélessége között nem találtak összefüggést, 
ami azt bizonyítja, hogy a szabályzó rendszer szezoná-
lis plaszticitása az ének-sztereotipia és nem a repertoire 
szélesség szintjén jelentkezik (Smith és mtsai., 1997).

A szexuál szteroidok éneklést szabályzó közpon-
tokra gyakorolt stimuláló („masculinizáló”) hatása a 
madarakban olyan méretû, amely egyetlen más gerin-
ces fajban sem ismert. A HVc, RA, area X abszolút vo-
lumene, tömegének viszonya a teljes agy tömegéhez 
képest, továbbá három, az ének-szabályzásban nem 

résztvevô thalamikus maghoz képest szignifi kánsan 
nagyobb tavasszal, mint ôsszel, ill. a rövid nappalos 
fotoperiódusban tartott Zonotrichiák esetében kisebb 
ezeknek a magvaknak a tömege, mint a hosszú nappalos 
fotoperiódusban tartott madaraké (Brenowitz és mtsai., 
1998, Tramontin és mtsai., 1999). A tesztoszteron szint 
kísérletes csökkentése a HVc volumenét már 12 óra 
múlva 22%-kal csökkenti, 4 nap múlva pedig az itt ta-
lálható neuronok száma 26%-kal csökkent. A RA és „X” 
area tömegének csökkenése 7 nap múlva volt szignifi -
káns (Thompson és mtsai., 2007). Zebrapintyek vizsgá-
lata azt mutatta, hogy a tesztoszteronnal csaknem azo-
nos hatású a kísérletesen alkalmazott ösztradiol, míg az 
 androszténdion és progeszteron masculinizáló hatása 
elhanyagolható volt (Grisham, Arnold, 1995). 

A neuroplaszticitásra gyakorolt hatás szempontjából 
a szexuál szteroidokkal ellentétes hatású a kortikoszte-
ron, melynek fi ziológiás dózisa Melospiza melodia ese-
tében csökkenti az adult madarak HVc volumenét. Ez a 
változás az új sejtek produkciójának gátlására vezethetô 
vissza. A kortikoszteron neurogenezist gátló hatását „ki-
védi” a DHEA, amely – legalább is ezen a szinten – 
hatásos antiglukokortikoidnak bizonyult (Newman és 
mtsai., 2010). 

Több fajban (zebrapinty, kanári, Zonotrichia, sere-
gély) megállapították, hogy nagy mennyiségû  androgén 
receptor található a HVc, RA, mMAN, lMAN terüle-
tén. Ezek mennyisége – a plazmában levô androgének 
megkötésével – fontos szerepet játszhat az éneklés sza-
bályozásában, különös tekintettel az ének sztereotipia 
jellemzôire. Androgén és ösztrogén antagonisták bila-
terális intracerebrális infúziója a HVc területén, meg-
akadályozta az ének sztereotipiák szezonális növeke-
dését (Meitzen, Thompson, 2008). Az  androgén recep-
tor expresszió (mRNS) mértékének szezonális válto-
zásait Zonotrichia leucophrys-en vizsgálták, s ezt ösz-
szevetették egy limbikus terület, a stria terminalis bed 
nucleus lateralisában bekövetkezett változásokkal. 
Az  androgén receptor mennyiség a HVc és a stria 
terminalis mag területén lényegesen magasabb volt a 
szaporodási idôszakban, azonban nem találtak évszakos 
különbségeket az RA és lMAN esetében. Ez arra utal, 
hogy az éneklést szabályzó magvakban a tesztoszteron 
által létrehozott szezonális plaszticitás elsôsorban a 
HVc-n keresztül jön létre. A HVc androgén kötô képes-
sége érzékenyen változik, s neuronjai transzszinaptikus 
trofi kus hatással szabályozzák a többi központ funk-
cionális hyperplasiáját (Fraley és mtsai., 2010). 
A HVc központi regulátor szerepe nyilvánul meg az RA 
 aro matáz aktivitásának – így a terület lokális ösztrogén 
produkciójának – szabályzásában is. A hosszú nap-
palos  fotoperiódus HVc-re gyakorolt közvetlen hatása 
fokozza az areaban az androgén és ösztrogén recep-
torok expresszióját, a foto-gonado stimuláció hatásá-
ra megemelkedett tesz toszteron mennyiség megköté-
sét, s ennek hatására neuronjai stimulativ impulzuso-
kat továbbitanak az RA-hoz, növelve ennek  aromatáz 
aktivitását (Meitzen és mtsai., 2007). 

Az éneklés tanulásban meghatározó szerepû az 
eltérô androgén érzékenységû (receptor tartalmú) lMAN 
és RA magvak funkcionális kapcsolata. A tesztoszteron 
kezelés csak az lMAN neuronokban fokozza a dendritek 
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hosszát és a dendrit tüskék mennyiségét és az N-methyl-
aspartate (NMDA) szintézist, míg az RA neuronokban 
nem, vagyis hatása ez utóbbi területen, közvetve érvé-
nyesül. Az androgén növeli az RA neuronokban a foko-
zott NMDA transzmisszió által kiváltott postszinaptikus 
elektromos aktivitást, s ennek mértéke szoros kapcso-
latban áll a fi atal madarak ének tanulási kapacitásával. 
Ugyanekkor, a más területeken kísérletesen létrehozott 
NMDA posztszinaptikus elektromos aktivitás nem volt 
hatással az ének tanulás hatékonyságára, ami aláhúz-
za az lMAN és RA komplex funkcionális fontosságát. 
Az androgén hatás, másrészt, megrövidíti azt az idô-
szakot, amikor ez a szteroid pozitívan befolyásolhatja 
az aktív ének tanulást, vagyis egyfajta negatív-feed-back 
hatással is bír (White és mtsai., 1999). 

A HVc medialis részében levô neuronok sok 
 ösztrogén receptor-α-t is tartalmaznak, melyek ugyan-
csak szerepet játszhatnak a foto-gonado stimulácio vo-
kális kontrollban jelentkezô szerepének kialakításában. 
Ezek a receptorok egyrészt a szisztémás keringésben 
levô ösztrogének megkötésére szolgálnak, de szerepet 
játszhatnak a központi idegrendszerben keletkezett hor-
mon (neuroszteroid) megkötésében is. A HVc így egy-
aránt reagálhat androgén és ösztrogén hatásokra. Más 
agyi területeken, így a caudo-medialis neostriatumban, 
preopticus areaban elôforduló  ösztrogén receptor-β, 
feltehetôen az itt, lokálisan keletkezett ösztrogének 
meg kötésében játszik szerepet, s közvetlenül nem 
kap csolatos a hangképzés szabályzásával (Bernard és 
mtsai., 1999). 

A   neuroszteroidok felfedezése, ill. az a tény, hogy 
az énekes madarak agyában jelentôs mennyiségû de 
novo keletkezett ösztrogén található, az ösztrogének 
éneklés szabályzásban betöltött esetleges szerepére irá-
nyították a fi gyelmet. Szokatlan módon, az androgén-
ösztrogén konverzióért felelôs  aromatáz enzim – más 
agyi területektôl eltérôen – gyakorlatilag nem található 
meg az éneklést szabályzó magvak neuron-somáiban, 
hanem az idegsejtek rostjaiban és fôként szinaptikus ter-
minálisaiban expresszál. A synaptosomák  aromatáz tar-
talma lényegesen magasabbnak mutatkozott hím mada-
rak agyában, mint nôstényekében, ami az éneklés sza-
bályzásban betöltött szerepére utal. Megerôsíti ezt a fel-
tevést, hogy Melospiza hímekben a halló rendszer ré-
szeként mûködô caudalis medialis nidopallium (CMN) 
 aromatáz aktivitása szignifi kánsan magasabb tavaszi 
éneklô madarakban, mint ôsszel,  vedlés idején és a té-
li szexuális inaktivitás idején. Ugyanilyen jellegû vál-
tozásokat fi gyeltek meg kanári és sarkantyús sármány 
esetében is. 

A CMN neuronjainak analizise azt mutatta, hogy ezek 
zömében  GABA-erg típusúak, s a  GABA sejtek egyrésze 
 calbindin és  ösztrogén receptor tartalmú is. A CMN iva-
ri dimorfi zmusa erre a neuron-csoportra vezethetô visz-
sza. Az  aromatáz aktivitás növekedését a vérplazma meg-
emelkedett tesztoszteron tartalma eredményezheti, s ezt 
a feltevést tesztoszteron injekció hatása is megerôsitette. 
A synaptosomák  aromatáz aktivitása igen gyorsan 
vál tozik, nôstények közelében elhelyezett udvarló-
éneklô zebrapintyekben 30 perc alatt megemelkedett 
a telencephalon hátulsó területén az  aromatáz aktivi-
tás, azokhoz a hímekhez képest, melyek nem énekeltek 

ebben az idôszakban. A keletkezô ösztrogén tehát akut 
éneklést szabályzó szerepet tölt be (Pinaud és mtsai., 
2006, Remage-Healey és mtsai., 2010). 

A fokozott  aromatáz aktivitást facilitáló tesztoszteron 
neurális ösztrogén produkciót fokozó hatásához hason-
ló jelenséget válthat ki a DHEA a Melospiza é.-ny.ame-
rikai populációjában – melyek egész évben énekelnek 
és  territoriális viselkedésûek. Ebben a fajban a szexu-
álisan inaktiv periódusban magas a vér DHEA szintje 
és u.ekkor a NCM területén magas 3β-HSD aktivitást 
találtak. A DHEA mind a 3β-HSD, mind az  aromatáz 
aktiválodását fokozza, s ösztrogén szintézis növekedését 
eredményezi a NCM területén (Soma, Wingfi eld, 2001). 

Az éneklést szabályzó agyterületek tesztoszteron ál-
tal kiváltott hyperplasiajának óvatosabb értelmezését, 
ill. az ökológiai faktorok hatását veti fel a Korzika szi-
getén élô kék cinegék tavaszi énekének korai kialaku-
lása. Ezek a madarak január végén–február elején éne-
kelni kezdenek, amikor a plazmájuk tesztoszteron szint-
je még alacsony, a herék mérete még kicsi, de a HVc 
és RA tömege már megnagyobbodott. Élôhelyük me-
diterrán vegyes erdôségei és az itt levô táplálék bôség 
állhat esetleg a jelenség mögött (Caro és mtsai., 2005). 

A szexuál szteroidok (fôleg a tesztoszteron) köz-
vetve is kifejthetik stimuláló hatásukat az éneklést 
szabályzó agyi központokra. Ismeretes a tesztoszteron 
aktiváló hatása a hypothalamus preopticus areajára 
(POA), mely terület a hím madarak udvarló és pároso-
dó magatartásának meghatározó szabályzó központja. 
Az itt elhelyezkedô neuronok nagytömegû androgén 
receptort tartalmaznak, s magas tesztoszteron kötô 
képességûek. Az androgén aktivált idegsejtek impul-
zusokat küldenek egyrészt a GnRH szekréciós rendszer-
hez, másrészt axonjaik több mesencephalikus és agy-
törzsi areaban is elvégzôdnek, melyek a hangképzés 
szabályzásában modulátor szerepet töltenek be. Ezek: 
a n.dorsomedialis intercollicularis, a mesencephalon 
periaquaeductalis szürke állománya, az area ventralis 
Tsai és a locus coeruleus katecholamin tartalmú neuron-
jai. A tesztoszteron közvetett stimuláló hatása ez eset-
ben katecholamin transzmisszióval valósul meg (Riters, 
Alger, 2004, Ball és mtsai., 2004). Ezek a katecholamin 
tartalmú neuronok igen gyors reagálást mutatnak: zeb-
rapintyekben, 30 perces éneklést követôen a sejtek-
ben ZENK (Egr-1) (korai gén) és a katecholamin szin-
tézis kulcs enzimének (thyrosin hidroxilase) szimul-
tán expressziója mutatható ki, bizonyítva szerepüket a 
vokális kommunikáció akut szabályzásában (Lynch és 
mtsai., 2008). 

Az androgének receptor kötôdését, s ezen keresztül 
megvalósuló éneklést szabályzó hatását jelentôsen be-
folyásolhatja a szteroid receptor koaktivátor: SRC-1. En-
nek a fehérjének a szintézise ivari dimorfi zmust mutat, 
amennyiben hímekben kifejezettebb, s így közvetlenül 
hozzájárul a hím madarak nagyobb méretû HVc-nak 
kialakulásában. Az SRC-1 másrészt, nagyobb mennyi-
ségben expresszál a hypothalamus POA-val kapcsolatos 
area ventralis Tsai, substantia nigra és locus coereleus 
területén, ahonnan katecholamin tartalmú rostok futnak 
a hangképzést szabályzó magvakhoz, s így közvetve is 
befolyásolni tudják az éneklés intenzitását, ill. ének ta-
nulást (Charlier és mtsai., 2003). 
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A (neuro)-szteroidok éneklést szabályzó hatá-
sát modulálhatják az agy vasotocin tartalmú neuron-
jai is. Ez a peptid gerincesekben a szociális-viselkedés 
formák egyik modulátora. Zonotrichiaban vasotocin 
injekcioval az éneklés aktivitását fokozni lehetett, továb-
bá vasotocin receptorokat mutattak ki a telencephalon 
hátulsó területein, különösen a NCM areaban (Maney 
és mtsai., 1997, Leung és mtsai., 2009).

Az agyi ivari dimorfi zmusok – így a hímekre jellem-
zô éneklés – kialakításában szereplô mechanizmusok 
közül fontos szerepe lehet a neurotrop faktor (brain 
derived neurotrophic factor: BDNF) produkciónak, 
amely pl. fi atal hím zebrapintyek HVc-ben jelentôs 
a kikelést követô 30–35 napban, ugyanakkor ennek 
expresszióját nôstényekben nem mutatták ki. Fokozódó 
termelését elsôsorban a keringésben levô androgének 
(tesztoszteron) idézhetik elô. A HVc neurotrop faktor 
tartalmazó neuronjainak 35%-a az RA-hoz és az „X” 
areahoz proiciál, s ezekbe BDNF-t juttat (Dittrich és 
mtsai., 1999). Az RA-ba kísérletesen bejuttatott BDNF 
Zonotrichiában a reprodukciós idôszakra jellemzô nö-
vekedést eredményez, megnô a terület neuron denzitása 
és a somák mérete. A BDNF kötô receptorok (TrkB) loká-
lis gátlása az RA megnagyobbodását kivédte (Wissman, 
Brenowitz, 2009).

A BDNF produkcióját a tesztoszterontól független 
más, idegsejt aktivitást fokozó hatások is kiválthatják, 
így pl. fény, vagy hanghatások, amelyek „aktivitás függô 
strukturális változásokat” eredményezhetnek az agy 
különbözô területein. A kérdést seregélyeken tanulmá-
nyozták. Hím seregélyek két csoportját alakították ki: az 
egyiket fészek odukkal látták el, s ezek énekeltek, míg a 
másik boxban nem helyeztek el fészek odukat, s ezek a 
madarak nem énekeltek. A két seregély csoport azonos 
tesztoszteron plazma szinttel rendelkezett, de az éneklô 
madarakban a HVc volumene nagyobb volt. Továbbiak-
ban, kasztrált hím seregélyek egyik csoportjában roncsol-
ták a POM-t, amely az éneklés aktivitását erôsen csökken-
tette, s ezekben a madarakban a HVc kisebb volt, mint 
az álmûtött csoportban. A mûtött madarak egy részében 
alkalmazott tesztoszteron implantátum nem stimulálta 
a seregélyek éneklését, s nem volt hatással a HVc volu-
menére sem. Majd, kasztrált seregélyek egyik csoport-
jában roncsolták a syrinxet, s agyesekben tesztoszteron 
implantátumot helyeztek. 1. az álmûtött + tesztoszteron 
implantált madarakban alakult ki a legnagyobb HVc, 2. a 
devokalizált hímek azon csoportjában, ahol tesztoszteron 
implantátumot alkalmaztak, a HVc volumene azonos 
volt az 3. álmûtött seregélyekével, ahol nem alkalmaz-
tak tesztoszteron kezelést, 4. a devokalizált hímek azon 
csoportjában, ahol nem alkalmaztak tesztoszteron ke-
zelést találták a legkisebb HVc-t. A terület BDNF mRNS 
tartalma a seregélyekben azonos módon változott, mint 
a volumen. Ez a kísérlet azt bizonyította, hogy a HVc bi-
zonyos volumen változásai éneklés által stimulált „akti-
vitás függôek”, továbbá a tesztoszteron és éneklés hatá-
sa egymástól függetlenül képes a HVc tömegét befolyá-
solni, valamint az ének hatására expresszált neurotrop 
faktor fontos szerepet játszik a vokális szabályzó rend-
szer mûködésében (Sartor, Ball, 2005). 

A motivált viselkedés formák, a tanulás és memoria 
fejlôdés modulációjában jól ismert az endogén opioidok 

szerepe. Hím zebrapintyek agyában az éneklést kont-
rolláló régióban jelentôs mennyiségû met- és leucin-
enkefalint találtak. Ennek mennyisége nô az intenzív 
éneklô egyedekben és az éneklés frekvenciáját opioid 
receptor antagonistával (naloxon) csökkenteni lehe-
tett. A mü-opioid receptorok mennyisége nagyobb 
a lMAN, area-X, HVc, RA területén, s az auditorikus 
afferentációban szerepet játszó medialis thalamikus area 
n.dorso-lateralisában, mint a delta-opioid receptoroké, 
s a mü-opioid receptor tartalom az éneklést szabályzó 
területeken nagyobb, mint a környezô strukturákban. 
Az opioid receptorok a vokalizáció különbözô aszpek-
tusait (meghatározott egyed felé irányzott ének, ill. álta-
lános hangulati elemeket tartalmazó ének) eltérô módon 
módosíthatják, továbbá befolyásolhatják az auditorikus 
input mértékét (Khurshid és mtsai., 2009, Kurshid és 
mtsai., 2010). 

Az éneklés szabályzás fontos modulátora a reelin, 
egy nagy molekula tömegû glykoprotein, mely az agy-
ban megvalosuló neuron-migráció szabályzásnak fon-
tos faktora. A reelin expressziója a seregély elôagyában 
nagy területen megfi gyelhetô, többek között a HVc –ben 
és a n.uvaeiformist körülvevô areaban. Tesztoszteron 
kezelés hatására a reelin expresszioja erôsen csökkent 
a HVc, n.uveiformis és a dorsalis thalamus területén, 
míg más agyterületeken nem. A szezonálisan növekvô 
tesztoszteron szint tehát csökkentheti az új idegsejtek 
beépülését a HVc-be, s arra utal, hogy a reelin fontos 
eleme az énekes madarak agyának szezonális plaszti-
citásának (Absil és mtsai., 2003). Kanári esetében, ez-
zel szemben 4 hetes tesztoszteron kezelés nem hatott 
az agy reelin immunpozitív neuronjaira, s ez arra utal, 
hogy szerepe még nincs kellôen tisztázva (Balthazart 
és mtsai., 2008). 

Az akusztikus szignálok neuroendokrin hatásai 

A madarak szaporodási idôszakában jelentkezô spe-
ciális hangadás (ének) az udvarlás magatartásformáinak 
fontos eleme, mely a hím és nôstény egymásra találását, 
a pár ivarérésének felgyorsulását, a fészkelôhely és fé-
szek kialakításának optimalizálását, a párzás hatékony 
megvalósulását és az utódnevelés szempontjából fon-
tos stabil párkapcsolat kialakulását segíti elô. Mindezt, 
a szaporodási ciklus neuro-endokrin státusának optimá-
lis létrejötte biztosítja, amelynek kialakításában szere-
pet játszanak az etologiai motivumok is. 

A szaporodási idôszak endokrin státusának kialakí-
tásában az udvarlás viselkedési elemei két módon hat-
nak: 1. a „lassú mechanizmus” de novo neurogenezist, 
szinaptogenezist és angiogenezist jelent, melyhez társul 
a neuro-endokrin sejtek somájában meginduló hormon 
szintézis és az újonnan kialakult receptorok mûködése. 
Ez a mechanizmus napok és hetek alatt fejti ki hatá-
sát. Énekes madarak nôstényeiben a hypothalamo-
hypophyseo-gonadotrop tengely aktiválódása ilyen 
mechanizmus, amely a plazma LH szint erôs növeke-
déséhez vezet, s amelynek realizálódásában szerepet 
kap a hím éneklésének hatása is. 2. a „gyors mecha-
nizmus” a korábban kialakult neuronokon, sejthálóza-
tokon megvalósuló hatásokat jelenti, melyek perceken 
– órákon belôl neuro-hormon kiürülést eredményeznek 
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az eminentia medianaból a hypophysis portális kerin-
gésébe, s az LH plazma szint hirtelen emelkedéséhez 
vezetnek. A viselkedési elemek és auditorikus effektu-
sok gyors hatása a fénytartam változás (hosszú nappa-
los  fotoperiódus) rövid idô alatt realizálódó hatásaihoz 
hasonlóak, s mind két esetben a  cGnRH-I releasehez 
vezetnek. 

Amíg a lassú aktiválódást kiváltó magatartás vál-
tozások (éneklés is) a preoptico-septalis terület 
neuroszekréciós elemeire ( cGnRH-I neuronok) hatnak, 
ott a „klasszikus gének” expresszióját eredményezve, 
addig a gyors hatások (napi megvilágítás tartamának 
gyors megváltoztatása, magatartás elemek, hanghatások 
(éneklés) célterülete nem a  cGnRH-I sejtek somáit tartal-
mazó area, hanem az axon-terminálisok, synaptosomák 
területe, az eminentia medianat és tubero-infundibularis 
areat magába foglaló medio-basalis hypothalamus 
(MBH). Jól ismert az, hogy Japán fürjeken és más ma-
dárfajokon is alapvetô a MBH a c-GnRH-I felszaba-
dításában. Japán fürjek rövidnappalos megvilágítás-
ból, hosszú nappalos megvilágításba történô áthelye-
zése órákon belôl c-fos korai gén aktiválódását eredmé-
nyezi a medio-basalis hypothalamusban (a  preopticus 
area  cGnRH-I sejtjeiben nem!), melyet a plazma LH 
szint gyors emelkedése kísér. Hasonló jelenséget fi gyel-
tek meg akkor, amikor hím Zonotrichiák énekét leját-
szották laboratóriumi körülmények között, rövid nap-
palos fotoperiódusban tartott nôstény madaraknak: a 
MBH sejtjeiben a beavatkozást követôen 42 perc múl-
va az egr-1 (ZENK) korai gén expressziója volt kimu-
tatható, s ugyan ekkor jelentôsen nôtt a plazma LH 
szintje. Az ének-hang hatására nôstény madarakban 
a n.infundibularis területén, gyakorlatilag valameny-
nyi sejtben jelentkezett az egr-1 expresszió, azonban 
az  eminentia mediana rostjai között ez, csak kevés he-
lyen tünt fel. Az immun-pozitivitás itt, valószínûleg a 
 cGnRH-I axon végzôdések és a basalis lamella közt 
elhelyezkedô glia végtalpakban jelentkezett, utalva 
ezen képletek, stimulációt követô, korai gének vezé-
relte „visszahúzódására”, amely lehetôvé tette az in-
tenzív neurohormon release-t a portális kapillárisokba 
(Maney és mtsai., 2007). 

A halló rendszer és neuro-endokrin rendszer köz-
vetlen funkcionális kapcsolatának létezésére utal az a 
megfi gyelés is, hogy az akusztikus pálya két területén: 
a colliculus inferiornak és a nagyagyi halló központ-
nak (caudalis medialis neostriatum) megfelelô areakban 
ugyancsak erôs egr-1 expresszio lépett fel ének hatás-
ra a nôstény madarakban. A halló rendszerben és a 
hypothalamus n.infundibularisaban szinkron jelentkezô 
korai-gén aktiválódás, valamint a gerle auditorikus 
thalamikus areajában kimutatott közvetlen axonális kap-
csolat a hypothalamus preopticus és ventromedialis te-
rületével, arra utal, hogy énekes madarakon is megva-
lósul a hang ingerek hatására jelentkezô gyors  cGnRH-I 
release lehetôsége. Az auditorikus és neuro-endokrin 
rendszer szinkronizált mûködése valószínûleg nem 
igényli, más viselkedés formák „erôsítô” hatását. Ugyan-
akkor, az ének-hatásra felszabaduló LH szint alakításá-
ban mennyiségi eltéréseket okozhatnak eltérô hormon 
szintek, pl.: a nôstény madár aktuális plazma ösztradiol 
koncentrációja (Maney és mtsai., 2007). 
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5.4. A gonadotrop mûködés  
hypothalamikus szabályozása

5.4.1.  A gonadotropin releasing hormon 
(GnRH, LH-RH)

A központi idegrendszer a hypothalamusban kelet-
kezô dekapeptid molekulák adenohypophysisre gya-
korolt hatásán keresztül szabályozza a gonádok mûkö-
dését. A 70-es évek elején Schally és munkatársai izo-
lálták a sertés hypothalamusából a luteinizáló hormon 
(LH) releasing faktorát (LH-RH, GnRH), mely mind in 
vitro, mind pedig in vivo körülmények között hatásosan 
fokozta a pars distalis LH és FSH szekrécióját. Schally a 
felfedezésért késôbb orvosi Nobel-díjat kapott. Schally 
laboratóriumában több magyar kutató is dolgozott, akik 
már a 70-es évek végén Magyarországon jelentôs kuta-
tásokat folytattak a GnRH analógok szintézisének, or-
vos-biológiai és állat-szaporodásbiológiai alkalmazásá-
nak vonatkozásában.

Az emlôs LH-RH (pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-
Arg-Pro-Gly-NH2 összetételû neurohormon) szinté-
zisét is hamarosan megoldották, továbbá az 5-ös és 
7-es pozicióban történt változtatásokkal létrehozták 
a dekapeptid szuperaktív stimuláló (agonista) és gát-
ló (antagonista) analógjait is. Az emlôs LH-RH hatáso-
san fokozta a gonadotropinok (fôleg LH) felszabadulá-
sát más gerinces fajokban is, de hamarosan kiderült, 
hogy ezekben az állatokban számos más, GnRH hatá-
sú dekapeptid is elôfordul, melyek az adott fajban haté-
konyabbak, mint az alkalmazott emlôs GnRH. Az egyes 
GnRH izoformák tehát, optimális hatásukat tekintve 
fajspecifi kusak. Jelenleg 15 GnRH izoformát ismernek. 

A GnRH egy sokkal nagyobb méretû pro-hormon-
ból alakul ki. Ez a Pro-GnRH 69 aminosavból áll, mely-
hez még egy 23 aminosav tartalmú szignál szekvencia 
(Pre-hormon elem) is csatlakozik. A GnRH decapeptid 
a szignál szekvencia után helyezkedik el, vagyis a Pro-
hormon rész elsô 10 aminosava. A Pre-Pro hormon 
elsô 53 aminosava a gonadotropin releasing hormon 
associated peptid (GAP), mely fokozza a  prolaktin elvá-
lasztást. Farmakologiai stimulatív hatása ellenére, nem 
tudjuk, rendelkezik-e fi ziológiás PRL-releasing hatással. 

A GnRH izolálását madarakban lényegében azonos 
idôben két munkacsoport, egymástól függetlenül kezdte 
el. Mind a Miyamoto vezette japán kutató csoport, mind 
pedig a dél-afrikai Millar és King százezernél több csirke 
hypothalamusából indult ki, hogy végül 1982-ben mint-
egy 50 μg-nyi tiszta dekapeptidhez jussanak. Kiderült 
az, hogy a csirke GnRH ( cGnRH-I) csupán a 8. amino-
savat illetôen különbözik az emlôs GnRH-tól. Ez csirke 
esetében nem arginin, hanem glutaminsav. Hamarosan 
sor került a második GnRH aktivitású dekapeptid izolá-
lására is a csirke hypothalamusból. Ez a  cGnRH-II mint-
egy 8 × hatékonyabb LH felszabadító hatással rendel-
kezik, s szerkezete a 5-His, 7-Trp, 8-Tyr vonatkozásá-
ban mutatott eltérést a  cGnRH-I –hez képest. Mind két 
dekapeptidet szintetikusan is elôállította mind két ku-
tató csoport. A  cGnRH-II fi logenetikailag igen ôsi mo-
lekula, nem csak madarakban, hanem valamennyi ge-
rinces agyában elôfordul. 

A korábbi, immuncitokémiai vizsgálatok szerint a 
 cGnRH-I legnagyobb része madarakban a preopticus 
areaban (POM) levô parvocellularis neuroszekréciós 
sejtekben keletkezik, melyek rostjai jórészt az ante-
rior és posterior eminentia medianaba vezetnek, s 
ott pericapillarisan a zona externaban végzôdnek.
A  cGnRH-I immun pozitív sejtek jelentôs hányada, 
azonban ennél lényegesen nagyobb, diszperz elosz-
lást mutat, a ventralis preopticus areatól a septumig és 
a stria terminalis bed nucleusáig terjedô zónában mu-
tathatók ki (Millam és mtsai., 1993, van Gils és mtsai., 
1993, Teriyama, Beck, 2000, Péczely, Kovács, 2000b, 
2000c). Újabban Kuenzel, Golden (2006) a házi tyúk 
hypothalamo-septalis areajában a  cGnRH-I neuronok hét 
divízióját tudta elkülöníteni. Ezek: a paramedial-septal 
area, n.preopticus periventricularis/n. periventricularis 
hypothalami, a pallialis commissura bed nucleusa, n. 
parvocellularis medialis et lateralis septi, n.lateralis septi 
(az oldalkamra alsó szarva alatt fekvô sejt-populáció, mely 
rostkapcsolatban áll a plexus choroideussal), n.anterior 
thalami parvocellularis, dispers thalamicus  cGnRH-I sej-
tek csoportja. A cGNRH-I rostok nagyobb tömegben hat 
területen mutathatók ki. Ezek: az organum vasculosum 
laminae terminalis (OVLT) zónája, recessus preopticus 
(POR), recessus hypothalamicus(infundibularis) (IR), 
a septum laterale oldalkamra körüli része, a plexus 
chorioideus közelében, a subseptalis szerv környéke, 
az  eminentia mediana zona externája. Ez a septalis, 
vagy subpallialis neurális központtal rendelkezô, jó-
részt a liquorral kapcsolatos hypophyseo-gonad ten-
gely szintén fontos szerepet játszhat az ivari mûködések 
szabályozásában. Néhány  cGnRH-I sejt található tá-
volabbi extra-hypothalamicus területeken is, így a 
lobus parolfactorius és n.accumbens területén, va-
lamint a lateralis thalamusban is. Rost végzôdéseik 
(gyûrû strukturák) elôfordulnak a telencephalonban, a 
hippocampusban és a n.taeniae-ban (Sharp, Ciccone, 
2004). 

A GnRH neuronok az olfactorius placodból szár-
maznak, s már 3 napos keltetés során kimutathatók csir-
ke embrioban. Itt osztódással sokszorozódik számuk, 
s a szagló ideg rostjai között levándorolnak a lobus 
olfactoriusba, ahol már a 6. keltetési napon megjelen-
nek. A neuroblast jellegû GnRH sejtek tovább vándo-
rolnak – folyamatos osztódást mutatva – a preopticus 
areaba, ahol a 9. keltetési napon tûnnek fel (Mulrenin 
és mtsai., 1999). (Színes 36–41. ábra)

A  cGnRH-I neuronok egyaránt kapnak excitatorikus 
és inhibitoros afferenseket. Ezek mennyisége a funk-
ció függvénye: fotorefrakter seregélyekben, 11 havi 
hosszúnappalos megvilágítást követôen szignifi kán-
san nagyobb mennyiségû axo-somatikus synapsist ta-
láltak, mint infantilis fotoszenzitiv, foto-gonado stimu-
lált madarakban, ill. gonád regresszió idején, 1–2 ha-
vi fotostimulációt követôen (Parry, Goldsmith, 1993). 

Excitatorikus jellegû a gazdag  NPY beidegzés, amely 
tónusos, általánosabb jellegû hatást jelenthet a sejttestek 
területén, de preciz szabályozást az  eminentia mediana 
zona externájában. A n.tuberalis (arcuatus)  NPY sejt-
jeinek axonjai zömében az eminentia medianaba hú-
zódnak, ahol synaptizálhatnak a  cGnRH-I rostok-
kal. Az  NPY stimuláló hatása tyúkok  preovulációs LH 
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Színes 36. ábra. A GnRH-I neuronok lokalizációja házityúk agyában (Kuenzel, Golden, 2006 alapján módosítva)
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releasenek kialakításában játszhat szerepet, u.i. az in 
vitro incubált  eminentia mediana szövethez adott  NPY 
csak a  preovulációs idôpontban fokozza a  cGnRH-I 
releaset, 7 órával az LH csúcs kialakulása elôtt, hatás-
talan (Contijoch és mtasai., 1993). 

A glutamát rostok hatása specifi kusabbnak tûnik a 
 cGnRH-I sejttestek szintjén is. A glutamát neuronok foto-
gonado stimuláció esetén aktiválódnak, s a preopticus, 
paraventricularis és tuberalis neuronokban  cFOS, ko-
rai gén expressziót eredményeznek. Ezzel egyidejüleg 
jelentôs LH release mutatható ki a plasmában. A hypo-

thalamikus  cFOS sejtek interneuronok, melyek stimu-
lálják a közelükben levô  cGnRH-I idegsejteket, u.i. ma-
gukban a  cGnRH-I neuronok magvában fotostimulációt 
követôen  cFOS expresszió nem mutatható ki (Péczely, 
Kovács, 1998, Meddle és mtsai., 1999). A glutamát 
neuro nok excitatorikus hatását igazolja a glutamát 
agonistával, N-methyl-D-aspartáttal kiváltott erôs LH 
release (Deviche és mtsai., 2006). A glutamát stimu-
láció életkor függô, ill. a  pubertás kialakulásával kap-
csolatos megjelenését, eddig csak emlôsökben vizsgál-
ták. Ezek az adatok a  GABA és glutamát rendszer funk-

Színes 37. ábra. Hím seregély n.preopticus medialis (POM) GnRH-I neuronjainak szezonális változásai.
A: március eleje, B: április eleje, C: április vége, D: május eleje, E: augusztus vége, F: GnRH-I neuronok erôsebb 

nagyítású képe április elején (Pintér Ottó felvételei)

Színes 38. ábra. Hím seregély anterior eminentia mediana GnRH-I axonvégzôdéseinek szezonális változásai.
A: március eleje, B: április eleje, C: április vége, D: május eleje, E: augusztus vége (Pintér Ottó felvételei)



5. A szaporodási folyamatok neuroendokrin szabályzása 159

cionális kapcsolatára utalnak. Elektrofi ziológiai ada-
tok szerint a  GABA receptorok aktiválódása megelôzi 
a glutamát szignálok jelentkezését. Infantilis álla-
tokban a  GABA receptorok depolarizációja a GnRH 
neurok hyperpolarizációs (gátolt) állapotát eredménye-
zi. Ez az állapot a  pubertás során megváltozik, ami-

kor az excitatorikus glutamát receptorok aktiválódása 
depolarizálja a GnRH neuronok membráját, ezek akti-
válódását okozva (Clarkson, Herbison, 2006). 

A hypothalamus gazdag  GABA rosttömege és a vi-
szonylag kevés sejttest arra utal, hogy a gamma-amino-
vajsav fontos extrahypothalamicus regulátor faktora le-

Színes 39. ábra. Szexuálisan aktív, nôsény tôkésréce eminentia mediana anterior, GnRH-I rostok

Színes 40. ábra. Hím seregély n.preopticus medialis (POM) aromatáz immunpozitív neuronjainak szezonális 
változásai. A: március eleje, B: április eleje, C: április vége, D: május eleje, E: augusztus vége, F: aromatáz 

immunpozitív neuronok erôsebb nagyítású képe április elején (Pintér Ottó felvételei)
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het madarakban is a GnRH produkció befolyásolásá-
nak. Emlôs adatok szerint a GnRH neuronok két tí-
pusú  GABA receptort tartalmaznak. A  GABA-A recep-
tor Cl ionok beáramlásán és Ca2+ csatornák fokozott 
mûködésén keresztül növeli a GnRH neuronok aktivi-
tását (depolarizációt okozva), a  GABA-B receptor pe-
dig, K+ ionok beáramlását fokozva hyperpolarizálja a 
GnRH sejtek membránját, gátló hatást eredményezve. 
Ezek a  GABA-B receptorok alapvetô szerepet játsza-
nak az ösztrogén negatív feed-back megvalósulásában 
(Zhang és mtsai., 2009, Watanabe és mtsai., 2009). Ma-
darak esetében a  GABA – valószínûsíthetô – facilitáló 
és gátló hatásának mechanizmusát még nem ismerjük. 

A  dopamin ugyancsak fontos excitatorikus szabályzó 
faktora a GnRH produkciónak. Korai in vitro vizsgálat 
szerint japán fürj hypothalamus (+  eminentia mediana)
superfúziós rendszerben  noradrenalin, adrenalin és a 
beta-adrenerg receptor agonista isoproterenol hatáso-
san fokozta a GnRH releaset (Millam és mtsai., 1984). 
A  dopamin intracerebroventricularis infúziója nôstény 
pulykákban szimultán jelentkezô LH és PRL felszaba-
dulást eredményez, ami megerôsíti a korábbi feltétele-
zéseket, hogy a  dopamin fokozza e két neuropeptid ter-
melését. A POM elektromos stimulációja 30 perc múl-
va növelte a plasma LH és PRL szintjét, s egyidejûleg 
 cFOS expressziót eredményezett az ellentétes oldal va-
lamennyi  cGnRH-I neuronjában és a n.infundibularis 
VIP neuronjaiban. Az elektromos stimulálást követôen 
a n.mamillaris lateralis  dopamin tartalmú idegsejtjei-
ben is  cFOS expresszió következett be, más területek 
 dopamin neuronjai viszont nem reagáltak a beavat-
kozásra. Ez a vizsgálat valószínûsítette elôször, hogy 
a mamilláris régió  dopamin neuronjai excitatorikusan 
szabályozzák a sejttestek szintjén (szintézis) a POM 

 cGnRH-I- és az infundibulum VIP produkcióját (Al-
Zailaie, és mtsai., 2006). Immuncytochemiai vizsgálatok 
pedig, az infundibularis  dopamin neuronok eminentia 
medianaba proiciáló rostjai és az itt levô nagyszámú 
 cGnRH-I rost közti axo-axonikus szinapszisokat mu-
tatták ki, s a  dopamin cGnRH release-re gyakorolt ha-
tását feltételezik házityúkban, az ovulációs ciklus sza-
bályozásában. Táplálék megvonás esetén az ovulá-
ciók megszûnése kapcsolatban áll a hypothalamus 
 dopamin tunoverének csökkenésével, amely csökken-
ti az  eminentia mediana GnRH tartalmát és releasenek 
mértékét (Contijoch és mtsai., 1992). Pubertás idején 
a BnST, és PVN  cGnRH-I sejtjeinek immun aktivitása, 

valamint a n.intramedialis thyrosin hidroxilaz tartalmú 
neuronjainak nagyobb száma, továbbá mind a GnRH, 
mind pedig a thyrosin hidroxilaz rostok nagyobb meny-
nyisége az  eminentia mediana zona externában arra 
utal, hogy a  dopamin fontos szerepet játszik a  puber-
tás idején fokozódó GnRH szintézis és release létre-
hozásában (Fraley, Kuenzel, 1993). A premamilláris 
 dopamin sejtek szerepét a foto-gonado stimulációban 
megerôsíti az, hogy nôstény pulykákban a napi megvilá-
gítás növelésének hatására intenziv  cFOS expresszióval 
reagáltak, s ezzel egyidejûleg a POM  cGnRH-I sejtje-
inek száma és a releasing hormont termelô neuronok 
mRNS –ének mennyisége határozott növekedést muta-
tott (El Halawani és mtsai., 2009). 

A  noradrenalin GnRH produkcióra gyakorolt stimu-
láló hatása, madarakban közvetettnek tûnik. In vitro 
adatok szerint a GnRH degradációt okozó Tyr5-Gly6 
endopeptidáz és a post-prolin hasító enzimek hatását 
gátolja a  noradrenalin hozzáadása az inkubációs médi-
umhoz, s így fokozódik a GnRH release az izolált emi-
nencia mediana szövetbôl (Contijoch és mtsai., 1990).

Színes 41. ábra. A GnRH-I sejttestek és rostok lokalizációja a tôkésréce agyában, hosszmetszet
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Inhibitoros afferens elem a béta-endorfi n, amely az 
LH release-re gátló hatással van a hypothalamus szint-
jén. A harmadik agykamrába adagolt opioid peptid 
mind a progeszteronnal stimulált,  preovulációs álla-
potban, mind pedig az interovulációs, alacsony szek-
réciós szintû fázisban gátolja az LH plazma szintet. 
A  cGnRH-I neuronok a sejttestek és a rostok szintjén is 
kapnak pro-opio-melanocortin származék béta-endorfi n 
és enkefalin afferenseket. Ezek a szteroid feed-back 
mechanizmusokban szerepet játszó – általában – gát-
ló elemek. Házityúkban a béta-endorfi n neuronok a 
periarcuatus areaban helyezkednek el, s rostjaik egy-
részt a preopticus areaba (POA), másrészt az  eminentia 
mediana zona externájába proiciálnak. 4 órával az ovu-
láció elôtt a POA  cGnRH-I tartalma növekedett, s magas 
szinten maradt az ovuláció idôpontjáig. A POA béta-
endorfi n tartalma, ezzel szemben minimum értéket mu-
tat ebben az idôintervallumban, ami a béta-endorfi n in-
hibitoros hatás átmeneti megszünését jelzi (Contijoch 
és mtsai., 1993a, b).

Enkefalin neuronok a hypothalamus PVN területén 
találhatók, s immunoreactive rostjaik a Broca diagonális 
pálya környékén, a commissura pallii bed nucleusának 
területén és a n.lateralis septiben levô  cGnRH-I sejtek-
kel és rostokkal alkotnak synapsis szerû appoziciókat. 
Feltehetôen, ezek inhibitoros afferensek (Millam és 
mtsai., 2002).

A serotonin (5HT) gátolja az LH elválasztását, s ez 
a hatás nem közvetlen, adenohypophysis szintû, ha-
nem a hypothalamuson keresztül valósul meg, ahol 
a GnRH elválasztást gátolja. Az adenohypophysisben 
u.i. nincsenek serotonin receptorok (Hall és mtsai., 
1986, Macname, Sharp, 1989). Serotonin precursor 
(5-hidroxitriptophan) gátolja a  preovulációs LH releaset, 
leállítja az ovulációt, s turnovere csökken az elülsô 
hypothalamusban a  preovulációs LH maximum ide-
jén. Az 5HT turnovere és mennyisége csökken az 
eminentia medianaban 4 órával az LH  preovulációs 
csúcsa elôtt. A tojó tyúkok elülsô hypotalamusának 5HT 
receptorai pedig nem mutathatók ki kotló tyúkokban. 
A  preovulációs LH release, tehát valószínûleg az 5HT 
gátlás idôszakos megszûnésével is kapcsolatba hoz-
hatók (Sharp és mtsai., 1984, Sharp és mtsai., 1989). 
Az immuncitokémiai lokalizációs vizsgálatok ugyan-
csak a 5HT GnRH-ra gyakorolt gátló hatására utalnak. 
A serotonin immunreaktiv neuronok mennyisége rövid 
nappalos megvilágítású japán fürjekben szignifi kánsan 
nagyobb a sötét fázisban, mint a megvilágított fázisban. 
Hosszúnappalos fotoperiódusban a 5HT sejtek száma 
csökken, s nem mutat eltérést a megvilágított és sötét 
idôszak között (Haida és mtsai., 2004). 

A serotonin hatás kiváltásában szerepe lehet a nit-
rogén oxidnak (NO), mint gyors hatású trigger moleku-
lának, amely japán fürjben is hatásos gonado-stimulá-
tornak tûnik és aktiváló szerepét emlôsökön a GnRH 
elválasztás szabályzásában megállapították. A NO, ill. 
a nitrogén-oxid donor, nátrium-nitroprusszid japán für-
jekben hosszú nappalos megvilágítást (foto-gonado-
stimulatív hatást) imitáló vegyület, míg a nitrit-oxid-
szintetáz inhibitor, N-nitro-L-arginin-metilészter a rövid 
nappalos megvilágítás gonado-inhibitor hatását imitálta 
(Chaturvedi, Kumar, 2007, Kumar, Chaturvedi, 2008).

A galanin GnRH afferentációban játszott szerepe 
inhibitorosnak tûnik. A galanin immunpozitív sejtek a 
paraventricularis ependyma szerv és a n.infundibularis 
közti területen helyezkednek el. Rostjaik az  eminentia 
mediana zona externájában szoros kontaktusban van-
nak a GnRH axonokkal és a periventricularis területen 
a serotonin neuronokkal. A neuronok fotoszenzitivek: 
mennyiségük lényegesen nagyobb, rövid nappalos meg-
világításban, mint hosszú nappalos fotoperiódusban, 
de nem mutatnak eltérést megvilágított és sötét idôszak 
között. A galanin neuronok két úton befolyásolhatják a 
GnRH elválasztást. egyrészt közvetlenül az  eminentia 
mediana szintjén, másrészt közvetve a paraventricularis 
ependyma szerv és n. infundibularis serotonin neuron-
jai útján (Haida és mtsai., 2004).

A gonadotrop rendszer és a  prolaktin funkcioná-
lis antagonizmusa régóta ismert. A  prolaktin, ill. ennek 
szabályzó hypotalamikus faktorai több szinten gátol-
hatják a gonadotrop – gonád rendszer mûködését. Rö-
vid- és hosszúnappalos japán fürjek hypothalamusának 
és septalis areajának immuncitokémiai vizsgálata a 
 cGnRH-I és VIP neuronok kapcsolatára utal. A septum 
laterale ependyma szervében tipikus liquor-kontakt 
VIP neuronok vannak, melyek szoros kapcsolatban 
vannak  cGnRH-I sejtekkel és ezek rostjaival. Ez kü-
lönösen kifejezett a septalis area leg-caudalisabban 
elhelyezkedô  cGnRH-I sejtjei esetében, ahol a VIP 
rostvégzôdések axo-somaticus és axo-dendriticus kon-
taktusokat létesítenek ezekkel. A VIP rostok és a GnRH 
neuronok synapsisai egyszerû felépítésûek, nem mu-
tatnak specializációkat. Az  eminentia mediana zona 
externájában a  cGnRH-I és VIP axonok szorosan egy-
más mellett futnak, s közöttük, axo-axonikus synapsisok 
tételezhetôk fel. Feltehetô, tehát, hogy a  cGnRH-I neu-
ronok a septum és az  eminentia mediana szintjén VIP 
neuro-modulátor impulzusokat kapnak, mely morfo-
lógiai alapját adja a VIP  cGnRH-I-re gyakorolt közvet-
len gátló hatásának. Az infundibuláris area VIP neuron-
jai viszont nem mutatnak kontaktust az itt levô (kevés) 
 cGnRH-I sejttel, ill. a GnRH rostrendszerrel. Ez a két 
terület morfo-funkcionális különbözôségére utal. A VIP 
areak eltérôen reagálnak a  fotoperiódus változására is: 
hím fürjekben, a n.infundibularis VIP immunoreactiv 
sejtjeinek száma nô hosszú nappalos  fotoperiódus ha-
tására, míg a  fotoperiódus növelése nem hat a septum 
laterale és  n.accumbens VIP neuronjaira (Kiyoshi, és 
mtsai., 1998, Teruyama, Beck, 2001). 

A GnRH produkció sajátos szabályozását jelen-
ti a Kisspeptin rendszer. A KISS1 fehérje metasztázis 
szupresszor hatású, s e mellett meghatározó szere-
pe van a  pubertás megindításában. 145 aminosavból 
áll, s szekvenciája eltér az eddig ismert proteinekétôl. 
Proteolitikus kezelése több származékra bontja, me-
lyek közül a legismertebb a metastin (KP-54) és a 
 kisspeptin-10. Karboxy terminálisa amid, amely spe-
cifi kus receptor kapcsolódását teszi lehetôvé. A KP-54 
a GnRH szekréció modulátora, hatását közvetlenül, a 
GnRH sejteken expresszáló, „G” proteinhez kapcsoló-
dó GPR54 receptoron keresztül is kifejtheti. Másrészt, 
KP-54  GABA és glutamát neuronokat is stimulál, me-
lyek az ösztrogén hatást továbbítják a GnRH neuronok-
ra. Hím kacsában, a  kisspeptin intracerebroventricularis 
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adagolása növeli a plazma LH szintjét, s ez a hatás 
GnRH antagonista acylin elôkezeléssel kivédhetô volt. 
Endogén elôfordulását támasztja alá, hogy  kisspeptin 
immunpozitív neuronok mutathatók ki a POM terüle-
tén, s  kisspeptin rostok találhatók az agy több areajában. 
Valamennyi  kisspeptin sejt  aromatáz tartalmú is, amely 
a  kisspeptin expresszió ösztrogének által megvalósu-
ló autokrin szabályzására utal. Kisspeptin és  cGnRH-I 
ko-lokalizáció viszont egyetlen neuronban sem jelent-
kezett, ami arra utal, hogy a  kisspeptin GnRH-t modu-
láló hatását axo-somaticus módon fejti ki a POM terü-
letén (Saldanha és mtsai., 2010). (Színes 42–44. ábra)

Az androgének és ösztrogének negatív feed-back ha-
tással vannak a  cGnRH-I szintézisére: kasztrálás fokozza 
kakasok hypothalamusában a GnRH mRNS és a GnRH 
peptid mennyiségét, míg kasztrált madarak ösztrogén 
kezelése visszaszorítja a növekvô releasing hormon 
mennyiségét. A negatív feed-back hatás érvényesül 
adenohypophysis szinten is: hypophysis sejtkultúrában 
alkalmazott ösztrogén, tesztoszteron és progeszteron gá-
tolja a  cGnRH-I által fokozott LH release-t. Sajátos ösz-
szefüggés áll fenn a progeszteron GnRH-ra gyakorolt 
hatása esetén. A progeszteron  preovulációs LH releaset 
kiváltó hatása idején a hypothalamus GnRH release nô, 
a bazális hypothalamus GnRH-peptid tartalom csökken, 
ugyan akkor nem nô a GnRH mRNS mennyisége, va-
gyis a gyors kiürülés az eminentia medianaból nem jár 
együtt az azonnali szintézis fokozódással a sejttestek 
területén. Az LH  preovulációs csúcs, tehát nem függ-
vénye a fokozódó GnRH szintézisnek (Sharp, Ciccone, 
2004). A  cGnRH-I sejtek számát szociális hatások is be-

folyásolják, melyek a szexuál szteroidokon keresztül 
realizálódnak: nôstény seregélyekkel együtt tartott hím 
madarak hypothalamusában nagyobb számú  cGnRH-I 
immunpozitív sejt volt kimutatható, mint a szeparál-
tan tartott hímek esetében. Ebben az esetben a szociá-
lis-impulzusoknak kitett hímek magasabb tesztoszteron 
szintje lehetett a hatás közvetlen kiváltója (Stevenson, 
Ball, 2009).

A cGnRH releasing hatását a gonadotrop sejte-
ken specifi kus membrán receptoron keresztül fejti ki. 
A cGnRH receptor heptahelicalis típusú, „G” prote-
inhez kapcsolódó képlet, mely hosszú (általában 350 
aminosav) extracellularis N-terminális ectodomain-t, 
7 hidrofob elembôl álló transzmembrán helixet, va-
lamint az utolsó intracellularis hurokhoz kapcsolódó, 
intracellularis C terminalist tartalmaz (a „C” terminalis 
emlôs GnRH esetében hiányzik). A transzmembrán 
helixek hidrofi l extra- és intracellularis helyzetû hur-
kot tartalmaznak. A receptort extracellularis helyzetû 
N-kapcsolt glykozilációs helyek és az ectodomain és 
a második extracelluláris hurok, ill. a az elsô és máso-
dik extracellularis hurok között megvalósuló diszulfi d 
hidak, valamint az intracellularis hurkokon kialakult 
foszforilált aminosavak (általában 5) jellemzik.

A csirke adenohypophysisében két cGnRH re-
ceptor mRNS-t mutattak ki, melyek expresszióját az 
ösztrogének és maga a GnRH szabályozza. Az egyik 
a cGnRH-R-I, amely specifi kusan köti a  cGnRH-I-t, de 
még nagyobb kötési affi nitást és inositol foszfát akku-
mulációt mutat a  cGnRH-II vonatkozásában. A má-
sodik receptor a cGnRH-R-III, amely hasonló kötési 

Színes 42. ábra. A madár hypothalamus GnRH-I neuronjainak kapcsolata a VIP és Kisspeptin + (aromatáz) neuronokkal
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Színes 43. ábra. A madáragy GnRH-I neuronjait stimuláló és gátló neuronális rendszerek

Színes 44. ábra. A gonadotrop mûködést szabályozó biogén amin és β-endorfi n neuronok lokalizációja a madáragyban
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paraméterekkel rendelkezik, de mRNS-e 1400 x nagyobb 
mennyiségben fordul elô az adenohypophysisben. E 
mellett internalizációs rátája is nagyobb, mint a cGnRH-
R-I-é. A cGnRH-R-III megjelenésében határozott iva-
ri különbség mutatkozik: míg a cGnRH-R-I azonos 
mértékben expresszál hím és nôstény madarakban, a 
cGnRH-R-III ivarérett tyúkokban, nagyobb mennyiség-
ben van jelen, mint kakasokban, s fi atal állatokban for-
dított a helyzet: hímekben nagyobb a koncentráció-
ja, nôstényekkel összehasonlítva. Valószínûsítik, hogy 
ez a R-III típus a GnRH hatás domináns mediátora a 
hypophysis LH sejteken (Sun és mtsai., 2001, Joseph és 
mtsai., 2009). cGnRH receptorok az adenohypophysis 
mellett elôfordulnak a hypothalamus GnRH sejtje-
inek régiójában (POA, MBH) és az agykéregben is. 
A hypo thalamikus receptorok elôfordulása a GnRH sej-
tek parakrin mûködés-szabályzására utalnak, míg az 
agykérgi receptorok a GnRH közvetlen magatartás sza-
bályzó hatását veti fel (Sharp, Ciccone, 2004). 

A GnRH gonadotrop sejtekben megvalósuló mole-
kuláris hatásmechanizmusa, jelenleg még emlôsökben 
is csak részben ismert. A „klasszikus”, gén-expressziót 
kiváltó út azt jelenti, hogy a GnRH specifi kus recepto-
rához való kapcsolódása szignál-transzdukciós láncre-
akciót indít be. Elsô lépésben a „G” protein szignál-2 
(RGS2) stimulációval a GTP-ase-t aktiváló protein (GAP) 
mRNS-ének képzôdése indul meg, amely a G-alfa-q/G-
alfa-11 membrán-kapcsolt protein aktiválódását ered-
ményezi. Ez stimulálja a foszfolipáz-C-béta enzimet, 
amely – egyrészt – visszacsatolva a RGS2 foszforilációját 
okozza. A RGS2 foszforiláció (resetting mechanizmus) 
lehetôvé teszi azt, hogy egy újabb GnRH-GnRH recep-
tor komplex, pulzációs hatása stimulálja a GAP-ot. Más-
részt, a foszfolipáz-C-béta két lépcsôs, intracelluláris 
Ca2+ koncentráció növekedést eredményez: 1. az endo-
plazmatikus retikulum membránhoz kötött IP3 recep-
torait stimulálva Ca2+-t szabadít fel az intracelluláris 
pool-ból, 2. az LH sejtek „nem L-típusú”- és „L-típu-
sú” Ca2+ csatornáinak nyitásával, extracelluláris kalci-
um beáramlást eredményez. A kalcium koncentráció 
hirtelen megemelkedése a protein kináz-C (PKC) sti-
mulációján keresztül kaszkád mechanizmust indít be: 
mitogén aktivált protein kináz (MAPK) – extracelluláris 
szignál-szabályzott-kináz (ERK) aktiváláson keresztül 
citoszol és mag fehérjéket foszforilál. Ennek eredmé-
nyeképpen megindul a gonadotrop alegységek gén-
jeinek és további GnRH receptorok transzkripciója. 
Az ezt követô transzlációs mechanizmus, a Golgi ké-
szülék aktiválásán keresztül nagytömegû LH/FSH szek-
réciós granulum képzôdéséhez és kilökôdéséhez vezet 
(Davidson és mtsai., 1987, Liu és mtsai., 1995, Heather 
és mtsai., 2006, Naor, 2009). Más megállapítások sze-
rint a gonadotropin alegységek expressziójában fontos 
szerepe van a GnRH által stimulált „korai-növekedési-
faktornak” (EGR-1) is. Ez, közvetlenül és egyrészt a sztero-
idogenetikus-faktor-1 (SF-1)-gyel, másrészt a „paired-
like-homeodomain-transcription-factor-1”(PITX-1)-gyel 
kapcsolódva, az LH-béta gén promoteréhez kapcso-
lódik. A három faktor együttesen fokozza az LH-béta 
transzkripcióját (Fortin és mtsai., 2009). 

Ugyancsak emlôs adatok szerint, más faktorok is 
befolyásolják a GnRH gonadotrop hormonokra gyako-

rolt hatását. Így a GnRH stimulálja az annexin-A5, kal-
cium érzékeny foszfolipid-kötô protein expresszióját, s 
ez a protein részt vesz a gonadotropinok szintézisének 
fokozásában (Kawaminami és mtsai., 2008). Hason-
ló hatású az  inzulin-szerû-növekedési faktor-1 (IGF-1) 
is, mely a GnRH hatását erôsíti (Yang és mtsai., 2005). 
A „high-voltage” aktivált L-típusú Ca2+ ion csatorná-
kat közvetlenül stimulálja a  leptin, fokozva a kalci-
um beáramlást, s ez ugyancsak erôsíti a GnRH hatást. 
A  leptin önmagában, ugyanakkor nem hat a gonadotrop 
sejtekre, s nem eredményezi az LH gén transzkripció-
ját (Avelino-Cruz és mtsai., 2009). 

A szexuál szteroidoknak a GnRH által stimulált 
gonadotropin elválasztásra gyakorolt hatásáról, jelen-
leg emlôsökben is kevés eredmény ismeretes. A GnRH, 
kapcsolódva receptorához, egyrészt aktiválja az LH-
béta gén ösztrogén-response element (ERE) egységét, 
továbbá stimulálja az ösztrogén- ösztrogén receptor-al-
fa (E-ER) komplexben a receptor két szerin moleku-
lájának foszforilációját. Ez a kettôs hatás fokozza az 
E-ER komplex kapcsolódását az ERE-hez és stimulálja 
a cAMP-response-element-binding-protein-associated-
factor (PCAF) keletkezését. Ugyanakkor, a GnRH fo-
kozza a korai gén, c-fos-B expresszióját is, amely a 
PCAF-el együtt stimulálja az LH-béta gén expresszióját 
(Chen és mtsai., 2009). Madarakban a GnRH moleku-
láris hatásmechanizmusa(i)t még nem ismerjük, de igen 
valószínû, hogy ezek az emlôsökön megismertekhez le-
hetnek hasonlók. 

A „klasszikus” genomikus folyamatok által szabály-
zott gonadotropin release természetesen nem magya-
rázza meg a GnRH hatására órákon belôl megvalósuló 
„gyors” trop-hormon felszabadulást. Emlôsökben isme-
retes, hogy a gonadotrop sejtekben csak a GnRH vált 
ki korai gén, c-Fos expressziót, amely azonnali FSH 
kilökôdést és az FSH-béta gén expresszióját eredmé-
nyezi. A GnRH egyrészt a calmodulin-kapcsolt-kináz-
II (CamKII) aktiválásához – ezen keresztül a serum-
response-factor (SRF) foszforilációhoz vezet, mely utób-
bi c-Fos indukciót eredményez. A GnRH hatására ugyan-
akkor, egy másik gyors mechanizmus is mûködésbe lép: 
foszforilálódik az ELK-1, amely ezt követôen, kapcso-
lódva az SRF-hez, erôsíti annak c-Fos-ra gyakorolt sti-
muláló hatását (Ha és mtsai., 2011). 

Madarakban a GnRH sejtekben mûködô korai gén-
hatásokról keveset tudunk. Japán fürjön és Zonotrichian 
mutatták ki azt, hogy egy napos „hosszú nappalos” 
megvilágítás jelentôsen fokozza a plazma LH szintjét. 
Zonotrichia albicollis hypothalamusában az egy na-
pig tartó  fotostimuláció szignifi kánsan növeli a septo-
preoptico areaban levô GnRH neuronok somáiban 
a c-fos és efr-1 proteinek képzôdését. A korai gének 
expressziója viszonylag kevés GnRH sejtben jelentke-
zett, amelyek a MPO-ban helyezkedtek el. A korai gé-
nek expressziója ivari dimorfi zmust mutatott: hímek-
ben erôteljesebben jelentkezett (Saab és mtsai., 2010). 

Az emlôs adatok szerint a GnRH pulzatil módon, 
a portális keringés útján kerül az adenohypophysisbe, 
s releasing hatásáért fôként a pulzáció frekvenciája 
felelôs. Kísérleti adatok szerint a GnRH adagolás frek-
venciájának növelése a peptid LH releasing hatását fo-
kozza, míg a frekvencia csökkentése (alacsonyabb frek-
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vencia) az FSH release relatív növekedését eredménye-
zi. Farmakologiai szempontból jelentôs volt annak fel-
ismerése, hogy a GnRH adagolás frekvenciájának egy 
határértéken túli fokozása, vagy a peptid folyamatos 
infuziója kezdetben csak a közös alfa alegység szinté-
zisét fokozta, majd mind két gonadotropin felszabadu-
lását gátolta. 

Emlôsökben, a GnRH hatás molekuláris mechaniz-
musát tekintve, kimutatták, hogy a keletkezett béta frag-
mensek mennyisége szoros kapcsolatban áll a GnRH 
pulzációs frekvenciájával, valamint a GnRH által sti-
mulált hypophysis adenylat-cikláz-aktiváló polypeptid 
(PACAP) és ennek receptorának expressziójával. Alacso-
nyabb GnRH pulzációs frekvencia intenzívebb PACAP 
gén expressziót és nagyobb mennyiségû FSH-béta 
szintézisét eredményezte (Purwana és mtsai., 2010). 
Az GnRH-GnRH-receptor kapcsolódást követôen 
az LH-béta, FSH-béta és a közös alfa alegység gén-
jeinek expresszióját négy, mitogén aktivált protein 
kináz (MAPK) szabályozza : 1. extracelluláris –szignál- 
szabályzott kináz (ERK1/2), 2. c-Jun-NH2-terminál-kináz 
(JNK), 3. p38MAPK és 4. ERK5, ezek különbözô kombi-
nációja által. Az ERK5 növeli az FSH-béta promoter ér-
zékenységét az alacsony frekvenciájú GnRH elválasz-
tásra, s így növeli az FSH szintézist (Lim és mtsai., 2009). 

Házityúk esetében ugyancsak igazolták mind két 
gonadotrop hormon elválasztásának epizodikus (pulzatil) 
jellegét. Kakasokban, kanülözési módszerrel, 10 percen-
ként vett minták segítségével állapították meg, hogy az 
LH pulzáció frekvenciája és amplitúdója nagyobb, mint 
az FSH-é. Az FSH és LH pulzáció egybeesése 32%-nál 
kisebb, ami a két gonadotropin elválasztásának nagyfo-
kú függetlenségére utal. Kisebb here tömegû és alacso-
nyabb tesztoszteron és LH szintû kakasokban a 6.7 ng/
ml FSH tartalmú csoportban nem tudtak FSH pulzációt 
kimutatni, míg a nagyobb heretömegû, 10.5 ng/ml FSH 
koncentrációjú madaraknál 4 FSH pulzáció jelentke-
zett a vizsgált 12 órás idôszakban. A megfi gyelések az 
LH és FSH elválasztás mennyiségi viszonyainak és pul-
zációjuk összefüggéseire utalnak. A 10 g-nál nagyobb 
heréjû kakasokban a plazma LH és tesztoszteron pulzá-
ciók közti statisztikai összefüggés 83%-os volt, míg az 
FSH és tesztoszteron pulzáció között összefüggés nem 
mutatkozott. A tesztoszteron elválasztás szabályzó fak-
tora tehát elsôdlegesen az LH (Vizcarra és mtsai., 2004).

Tojó tyúkok izolált LH és FSH sejtjeivel végzett in 
vitro vizsgálat – bár a pulzatil szabályozást alátámasz-
totta – de ellentétes eredményre vezetett. Magas és kö-
zepes  cGnRH-I pulzációs frekvencia (15–30 perc) az 
FSH releaset növelte dózistól független módon, ala-
csony  cGnRH-I pulzációs frekvencia (60 perc) pedig 
az LH releaset (Sonez, és mtsai., 2010). 

A GnRH egyaránt stimulálja az LH releaset és en-
nek a gonadotropinnak a szintézisét is. Hatására foko-
zódik mind az LH-béta, mind pedig az LH-alfa mRNS-
ének mennyisége a hypophysis sejtkultúrában. A két 
gonadotropin alegység mennyisége azonban nem azo-
nos mértékben nô, ami arra utal, hogy a GnRH dózisa 
és pulzációs frekvenciája eltérô mértékben hat az al-
egységek szintézis szabályzásában. 

Nem egyértelmû a cGnRH-(k) szerepe a madarak 
FSH elválasztásának szabályzásában. Korábbi vizs-

gálatok szerint a  cGnRH-I mind az LH, mind az FSH 
releasing hormonja lenne, hasonlóan az emlôsökhöz. 
Hattori és mtsai (1985, 1986) adatai szerint a  cGnRH-I 
és  cGnRH-II, in vitro és in vivo rendszerben, az emlôs 
GnRH-hoz hasonló mértékben, fokozza japán fürj 
adenohypophysis LH és FSH releaset. Millar és mtsai 
(1986) in vitro incubált csirke adenohypophysis esetén 
mutatta ki mind a  cGnRH-I, mind pedig a  cGnRH-II FSH 
releasing hatását. Bruggerman és mtsai (1998)  cGnRH-I 
in vivo FSH releasing hatását csak ovariektomizált csir-
kékben tudta kimutatni, ugyanezen kezelés intakt ma-
darakban hatástalan volt. Ezzel szemben, egy másik 
vizsgálat szerint, fotostimulált fi atal csirkék  cGnRH-I 
kezelése nem fokozta a plazma FSH szintjét (Dunn és 
mtsai., 2003). Egy újabb in vivo kísérlet eredményei 
szerint 17 hetes  pre- pubertás csirkék intravénás GnRH 
kezelése azt mutatta, hogy a  cGnRH-I, -II együttes ada-
golása nagyobb mértékben növelte az LH plazma szin-
tet, mint a  cGnRH-I kezelés. Ebben a kísérletben sem 
a  cGnRH-I, sem a  cGnRH-II nem növelte meg a plaz-
ma FSH koncentrációját. Ivarérett kakasok  cGnRH-I, 
 cGnRH-II és lGnRH-III intravénás kezelését követôen 
a  cGnRH-II hatásosabban növelte a plazma LH szin-
tet, mint a  cGnRH-I, de egyik peptid sem fokozta az 
FSH koncentrációt. A  cGnRH-II igen magas dózisban 
kismértékû FSH szint növekedést eredményezett, de 
a lGnRH-III teljesen hatástalan volt. Ezek az adatok 
a madár FSH elválasztás cGnRH-któl és lGnRH-tól 
független szabályzására utalnak (Proudman és mtsai., 
2006). 

Egy,1993-ban kifejlesztett homológ csirke FSH RIA 
módszer, arra utal, hogy a  cGnRH-I-nek jelentékte-
len az FSH felszabadító hatása, ami felülírja a koráb-
bi – a Follett által 1976-ban kifejlesztett – s mintegy 20 
éven át alkalmazott heterolog FSH RIA eredményeit 
(Krishnan és mtsai, 1993). Ugyanakkor, ha a  cGnRH-I 
bár közvetlenül nem, de közvetve, az FSH-β alegység 
mRNS szintézis stimulálásán keresztül mégis fokoz-
za a β alegység mennyiségét a gonadotrop sejtekben. 
A megnövekedett β alegység mennyiség egy idô múl-
va, ugyanis heterodimerizál az α alegységekkel, s így 
megindítja (fokozza) az FSH szintézisét, amely a kelet-
kezett hormon „spontán” release-hez vezetne (Hattori 
és mtsai., 1986). Jelenleg valószínûsíthetô, hogy az FSH 
produkció szabályzása madarakban (is) az LH-tól nagy-
mértékben független módon zajlik le, s ebben szerepet 
játszhat az emlôsöknél megismert GnRH -hypophysealis 
activin/ follistatin rendszer (Sharp, Ciccone, 2004).

A GnRH LH release-re gyakorolt stimuláló hatá-
sa függ a madarak életkorától és élettani állapotuktól. 
Fiatal csirkékben a stimuláló hatás kisebb, mint ivar-
érett tojó tyúkokban, majd, a tojás rakási ciklus során 
csökken az LH válasz, feltehetôen a plazmába került, 
megnövekedett szteroid hormon koncentráció negatív 
feed-back hatásának eredményeképpen. A gonád reg-
resszió idején az LH produkció GnRH szenzitivitása az 
élettani állapot függvénye. Amennyiben a gonád reg-
resszió fotoszenzitiv madarakban következik be a kot-
lás hatására, a GnRH-ra adott válaszreakció nô, mivel a 
szteroid negatív feed-back csökken. Ha azonban a ma-
darak fotorefrakter állapotba kerülnek, a gonád regresz-
szió az LH válasz csökkenésével jár együtt. 
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A nappalok hosszának növekedése közvetlen és 
közvetett úton szabályozza a GnRH neuronok szek-
récióját (Péczely, Kovács, 2000a, 2000b, 2000c). 
A foto-gonado-stimulációs mechanizmusban fontos sze-
repet játszanak az encephalicus fotoreceptorok és a re-
tinából induló retino-hypothalamikus pálya. A septum 
laterale opsin tartalmú, encephalikus fotoreceptor sejt-
jeinek rostjai axo-dendritikus synapsisokat képeznek 
a septum és a POA GnRH neuronjain, valamint az 
eminentia medianaban a radialisan futó opsin pozitív 
rostok és GnRH axonok szoros kontaktusokat alkotnak. 
Ezek a morfológiai bélyegek a GnRH elválasztás di-
rekt foto-stimulációs szabályzására utalnak, mely axo-
somatikusan és axo-axonikusan egyaránt megvalósul 
(Saldanha és mtsai, 2001). Egy másik hypothalamikus 
régióban, a premamillaris areaban,  dopamin-  melatonin 
ko-lokalizációt mutató sejtek vannak, melyekben 
 clock gének expresszálnak foto-impulzusok hatásá-
ra. A  dopamin-  melatonin neuronok aktiválódását a 
megjelenô  cFOS expresszió jelzi. Ezek a premamilláris 
neuronok egy másik encephalikus fotoreceptor rend-
szert képeznek, amely  dopamin impulzusokkal, ugyan-
csak direkt foto-stimulációs hatást továbbit a  cGnRH-I 
rendszer felé (El Halawani és mtsai., 2009). Feltehetô to-
vábbá, hogy a n.suprachiasmaticusban végzôdô retino-
hypothalamikus pálya az itt levô interneuronok köz-
beiktatásával közvetve tudja befolyásolni a  cGnRH-I 
sejtek mûködését. A n.suprachiasmaticus útján tehát a 
 cGnRH-I elválasztás indirekt foto-stimulációs szabály-
zása is megvalósul (Péczely, nem publikált adat). 

A GnRH produkció fokozódása fontos szerepet ját-
szik a  pubertás kialakításában. Baromfi  fajok esetében, 
a tartáskörülmények hatására (beleértve a mestersé-
ges fényprogramok alkalmazását is) a hypothalamikus 
szabályzást más dominanciájú hatások érik, mint ter-
mészetes körülmények között élô madarakban, ahol a 
 fotostimuláció az ivarérés elsôdleges meghatározója. 
Zárttéri tartásban élô házi kakasokban a  pubertás kezde-
tén a hypothalamus  cGnRH-I tartalma, ennek release és 
a plazma LH szint növekedése nem jár együtt a GnRH 
mRNS szint növekedésével, sôt a mRNS tartalom egy idô 
mulva csökken a tesztoszteron negatív feed-back hatá-
sára. A pubertást megindító – nem fotoperiodikusan ve-
zérelt – LH release, ez esetben nem járt együtt azonnali 
GnRH szintézis fokozódással. Ezt bizonyítja az is, hogy 
a pro- cGnRH-I immunpozitív neuronok száma nem nôt, 
ami arra utal, hogy a  pubertás szabályzásában a GnRH 
peptid release és a késôbb dominánssá váló degradáci-
ója játszik kulcs szerepet (Sharp, Ciccone, 2004). 

Fotoszenzitiv madarak pubertása a hosszú nappalos 
megvilágítás ( fotostimuláció) eredményeképpen alakul 
ki. Japán fürjekben, a madarak 8L megvilágításból 20L 
megvilágításba való helyezését követôen, 20–26 óra 
mulva nôtt a plazma LH szint (utalva a megnövekedett 
GnRH release-re) s növekedett a  cGnRH-I mRNS is 
(nôtt a GnRH szintézise). A  fotostimuláció folyamato-
san fokozza mind a release-t, mind pedig a szintézist, 
tartósan magas értéket mutat a plazma LH szint és a 
hypothalamus  cGnRH-I mRNS koncentrációja (Perrera, 
Follett, 1992, Dunn, Sharp 1999). 

A fotoperiodikus stimuláció növeli az immunpozitív 
 cGnRH-I mennyiségét a hypothalamo-septalis terület 

neuronjaiban, s ezzel párhuzamosan nô a  cGnRH-I sej-
tek mennyisége is, ami utal az mRNS szintézis szimultán 
történô fokozódására. Hím seregélyeken történt vizsgá-
latok szerint, a  cGnRH-I mRNS mennyisége elsôsorban 
a középsô hypothalamus medialis és lateralis sejtcso-
portjában, valamint a medio-caudális hypothalamusban 
levô neuronokban nôtt meg  fotostimuláció hatásá-
ra, ami utal arra, hogy az egyes  cGnRH-I neuronok 
„foto sensitivitása” nem azonos (Stevenson és mtsai., 
2009). Hasonló eredményre jutottak nôstény pulykákon. 
A  cGnRH-I mRNS expressziója fotostimulációt követôen 
a legkifejezettebb volt a n.commissurae pallii-ban, az 
OVLT környékén, míg a legkisebb mértékû a n.septalis 
lateralisban, a cortico-habenulae – cortico – septalis 
areaban és a POM-ben. Fotostimulált nôstény pulykák 
összehasonlítása azt mutatta, hogy a tojó madarakban 
a  cGnRH-I mRNS-tartalom nagyobb volt, mint nem 
fotostimulált és kotló madarakban, s a legalacsonyabb 
szintet mutató fotorefrakter pulykákban (Kang és mtsai., 
2006). Rövid ideig (egy nap) tartó  fotostimuláció más-
nap reggel már korai gén expressziót eredményez egyes 
 cGnRH-I neuronokban és  cFOS és EGR-1 protein megje-
lenését okozta a POM területén. A  fotostimuláció tehát, 
a korai gének expressziójával órákon belôl jelentkezô 
hatást hozhat létre. A korai gének megjelenése inten-
zívebb volt hím Zonotrichiákban, mint nôstény mada-
rakban (Saab és mtsai., 2010). 

A fotoszenzitív madarak szaporodási ciklusát le-
záró  fotorefrakteritás a hypothalamus cGnRH tartal-
mának, valamint a plazma LH szintjének erôs csök-
kenésével jár, amely a gonádok atrofi ájához vezet. 
A  fotorefrakteritás kezdetén a szteroidok negatív feed-
back hatása, a tartósan magas  prolaktin szint és a GnRH 
peptid folyamatos degradációja a releasing faktor ki-
áramlásának drasztikus esését okozza. Ekkor még nem 
csökken jelentôsen a neuronok mRNS tartalma, ez csak 
késôbb következik be, utalva arra, hogy a  cGnRH-I gén 
expressziójának gátlása, a release gátlását követôen, fá-
ziskéséssel történik meg. A Zonotrichián és tôkésrécén 
végzett újabb vizsgálat egybe vág ezzel a megállapí-
tással, kimutatták, hogy a  fotorefrakteritás kialakulá-
sának elsô lépése a  cGnRH-I releasenek a csökkenése 
(Péczely, Kovács, 2000a, Sharp és mtsai., 1998, Dawson 
és mtsai., 2002, Meddle és mtsai., 2006). 

A  cGnRH-II neuronok a caudalis basalis hypo tha-
lamusban, a lateralis hypothalamus parvo cellularis ele-
meiben és a középagy oculomotorikus komplexumá-
nak magnocelluláris areajában találhatók. A  cGnRH-II 
rostok elôfordulása nem egyértelmû. Egyes leírások 
szerint igen kis mennyiségban találhatók csak meg 
az  eminentia mediana zona externájában (Millam és 
mtsai, 1998), mások szerint viszont jelentôs mennyiségû 
immunpozitív  cGnRH-II axon fordul elô itt (Clerens 
és mtsai., 2003). A cGnRH-II rostok – másrészt – be-
hálózzák az egész hypothalamust, a hippocampust 
és septumot, a habenuláris area-t, hyperstriatumot, 
cortex piriformist és n.taeniae-t is. Japán fürj eseté-
ben a POA és septum laterale területén  cGnRH-II ros-
tokat találtak, s fürjben és egyes énekes madarakban 
az eminentia medianaban is kimutattak  cGnRH-II 
axonokat. (Teruyama és mtsai., 2000, Sharp, Ciccone, 
2004, Stevenson és mtsai, 2007). Valószínû, hogy a 
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 cGnRH-II nem egyértelmû immuno-lokalizációja a két 
eltérô  cGnRH-II antiszérumra vezethetô vissza, melyet 
Millam és mtsai, ill. Vandesande és mtsai. állítottak elô, 
két különbözô laboratóriumban. 

Ami a  cGnRH-II funkcióját illeti, az eredmények eb-
ben a vonatkozásban sem egyértelmûek. Tojó tyukok 
aktív immunizációja  cGnRH-I-gyel szemben, a ma-
darak petefészkének regresszióját okozta, ez a hatás 
azonban nem következett be  cGnRH-II-vel szemben 
végzett aktív immunizáció esetében. Pubertás idején 
a hypothalamusban nô a  cGnRH-I mennyisége, míg 
a  cGnRH-II-é nem. Kakasokban kasztráció fokozza a 
 cGnRH-I hypothalamikus mennyiségét, s ez a meny-
nyiség csökkent ösztrogén kezelést követôen, ezek a 
változások azonban nem következtek be a  cGnRH-
II esetében. Tyúkokban az LH  preovulációs maximu-
ma együtt jár a  cGnRH-I hypothalamikus mennyiségé-
nek csökkenésével, ugyanakkor a  cGnRH-II koncent-
rációja nem csökkent (Wilson és mtsai., 1990, Sharp, 
Ciccone, 2004). Néhány adat azonban ellentmond az 
általánosan elfogadott nézetnek, mely szerint a  cGnRH-
II nem rendelkezik gonadotropin releasing aktivitással. 
Rozenboim és mtsai (1993) megállapítása szerint puly-
kában a hypothalamus  cGnRH-I és  cGnRH-II tartal-
ma magasabb tojó madarakban, mint tojást nem rakó 
fotoszenzitiv, kotló és fotorefrakter nôstény madarak-
ban. Tojó tyukokban, pedig, maximális  preovulációs 
LH szint idején nem a  cGnRH-I, hanem a  cGnRH-II 
hypo thalamikus koncentrációja mutatott csökkenést 
(Wilson és mtsai., 1990). 

Több adat ismeretes arra vonatkozóan, hogy a 
 cGnRH-II (fôként?) neuromodulátor/neurotranszmitter 
feladatot tölthet be madarakban. Zonotrichia leucophrys 
gambellii esetében a  cGnRH-II intra-cerebroventricularis 
injekciója fokozta a hímek udvarló magatartását. Ez a 
hatás azonban nem következett be  cGnRH-I injekciót 
követôen. A  cGnRH-II neuro-modulátor funkcióját tá-
masztja alá az a megfi gyelés is, mely szerint fokozza 
a nôstény madarak kopulációs hajlandóságát (Millam 
és mtsai., 1993, Millam és mtsai., 1998, Clerens és 
mtsai, 2003, Stevenson, MacDougall-Shackleton, 2005, 
Maney és mtsai., 1997, Bentley és mtsai., 2006). 

Énekes madarak agyában egy harmadik GnRH-t is 
kimutattak, mely a körszájúak LGnRH-III-jával azonos. 
Szerkezete 5 helyen tér el a  cGnRH-I-tôl: 3-Tyr, 5-Leu, 
6-Glu, 7-Tyr, 8-Lys. Feltételezik, hogy emlôsökben: 
patkányban és szarvasmarhában (ahol a preoptico-
paraventricularis areaban ez a peptid elôfordul) 
a LGnRH lenne a fi ziológiás FSH releasing faktor 
(McCann és mtsai, 2001, 2002, Yu és mtsai, 2002). 
Madarakban határozott LH releasing hatással rendelke-
zik, de az FSH-ra gyakorolt hatását nem ismerik. Ez a 
neuropeptid az énekes madarak hypothalamusában és 
egyes, az éneklést szabályzó magvakban található meg. 
Feltehetôen, elsôsorban az ének tanulással és a komp-
lex vokalizációval állhat kapcsolatban, tehát inkább 
neuromodulátor szerepû, mint releasing hormon len-
ne (Bentley és mtsai., 2004, Stevenson és mtsai., 2007). 

A GnRH portális erekbe juttatásában fontos szerepe 
van az  eminentia mediana gliasejt rendszerének, pon-
tosabban az astrocytáknak és az ependyma specializá-
lódott elemeinek, a recessus infundibuli bázisán levô 

tanycitáknak. Ezek kapcsolódása a GnRH axonokhoz 
fontos funkcinális vonatkozással bír. Két mechanizmus-
ról tudunk: az egyik, tirozin kinázt aktiváló receptoro-
kon keresztül növekedési faktorok szintézisét váltja ki, 
a másik a glia – neuron adhézió plasztikus megjelené-
sét biztosítja. A GnRH axonok a basális membrán kör-
zetében ható fi broblast növekedési faktor „irányító ha-
tásával” érik el a zona externát. Az axon végzôdésekbôl 
történô neurohormon releaset inzuliszerû növekedé-
si faktor és több, epidermis növekedési faktor sza-
bályozza. Az  eminentia mediana zona externájában 
több, a sejtek közti adhéziót biztosító molekula ta-
lálható. Ezek: a neuronális sejt-adhéziós molekula, 
a synaptikus sejt adhéziós molekula és a neuronális 
kontaktin, mely utóbbi a glia sejtek tirozin-foszfatáz-
béta transmembrán receptor-szerû molekulájával lép 
kapcsolatba (Ojeda és mtsai., 2008). A GnRH sejtek-
ben (különösen az eminentia medianaba és az OVLT-be 
irányuló rostok területén) a kontaktin és cis partnere, a 
Caspr1 expresszál. A hypothalamus astrocytáiban pe-
dig a tirozin-foszfatáz béta receptor képzôdik, mely-
nek szénsav anhidráz extracellularis szub-domene kap-
csolódni tud a neuronális kontaktinnal. Ezek a recep-
tor kapcsolatok a GnRH release vonatkozásában fon-
tosak, mennyiségük befolyásolja a GnRH kiáramlást a 
portális erekbe (Parent és mtsai., 2007).

A GnRH release szabályozásban szerepe van a 
bazális laminán végzôdô glia „talpaknak” is, melyek 
fejlettsége a kiáramlás intenzitására hat. Az  eminentia 
mediana szerkezete szezonálisan, ill. a  fotostimuláció 
függvényében változik. A fotoperiodikusan stimulált 
trijódthironin szint up-regulációval fokozza a pajzs-
mirigy hormon receptorok mennyiségét az eminentia 
medianaban, s az intenzív pajzsmirigy hormon hatás fo-
kozza a basalis laminát elérô axon terminálisok méretét. 
Ez intenzívebb GnRH releaset tesz lehetôvé. Rövid nap-
palos megvilágítás esetén az axon terminálisok kiseb-
bek, s glia végtalpakkal vannak a bazális laminától el-
választva, ami csökkenti a GnRH kiáramlást (Yamamura 
és mtsai., 2004).

5.4.2. A gonadotropin inhibitor hormon ( GnIH)

Felfedezése 2000-ben történt, amikor Tsutsui és 
munka társai a japán fürj agyából izolált 12 aminosav-
ból álló, a C terminálison amidot formáló peptidet (Ser-
Ile-Lys-Pro-Ser-Ala-Tyr-Leu-Pro-Leu-Arg-Phe-NH2) írtak 
le, amely dózis függôen csökkentette a gonadotropin 
release-t a fürj adenohypophysis sejtkultúrában (Tsutsui 
és mtsai., 2000). A do-dekapeptid 5 aminosavból álló C 
terminálisa azonos volt azzal a csirke hypothalamusból 
izolált pentapeptiddel, melyrôl korábban már feltételez-
ték, hogy egy nagyobb molekulából törhet le (Dockray és 
mtsai., 1983, Dockray, Dimaline, 1985). A „C” terminá-
lis továbbá, hasonló voltaz 1977-ben leírt, a vénusz öv 
nevû csalánzó ganglionjából izolált kardio-excitatorikus 
Phe-Met-Arg-Phe-NH2 (FMRF-amidhoz), amelyet ké-
sôbb számos gerinctelenben és gerinces idegrendszeré-
ben is megtaláltak. A  GnIH az egyes agy területek kö-
zül a hypothalamusban található meg a legnagyobb 
koncentrációban, s az immuncitokémiai lokalizáció 
azt mutatta, hogy japán fürjben a legtöbb  GnIH sejttest 
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a PVN-ben, s néhány pozitív jelölôdésû sejt a septalis 
areaban fordul elô. A  GnIH rostok legnagyobb töme-
ge az  eminentia mediana zona externába húzódik, de 
megtalálhatók a hypothalamus POA-ban, a septumban, 
mesencephalonban, a paleostriatum ventralis területén, 
a tectum opticumban, a vagus dorsalis motoros mag-
vában és a nyúltvelô területén (Ukena és mtsai., 2003). 
Késôbb több énekes mdár agyában a  GnIH hasonló lo-
kalizációjáról számoltak be (Tsutsui és mtsai., 2004). 

A  GnIH receptor ( GnIH-R) mRNS-e viszonylag na-
gyobb mennyiségben expresszál a diencephalonban, 
mint az adenohypophysisben és a petefészekben. Csir-
kék esetében az adenohypophysis receptor mennyisé-
ge nagyobb infantilis állatokban, mint ivarérettekben, 
s ez a szexuál szteroidok hatására vezethetô vissza: 
ösztradiol, vagy ösztradiol + progeszteron kezelés csök-
kenti a  GnIH-R mRNS mennyiséget a pars distalisban. 
A  GnIH-R mRNS kimutatható mind az adenohypophysis 
cephalikus, mind pedig a caudalis lebenyében, s hatá-
rozott ko-lokalizációt mutat az LH-béta és FSH-béta tar-
talmú sejtekben (Maddieni és mtsai., 2008b). 

A  GnIH élettani hatását elôször in vitro, japán fürj 
adenohypophysis sejtkulturában vizsgálták, meghatá-
rozva az LH-ra, FSH-ra és prolaktinra gyakorolt hatá-
sát. A  GnIH dózis függô módon gátolta az LH felszaba-
dulást, s közel azonos módon gátolta az FSH release-t 
is. Csirkék esetében a  GnIH csak az inmaturus mada-
rak hypophysisében csökkentette az LH releaset, ivar-
érett tyúkokban hatástalannak bizonyult. A  GnIH nem 
befolyásolja az izolált hypophysis sejtek  prolaktin ter-
melését. A  GnIH nem csak a trop hormon release-t gá-
tolja, hanem a gonadotropinok bioszintézisét is, gátol-
va a közös „α” alegység és az FSH „β” alegység szinté-
zisét, de nincs hatással az LH „β” alegység szintézisé-
re. Az LH „β” esetében a hosszabb felezési idô, esetleg 
méréstechnikai szinten torzíthatta az eredményt (Tsutsui 
és mtsai., 2004, Maddineni és mtsai, 2008b).

A  GnIH in vivo is hatékony. Szaporodási idôszakban 
befogott Zonotrichiáknak i.v. adott  GnIH, 2 perc múlva 
szignifi kánsan csökkentette a plazma LH szintjét, amely 
10 perc múlva már nem volt kimutatható. Ez a megfi -
gyelés a  GnIH gyors, feltehetôen az  eminentia mediana 
szintjén jelentkezô, GnRH-t gátló hatására utal (Tsutsui 
és mtsai., 2004). Az emlôs adatok szerint a  GnIH nem 
csak közvetlen gátló hatással csökkenti a  GnIH release-t, 
hanem, mind a  kisspeptin, mind pedig a glutamát-erg 
neuronok stimuláló hatását is blokkolni képes (Wu és 
mtsai., 2009a, b). 

A  GnIH specikus, heptahelikális, „G” protein-
hez kapcsolódó transzmembrán receptorhoz kötôdik, 
mely az adenohypophysis gonadotrop sejtjeiben, a 
hypothalamus GnRH neuronjaiban, a petefészek  theca 
és  granulosa sejtjeiben, továbbá a here Sertoli sejtjei-
ben alakul ki. A  GnIH gonadotropin releaset gátló hatá-
sa megvalósulhat mind az LH, mind pedig az FSH ese-
tében, mivel a  GnIH-R-mRNS és a receptor protein egy-
aránt expresszál a hypophysis LH-β- és FSH-β-tartalmú 
sejtjeiben. A  GnIH direkt, GnRH gátló hatását igazol-
ja az, hogy a  GnIH rostok közeli kontaktust mutatnak 
a  cGnRH-I és  cGnRH-II neuronokkal, s a  cGnRH-I és 
 cGnRH-II neuronok membránjában  GnIH receptoro-
kat lehetett kimutatni (Ubuka és mtsai., 2008, Tsutsui 

és mtsai., 2009). A  GnIH és GnRH funkcionális kap-
csolatát jellemzi az, hogy csirke adenohypophysisében 
a  GnIH-R mRNS szint ellentétes irányban változik a 
GnRH-R-III-al, a sexuálisan inaktív és aktív madarak 
vonatkozásában. A csirke  GnIH-R szignál – amely gá-
tolja az adenylcikláz cAMP produkcióját – a „G-α” al-
egységéhez kapcsolódik. Ez a gátló hatás hatékonyan 
csökkenti az adenohypophysisben a GnRH által dózis 
függôen indukált cAMP-responsiv element (CRE) akti-
vációt és a cAMP intracellularis szintjét. A folyamat-
ban meghatározó a  GnIH/GnRH receptor ráció, amely 
a hypophysis érzékenységének megváltozásával átkap-
csolást biztosíthat a gátló hatás és stimuláló hatás meg-
jelenése között (Shimizu, Bédécarrats, 2010). 

A  GnIH hatást szélesebb körben valósítja meg az, 
hogy  GnIH-receptorok találhatók a petefészek follicularis 
sejtjeiben és a here Sertoli sejtjeiben is. Ezek a recepto-
rok, ill. a  GnIH kötôdése szintén a „G-α”-adenylcikláz 
– cAMP vonalon fejtik ki hatásukat, s autokrin/parakrin 
jelleggel modulálják az FSH/LH hatást a gonádok 
maturációjára Bédécarrats és mtsai., 2009). A petefé-
szekben a  GnIH receptorok megtalálhatók mind a  theca, 
mind a  granulosa sejtekben, s mennyiségük nagyobb 
a prehierarhiális, mint a  preovulációs folliculusokban. 
 GnIH kezelés a  granulosa sejtek viabilitását csökkenti, 
amely nem érvényesül FSH jelenlétében. A  GnIH recep-
torok kialakulása szteroid dependens: expressziójukat 
mind az ösztrogének, mind pedig a progeszteron gátol-
ja (Maddineni és mtsai., 2008a).

A  GnIH neuronok, feltehetôen szintén az olfactorius 
placodból származnak, s a kikelés körüli idôszakban 
vándorolnak le a szagló idegben a hypothalamusba. 

A  GnIH mûködés szabályozásában valószínûnek 
tartják a   melatonin szerepét. A   melatonin a gonád-
mûködésekre és a gonadotropin elválasztásra gyako-
rolt hatása régóta ismert. Japán fürjekben tobozmirigy 
irtás és ezzel kombinált enukleáció csökkenti a  GnIH 
mRNS expresszióját és a  GnIH peptid tartalmat a PVN-
ben és az eminentia medianaban. A mûtött madarak 
  melatonin kezelése dózis függô mértékben fokozta a 
 GnIH mRNS expresszióját és a neurohormon produk-
ciót. A  GnIH szekréciója a megvilágitás tartam függvé-
nyében változott: növekedett rövid nappalos megvilá-
gítás hatására, amikor a   melatonin produkció is nôtt, 
és csökkent hosszú nappalos fotoperiódusban, amikor 
a   melatonin produkció is csökkent. In vitro körülmé-
nyek között a  GnIH release napszakosan változik: in-
tenzitása nô a sötét periódusban, s csökken a megvi-
lágított idôszakban. Ez a cirkadiális ritmus együtt fut a 
  melatonin szekréció alakulásával. A hypophysealis LH 
release a  GnIH elválasztással ellenkezô módon válto-
zott. A   melatonin  GnIH-ra gyakorolt hatása valószínûleg 
közvetlenül valósul meg, amit alátámaszt a Mel(1c) 
receptorok expressziója a PVN  GnIH neuronjaiban 
(Ubuka és mtsai., 2005, Chowdhury és mtsai., 2010). 

A  GnIH rostok és terminálisok nagy elterjedé-
si területe a nagyagy területén arra utal, hogy ez a 
do-dekapeptid szerepet játszik a szaporodási folya-
mat különbözô magatartás formáinak kialakításában. 
A  GnIH hatása egyrészt a  cGnRH-I és  cGnRH-II neuro-
nok közvetlen gátlásával valósulhat meg: az eminentia 
medianaban szoros kontaktus van a cGnTH-I és  GnIH 
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rostok között, ill. a közép agy területén  GnIH axon 
terminálisok vannak a  cGnRH-II neuronokon és azok 
közvetlen közelében Zonotrichia esetében.  cGnRH-
II ösztrogén elôkezelt nôstény Zonotrichiákban a 
hím énekére jelentkezô párosodási hajlamot fokozta. 
A  GnIH intracerebroventricularis alkalmazása pedig, 
nem csak az LH plazma szintet csökkentette, de a 
nôstény Zonotrichiák  cGnRH-II-vel stimulált kopulációs 
hajlandóságát is azonnal gátolta (Bentley és mtsai., 
2006).

5.5. A  prolaktin produkció 
 hypothalamikus szabályozása

A korai bioassayk – a galamb begy teszt alkalma-
zása az 50-es, 60-as években – azt mutatták ki, hogy 
emlôsökben és madarakban a  prolaktin termelés sza-
bályozása eltérô módon valósul meg. Emlôsökben – a 
laktációs idôszakot leszámítva – a  prolaktin produk-
ció a hypothalamus tónusos gátlása alatt áll, madarak-
ban viszont központi, stimulációs szabályzás látszott 
valószínûnek. Az újabb kutatások, viszont azt mutat-
ják, hogy a  prolaktin elválasztás szabályozásában csak 
a fi ziológiai dominanciában van eltérés: emlôsökben is 
és madarakban is vannak stimuláló és gátló faktorok. 
A hypothalamikus szabályzás általános stimuláló fakto-
ra a gasztro-intesztinális bio-aktiv peptidek (szekretin, 
glucagon, hipofi zis adenylat cikláz aktiváló polipeptid 
/PACAP/) csoportjába tartozó vazo(aktiv)intesztinális 
polipeptid (VIP), amely  prolaktin releasing faktorként 
mûködik, míg – legtöbbször – gátló hatású reguláló fak-
tor (PIF-ként mûködve) a  dopamin (DA). 

A VIP 28 aminosavból álló polipeptid, amely köze-
li kémiai szerkezeti hasonlóságot mutat a szekretinnel, 
glucagonnal,  növekedési hormon releasing hormonnal és 
a PACAP-pal. A VIP-t elôször (1974) a csirke bélcsövébôl 
izolálták, s szerkezetének megállapításakor kiderült, hogy 
igen hasonló a sertés bélcsövébôl izolált polipetidéhez, 
attól csak 4 aminosavban tér el. A polipeptid jellemzô 
szabályzó faktora a gasztro-intesztinális rendszernek, a 
keringésrendszernek, immunrendszernek és az ivarszer-
vek mûködésének, valamint keletkezési helye és recep-
torai vonatkozásában a központi idegrendszernek, bele-
értve a magatartás szabályzást is.

A VIP a központi idegrendszerben elsôsorban 
a hypo  thalamusban fordul elô. Fénymikroszkópos 
immuncitokémiai módszerekkel galambban fürjben, 
bantam tyúkban és pulykában megállapították azt, 
hogy a VIP sejttestek legnagyobb mennyiségben a n. 
ventromedialis hypothalami mediális és lateralis terüle-
tén és a n.infundibularisban vannak. Kisebb mennyiségû 
neuron található végig a 3. agykamra bázisa mentén 
a preopticus, supraopticus és paraventricularis mag-
vak területén is (Mikami, Yamada, 1984, Péczely, Kiss, 
1988, Mauro és mtsai., 1989, Esposito és mtsai., 1993), 
valamint egyes leírások szerint a  n.accumbens terü-
letén és az area lateralis hypothalamiban is, különö-
sen az oldalkamra organum laterale septi környékén. 
Ez utbbi területen a VIP sejtek egyrésze tipikus liquor 
kontakt neuron (Kuenzel, Blasher, 1994, Teruyama, 
Beck, 2001). 

A periventricularis neuronok axonjai az eminentia 
medianahoz húzódnak, s a zona externában, peri-
ca pil larisan végzôdnek el. Ezek a rostok a VIP hypo-
physealis szabályzó hatásában játszanak meghatáro-
zó szerepet,  prolaktin releasing funkciót töltenek be. 
Az eminentia medianából a VIP a portális keringéssel 
az adenohypophysisbe kerül és a (fôleg a cephalikus 
lebenyben levô)  prolaktin sejtek szekrécióját fokozza. 

A VIP  prolaktin releasing funkcióját fôleg tojó és 
kotló bantam tyúkokban és pulykákban igazolták. 
A keringô  prolaktin szinttel szoros korrelációt mutat a 
hypothalamus VIP immunreaktivitása, a hypothalamikus 
VIP mRNS tartalom és a portális vér VIP koncentrációja. 
A VIP in vivo és in vitro körülmények között fokozza a 
házityúk és nôstény pulyka adenohypophysis  prolaktin 
elválasztását, az adenohypophysis  prolaktin mRNS sta-
bilitását és a  prolaktin gén expresszióját (Sharp és mtsai., 
1989, El Halawani és mtsai., 1990, Kansaku és mtsai., 
1998, You és mtsai., 2001). Másrészt, VIP-pel passzí-
van és aktívan immunizált bantam tyúkok és pulykák 
esetében a hypothalamikus VIP release megszûnt, s 
szignifi kánsan csökkent az adenohypophysis  prolaktin 
mRNS tartalma és a vérplazma  prolaktin szintje (Sharp 
és mtsai., 1989, El Halawani és mtsai., 1996).

A VIP hypophyseotrop hatása mellett neuromodulátor 
szerepet is betölt. Neuromodulátor szerepére utal 
immunpozitív rostrendszerének széles körû elôfordulása 
a központi idegrendszerben. Extrahypothalamikus VIP 
rostok vannak a medialis habenulában, a dorsalis és 
hátulsó archistriatumban, cortex pyriformisban, area 
ventralis Tsai-ban és lobus parolfactoriusban is. Ezek a 
rostok a VIP limbikus rendszeren keresztül megvalósu-
ló, magatartásformákat befolyásoló, neuromodulátor 
szerepére utalnak (Kuenzel, Blasher, 1994). A lateralis 
septum és a stria terminalis bed nucleusában levô VIP 
neuronok és rostok szerepet játszhatnak a reprodukci-
ós idôszaktól függetlenül jelentkezô agresszivitás ki-
alakulásában, Melospiza melodia-ban. A madarak ag-
resszivitása fokozódott az  aromatáz aktivitás gátlásá-
val és/vagy a plazma DHEA koncentráció kísérleti nö-
velésével, amikor a vizsgált területek VIP immun reak-
tivitása jelentôsen változott. Az androgén dominancia 
növelése – legalább is részben – a VIP neuronok akti-
válódásán keresztül fejti ki agresszivitást növelô hatá-
sát (Wacker és mtsai., 2008). 

A VIP és a GnRH funkcionális kapcsolatát igazolják 
neuronjaik között megvalósuló morfológiai kapcsolatok. 
A septum laterale és a  preopticus area területén a VIP ros-
tok szoros appozicióban vannak, ill elektronmikroszkó-
posan kimutatható synapsisokat alkotnak a  cGnRH-I ne-
uronok sejttestével és dendritjeivel. Már korábban feltéte-
lezték, hogy a VIP rostok a septalis area fotoszenzitiv ne-
uronjainak impulzusait továbbitják a  cGnRH-I rendszer 
felé, s ebben az esetben fotostimulációs-neuromodulátor 
funkciót töltenek be (Kiyoshi és mtsai., 1998). Újabban ki-
derült, hogy a feltevés helyes, házityúkban a septalis area 
VIP neuronjai egyrészt encephalikus fotoreceptorként 
mûködnek. Másrészt,  fotostimuláció hatására ezekben 
a sejtekben VIP szintetizálódik, amely a n commissura 
palliae-ban levô  cGnRH-I neuronokban levô VIP recep-
torokon keresztül növeli a GnRH gének expresszióját 
(Li, Kuenzel, 2008). 
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A GnRH és VIP produkció között bizonyos párhu-
zamosság fi gyelhetô meg. Fotostimuláció egyaránt fo-
kozza a GnRH és a VIP produkciót, de a csúcs érté-
ket tekintve fázis különbség mutatkozik. Pulykákban 
a hypothalamus VIP tartalma növekszik  fotostimuláció 
hatására, majd maximumát a kotló és fotorefrakter ma-
darakban éri el. A  cGnRH-I és II  fotostimuláció hatására 
szintén növekszik, de maximuma korábban, a tojásraká-
si idôszak alatt jelentkezik, s a kotlás és  fotorefrakteritás 
során a nem-fotostimulált, alacsony szintre süllyed. 
A napi megvilágítás csökkentése pedig, mind a VIP, mind 
a  cGnRH-I és II szintet csökkenti a hypothalamusban 
(Rozenboim és mtsai., 1993). Hasonló eredményre ju-
tottak fotostimulált és fotorefrakter Junco hyemalis ese-
tében. A hosszú nappalos megvilágítás növelte mind 
a GnRH, mind a VIP immunreaktív neuronok meny-
nyiségét, de a csúcs érték a VIP neuronoknál késôbb, 
a fotorefrakter állapot kialakulásakor következett be 
(Saldanha és mtsai., 1994). Pulykában a hypothalamus 
 cGnRH-I és VIP neuronjainak egyidejû aktiválódá-
sa a medialis  preopticus area elektromos stimuláció-
ját követôen arra utal, hogy ez a hatás a n.mamillaris 
lateralis  dopamin tartalmú idegsejtjeinek közvetítésével 
valósul meg (Al-Zailaie és mtsai., 2006). 

A VIP hatását specifi kus receptoron (VIP-R) keresztül 
fejti ki a különbözô szövetekben. Szerkezetét elsôsorban 
a tyúk és pulyka adenohypophysisben vizsgálták, megál-
lapítva, hogy fôként a cephalikus lebenyben expresszál, 
s a  prolaktin sejtek membránjához kötôdik. A receptor 
másik fontos elôfordulási helye a hypothalamus, ahol a 
n.infundibularisban, septum lateraleban, a n.commissura 
palliae-ban, POM-ben, POA-ban, PVN-ben mutatták ki 
mRNS-t. A VIP-R mennyisége a szaporodási ciklushoz 
köthetô jelentôs változásokat csak a n.infundibularisban 
mutat. VIP receptor ezen kívül fontos neuro-behaviourális 
szerepet tölthet be a madarak agykérgi területein: lúd és 
pulyka corticalis sejtek membrán frakciójában mutat-
ták ki a receptor jelenlétét (Zawilska és mtsai., 2004a, 
2004b). A VIP receptor pulykában egy 457 aminosavból, 
csirkében pedig egy 446 aminosavból álló, heptahelikalis 
peptid, amely hatását a „G”-protein rendszeren keresz-
tül fejti ki, stimulálva az adenylate cyclast, s cAMP-t 
produkálva. Ectodomainjében (131 aminosav) 6 cisz-
tein maradék van, s az 5. és 6. transmembrán régió kö-
zött levô intracellularis hurokban jellegzetes konzer-
vatív motívumokat hordoz (transzmembrán domain 
248 aminosav). Entodomainje 64 aminosavból áll. 
A csirke és pulyka VIP-R mintegy 55%-os hasonló-
ságot mutat az emlôsök VIP-1R-val (Kansaku és 
mtsai., 2001, You és mtsai., 2001, Chaisea és mtsai., 
2004).

A  prolaktin elválasztás fontos szabályzó faktora a 
 dopamin (DA). A korábbi vizsgálatok arra utaltak, hogy 
emlôsökhöz hasonlóan – ahol a n. arcuatus  dopamin 
tartalmú neuronjai gátló hatással vannak a  prolaktin 
szekrécióra – a  dopamin madarakban is gátolja a pars 
distalis  prolaktin elválasztását. Késôbb, az in vitro kí-
sérletek azt mutatták, hogy az inkubáló médiumhoz 
adott  dopamin és receptor antagonistája, a pimozid 
nem volt hatással a pars ditalis  prolaktin elválasztá-
sára. A TRH-val stimulált  prolaktin release-t, viszont 
a rendszerhez adott  dopamin, koncentráció függôen 

gátolta, s ezt a gátló hatást a pimozid felfüggesztette. 
A hypothalamus szövettel együtt inkubált pars distalis 
 prolaktin elválasztását pimozid hozzáadása növelte, 
ami utalt arra, hogy a  prolaktin szekréció alap-szintjé-
nek kialakításában szerepe van a  dopamin tónusos gát-
ló hatásának is (Hall, Chadwick, 1984). A VIP felfede-
zése és stimuláló, releasing hatásának megismerése azt 
a nézetet alkította ki, hogy madarakban – emlôsökkel 
szemben – a hypophysis  prolaktin elválasztását stimu-
láló mechanizmus szabályozza. 

A  prolaktin elválasztás szabályozása – mai ismere-
teink szerint – egy stimuláló (VIP) és egy összetettebb 
hatású (DA) rendszer kontrollja alatt áll. A DA egyrészt 
gátló hatású az adenohypophysis szintjén: a D2 típusú 
 dopamin receptor agonistája (propilnorapomorfi n-HCl) 
gátolja izolált pars distalis sejt kultúrában a  prolaktin gén 
transzkripciót és release-t és ezt a gátlást jelentôsen csök-
kentette a D2  dopamin receptor antagonista (eticloprid-
HCl) hozzáadása a rendszerhez. A  dopamin receptor 
agonista gátló hatása nem csak az alapszekréció szin-
ten jelentkezett, hanem a VIP  prolaktin elválasztást sti-
muláló hatását is jelentôsen csökkentette (Al Kahtane 
és mtsai., 2003). 

Az adenohypophysisben csak a gátló (hypoprolak-
tinémiás) D2 receptorok találhatók meg, a stimuláló, 
D1 típusú receptorok hiányoznak (Youngren és mtsai., 
1998). A hypothalamusban viszont mind két receptor 
típus elôfordul, expressziójuk a VIP sejtekben, fôleg 
a lateralis hypothalamusban és n.infundibularisban 
mutatható ki. A hypothalamusban a D1 receptorok 
6.8× nagyobb mennyiségben vannak jelen, mint a 
D2 receptorok. A D1 receptor mennyiség jelentôsen 
nô a hypothalamus egyes területein a szaporodási 
idôszakban. Kotló tyúkokban csak a n. infundibularis 
területén következett be további jelentôs növekedés, a 
POA és n.ventromedialis területén a tojást rakó tyúkokra 
jellemzô magas szint nem változott. Fotorefrakter, tojás-
rakást beszüntetô madarakban a D1 receptor mennyiség 
erôsen csökkent valamennyi vizsgált hypothalamikus 
areaban. A D2 receptorok mennyisége nem változik a 
hypothalamusban a szaporodási idôszak alatt, kivéve a 
n. infundibularist, ahol a fotorefrakter tyúkokban meny-
nyisége erôsen nôtt. Ezek az eredmények egyértelmûen 
mutatják, hogy a  prolaktin stimuláló rendszerhez tartozó 
hypothalamikus D1  dopamin receptorok mennyisége nô 
a hyperprolaktinémiás, kotló tyúkokban, míg a  prolaktin 
elválasztás gátló rendszeréhez tartozó hipofi zeális D2 
receptor mennyiség emelkedik a hypoprolaktinémiás 
fotorefrakter tyúkokban, vagyis a  dopamin kettôs ha-
tást fejt ki (Chaisea és mtsai., 2003). 

A  dopamin  prolaktin releaset stimuláló hatása a 
VIP neuronok facilitációján keresztül valósul meg. 
Az agytörzs és hypothalamus  dopamin rendszerében 
a n. intramedialis thyrosin-hidroxilase (TH) tartalmú, 
dopamint termelô sejtcsoportjának immunpozitívitása 
mutat szoros korrelációt, extenzív tartású thai tyúkokban 
a plazma  prolaktin szint változásaival. A n.intramedialis 
TH immunpozitivitása fokozatosan nôtt a tojásraká-
si idôszakban, s maximumát a kotlás során érte el 
(Sartsoongnoen és mtsai., 2008).

A  prolaktin elválasztását hypothalamus szinten a 
serotonin (5HT) is befolyásolja, azonban ez a hatás nem 
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közvetlen, hanem valószínûleg a dopaminerg rendsze-
ren keresztül valósul meg. Pulykákban a III. agykamrába 
juttatott 5HT, vagy a POM és a n. ventromedialis elekt-
romos stimulálása megemelte a plazma  prolaktin szint-
jét. Amennyiben az infundibuláris areaba D1  dopamin 
receptor antagonistát juttattak ez a  prolaktin koncent-
rációnövekedés nem következett be. A 5HT-2A recep-
tor agonista agykamrába juttatása  prolaktin szekré-
ció növekedést váltott ki, melyet hatásosan gátolt a re-
ceptor antagonistájának elôzetes alkalmazása. Ugyan-
csak hatásosan gátolta a 5HT receptor agonista hatá-
sát az elôzetesen alkalmazott  dopamin D1 receptor 
antagonista is, ami arra utal, az adrenerg aktiválás az 
infundibuláris VIP neuronokra gyakorolt 5HT-2A recep-
tor stimuláción keresztül (is) megvalósulhat. A 5HT-1A 
receptorok a setotonin  prolaktin elválasztásra gyakorolt 
gátló hatását realizálják, oly módon, hogy a 5HT-1A ha-
tás gátolja a 5HT-2A adrenerg rendszerre gyakorolt sti-
mulációját (Chaisea és mtsai., 2010).

A  prolaktin szekréció szabályozásában valószínûnek 
látszik a hisztamin szerepe is. A hisztamin a H2 „G” 
protein kapcsolt receptorokon keresztül hat, növelve 
az izolált hypophysis sejtkultúra cAMP felszabadulá-
sát. Más hisztamin receptorok (H1 és H3) nem játsza-
nak szerepet a folyamatban. Szinergizmus tételezhetô 
fel a hisztamin – H2 receptor és a VIP neuronok aktivá-
lódása között, melyek együttesen specifi kus cAMP fel-
szabadulást okoznak a hypophysis  prolaktin sejtekben 
(Zawilska és mtsai., 2005).

A pars nervosa hormonok szabályzó/modulációs 
hatása az adenohypophysealis funkciókra emlôsökben 
elfogadott. A  prolaktin sejtek oxytocin receptoro-
kat tartalmaznak, melyek oxytocin hatására fokoz-
zák a  prolaktin elválasztást, oxytocin antagonisták, 
pedig csökkentik a  prolaktin szekréciót (Kennett, 
McKee, 2012). Madarakban az arginin vasotocin és 
 mesotocin/oxytocin hasonló hatásairól keveset tudunk. 
A  vazotocin receptorral (VT2R) szemben kifejlesztett 
antiszérummal a csirke adenohypophysisében számos 
sejtben membránhoz kötött receptor immun-aktivi-
tást tudtak kimutatni: gyakorlatilag valamennyi ACTH 
és MSH sejtben és a  prolaktin sejtek, mintegy 10%-
ban. Vazotocin receptorok, ugyanakkor sohasem je-
lentek meg a gonadotrop, thyreotrop és szomatotrop 
sejtek membránjában . Ez a vizsgálat alátámasztja a 
 vazotocin szabályzó/modulátor szerepét a  prolaktin 
sejtek egyrészében (Jurkevich és mtsai., 2008). A hypo-
thalamus supraopticus és paraventricularis magvai-
ban  mesotocin immunpozitív neuronokat azonosítot-
tak, melyek mennyisége kotló pulykákban nagyobb 
volt, mint tojástrakó madarakban. A kotló magatartás 
jelentkezése együtt járt a két magban levô  mesotocin 
neuronok c-fos aktivitásának növekedésével és a plaz-
ma  prolaktin szintjének növekedésével. Pulykákban, 
tehát a  mesotocin határozott  prolaktin releasing akti-
vitású (Thayanuphat és mtsai., 2011). 

A 70-es évektôl kezdve ismert az, hogy a hypo-
thalamus  prolaktin releasing aktivitású vegyületet tar-
talmaz, amely nem volt azonos a késôbb azonosított 
VIP-pel. A  prolaktin-releasing-peptidnek (PrPR) elne-
vezett molekula új releasing hormonnak bizonyult, 
amely specifi kus heptahelikális receptorral rendelke-

zik, s a hypophysis sejtkultúrában  prolaktin felszabadu-
lást eredményezett (Hinuma és mtsai, 1998). 2010-ben 
a csirke agyából is elôállították a  prolaktin-releasing-
peptidet (PrPR), melyet korábban emlôsök mellett, 
a kétéltûek és a csontoshalak agyából is izoláltak. 
A több izoformában (20, 31, 32 és 37 aminosavból ál-
ló) elôforduló peptidhez hasonló 20 és 31 aminosav-
ból álló vegyület nagymértékben hasonlított a korábban 
megismert formákhoz. A cPrRP 20 a halak azonos ami-
nosav tartalmú vegyületével 100%-ban, a kétéltûekével 
95%-ban az emlôsökével pedig 70%-ban egyezett meg. 
A cPrPR31 90%-ban megegyezett a Xenopus, s 52– 
55%-ban az emlôs homologgal. A cPrPR20-nak sem 
centrálisan, sem perifériásan adagolva nincsen endok-
rin és magatartást formáló hatása csirkében. A cPrPR31 
perifériás alkalmazás esetén növelte a plazma  prolaktin 
szintjét, s intra-cerebroventricularisan csökkentette azt. 
Centrális alkalmazása esetén fokozta a kezelt madarak 
táplálék felvételét, s a plazma  növekedési hormon tar-
talma mind két alkalmazás esetén csökkent (Tachibana 
és mtsai., 2010).

Egy másik, potenciálisan  prolaktin releasing hatással 
rendelkezô peptidrôl, a „peptid histidin-isoleucin”-ról 
(PHI) viszont az derült ki, hogy emlôsökkel szemben, 
ennek a vegyületnek madarakban nincs  prolaktin felsza-
badulást fokozó hatása (Kulick és mtsai., 2005). 

5.6  A limbikus rendszer felépítése 
és kapcsolata a neuroendokrin 
szabályzással

A madarak limbikus rendszere az emlôsökhöz ha-
sonló összetevôkbôl álló neuron hálózat, melyek azon-
ban a két csoport eltérô típusú agyszerkezete miatt, táj-
anatómiailag eltérô lokalizációt mutatnak. A limbikus 
rendszer legfontosabb összetevôi a stria terminalis 
bed nucleusa (BnST), a septum laterale és mediale, a 
n.accumbens, a hippocampus, a parahippocampalis 
area, a cortex pyriformis, a cortex praepyriformis, 
corticoid area dorso-lateralis területe, az amygdala 
nucleus taeniae-je, az amygdala posterior pallialis ré-
sze, a caudo-ventralis nidopallium, a n.dorso-medialis 
és lateralis thalami anterior-medialisa és a n.mamillaris 
lateralis sejtcsoportja. (Színes 45. ábra)

Számos reciprok rostkapcsolat köti össze a hypo-
thalamussal, s funkciói – az emlôsökhöz képest vi-
szonylag kevesebb adat alapján is – hasonlónak 
tûnnek az emlôs limbikus rendszeréhez. A limbikus 
„neuronális-kör”a hypothalamus központú neuro-
humorális szabályzó rendszeren nyugodva, a sokrétû 
magtartásformák kialakítója, integrálója és proiciálója 
a legfelsôbb telencephalikus egységek felé. Ennek so-
rán érzékszervi információkkal modulálja a fi gyelem, 
az aktivitás, a hormonálisan meghatározott magatar-
tás formák, mint amilyen a táplálkozás, reprodukció 
és  szülôi magatartás, továbbá a szociális interakci-
ók, a lokomotor aktivitás megjelenését, részt vesz a 
térbeli orientáció kialakításában, az olfactorius im-
pulzusok navigációhoz szükséges feldolgozásában, 
az imprinting folyamatokban, a memoria formáció-
ban, a tanulási folyamatban és a napszakos ritmu-
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sok aktualizációjában. Lényegesen kevesebbet tudunk 
palliális asszociatív kapcsolatairól. 

Ezen területek közül a  bed nucleus (BnST) – hason-
lóan a POM-hez – tesztoszteron függô  aromatáz aktivi-
tással és szexuálisan dimorfi kus vasotocin expresszióra 
képes neuronokkal rendelkezik. Számos sejtje neuro-
tensin tartalmú (Panzica és mtsai., 2001). Lateralis te-
rülete három részre különül cytoarchitektonikai és 
immuncytokémiai jellemzôi alapján. Középsô régió-
ja nagyobb sejtekbôl áll, melyek zöme  GABA pozi-
tivitást mutat. Ez a terület fontos szabályzó központ-
ja a kopulációs magatartásnak, a BnST középsô részé-
vel együtt intenzív  cFOS expressziót mutat olyan hím 
fürjekben, melyek rendszeresen párzottak (Taziaux 
és mtsai., 2008). Két perifériás régiója kisebb neuron 
sûrûséggel jellemezhetô és az itt levô neuronok gyen-
gébb  GABA expressziót mutatnak. Egyik perifériás te-
rületén nagy tömegô NO szintetáz és calretinin tartal-
mú rost fut, s néhány calretinin pozitív neuron is ki-
mutatható. A másik perifériás régiójában calbinding 
rostok fonatában kimutathatók calbinding sejttestek is 
(Real és mtsai., 2008). A bed nucleusnak gazdag re-
ciprok rostkapcsolatai vannak a preopticus areaval, 
amely utal arra, hogy funkcionális egységet akotnak. 
Efferens rostjai a caudalis nidopalliumhoz futnak, to-
vábbá a tuberculum olfactoriumhoz, n. accumbenshez, 
s reciprok összeköttetésben áll a substantia nigraval, 
n.subcoeruleus dorsalissal, n.coeruleussal és n.tractus 
solitariussal. Erôteljes rostköteget kap a hippocampusból 
(Atoji és mtsai., 2006). LIM-homeobox csirke gének-
kel történô vizsgálat azt mutatta, hogy a madár stria 
terminalis bed nucleusa (medialis és lateralis része, egy-

aránt) pallido-pedunculo-preopticus eredetû, ventralis 
része az emlôsök stria terminalis bed nucleusának 
medialis részével, s ventro-lateralis része pedig az emlôs 
amygdala egy meghatározott részével lenne azonosít-
ható (Abellán, Medina, 2008). 

A hippocampalis area ôsi agyterület (archipallium), 
összetett struktúra, mely legalább hét régióra oszlik. 
Ezek: a dorso-lateralis, dorso-medialis, triangularis, 
„V” formájú terület, magnocellularis, parvocellularis 
és sejtekben szegény régió. A „V” formájú rétege az 
emlôs gyrus dentatussal, dorso-medialis divisioja pe-
dig az Ammon-szarvval és subiculummal mutat szer-
kezeti – funkcionális hasonlóságot. 

Dorso-lateralisan a parahippocampalis area és még 
lateralisabban a dorso-lateralis corticoid area kapcso-
lódik hozzá, melyek az oldalkamra dorsalis részét fedô, 
vékony lemezt képeznek. Ezekrôl a területekrôl, va-
lamint az ugyancsak limbikus területnek tekinthetô 
caudo-ventralis nidopalliumból számos (fôleg vizuá-
lis impulzusokat továbbító) rost húzódik medialisan, 
a hippocampusba. A pallialis asszociációs területekrôl 
– emlôsöktôl eltérôen – viszont valószínûleg nem kap 
a hippocampus direkt rostokat. Az integrativ funkciójú 
caudo-ventralis nidopallium pedig – ugyancsak eltérôen 
az emlôsök prefrontalis cortexétôl – nem kap közvetlen 
hippocampalis, vagy parahippocampalis efferenseket. 

Projektív és lokális kapcsolatokat képezô neuron-
jait lehet megkülönböztetni. A projektiv neuronokra 
jellemzôk a nagyszámban kialakult dendrit tövisek. Ezek 
piramidális, piramidális-szerû és multipoláros idegsej-
tek. Az elsô két sejttípus csak a középsô régióban talál-
ható meg. Lokális neuronjai között számos gátló  GABA 

Színes 45. ábra. A madáragy limbikus rendszerének szerkezete és az ismert neurontípusok
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és excitatorikus NMDA receptor tartalmú glutamát sejt 
található, melyek a memoria formálódásban játszanak 
szerepet (Tömböl és mtsai., 2000, Gibbs, Bowser, 2009). 
Énekes madarakban a dorso-lateralis, dorsomedialis 
és ventralis sejtcsoportja  calbindin immunpozitivitást 
mutat (Székely, 1999). Az egyes divíziói között re-
ciprok rostkapcsolatok vannak, kontralateralis rostjai 
a commissura palliban haladnak. A „V” formájú area 
intrinsic neuronokat tartalmaz. 

Szenzorikus afferenseket kap látó és szagló köz-
pontokból, továbbá a septumból, s efferensei több 
telencephalikus területre, a septumba és hypo thala-
mus ba (fôleg a lateralis magba) proiciálnak. Jelleg-
zetesek a retino-thalamicus neuronok, melyek a 
thala mus n.superfi cialis parvocellularisaban elágaz-
va, projiciálnak egyrészt a látó-Wulst-ba, másrészt 
pedig a hippocampusba (Trottier és mtsai., 1995). 
A hippocampus integrativ funkciójú, egyrészt a limbikus 
rendszeren belôl, másrészt az agy egészét magába fog-
laló neuro-endokrin egységben. Mûködését tekintve 
fontos szerepet játszik a viselkedési folyamatok sza-
bályozásában, mint amilyenek a „homing behaviour”, 
vizuális diszkrimináció, a (elrejtett) táplálék megta-
lálása (spatial memory), az imprinting, és az ivari vi-
selkedés formák. A táplálék megtalálását jelentô „fel-
adat teljesítô tanulás” ZENK és FOS korai gének meg-
jelenésével jár együtt a hippocampus teljes terüle-
tén. A „visszaemlékezés” korábbi tanulásra, hason-
ló korai gén aktivációt váltott ki, mint az aktuális ta-
nulási (tréning) folyamat. Elektrofi ziológiai jellemzôje 
az, hogy emlôsöktôl eltérôen nem képez ritmusos 
theta hullámokat az éber és a REM típusú alvás ál-
lapotában. Ezzel korrelál az a megfi gyelés, hogy a 
theta hullámok generálásában fontos szerepet játszó 
medialis septalis afferensek száma igen kicsi madarak-
ban (Karten, Hodos, 1967, Atoji, Wild, 2006, Bishof 
és mtsai., 2006, Mayer és mtsai., 2010, Rattenborg, 
Martinez-Gonzalez, 2011). 

A septum medialis és lateralis sejtcsoportokból 
áll, s afferens rostokat kap ypsilateralisan a hippo-
campusból, a dorsolateralis corticoid areaból, a cortex 
pyriformisból, az amygdala pallialis részébôl, és a 
ventralis pallidiumból. Kontralateralis afferensek jönnek 
a septum lateraleból és az amygdala pallialis részébôl 
és a lateralis hypothalamusból. Efferens rostjaik ezek 
ipsi- és kontralateralis divízióiból a diagonális köteg 
magvába, a paleostriatum ventrale, lobus parolfactorius, 
 n.accumbens, tuberculum olfactorium, archistriatum, 
cortex pyriformis és neostriatum anteriorba sugároznak. 
Ugyancsak rostok futnak a a hypothalamus preopticus 
regiójába a n. ventromedialisba, n.paraventricularisba 
és n.periventricularisba, a lateralis hypothalmikus 
areaba és a mamillaris régióba. Septalis efferensek érik 
el ezeken kívül a dorsalis thalamust, a habenularis ré-
giót és a mesencephalon substantia grisea centralisát, 
továbbá a ventralis tegmentumot. Mûködése a viselke-
dés formák modulációjában jelentkezik: a fi gyelem és 
tanulás vonatkozásában, memória képzésben, a visel-
kedés formák hormonális befolyásolásában, a szociális 
interakciókban, lokomotor mûködések modulációjában 
és a napszakos ritmushoz történô igazodásban jelenik 
meg (Montagnese és mtsai.,2004). 

Az amygdala n.taeniaeje a hátulsó és középsô 
archistriatum viszonylag kis területû magva. Efferens 
rostokat küld a hypothalamusba, a parahippocampalis 
areaba, a hyperstriatumba, az archistriatum inter-
medium ba, lobus parolfactoriusba. Afferens rostokat kap 
a bulbus olfactoriusból, n.ovoidalisból, a n.subrotun-
dusból,a hippocampusból. Mûködését tekintve a  szo-
ciális magatartás szabályzásában játszik szerepet, be-
folyásolva az aktiv fázisokat és az adaptív vonatkozá-
sokat (Cheng és mtsai., 1999).

A n.dorso-medialis thalami mint fontos relé mag, szá-
mos rostot küld a ventralis paleostriatumhoz, a septalis 
areaba, a hyperstriatum Wulst területéhez, neostriatumhoz, 
archistriatumhoz, a dorsolateralis corticoid areahoz, 
dorsalis thalamicus magvakhoz és a hypothalamushoz. 
Az elülsô része inkább a hypothala mushoz, míg hátulsó 
része a dorsalis thalamushoz proiciál. Efferens kapcsolat-
ban áll több mesencephalikus területtel, vestibularis és 
agytörzsi-agyideg magvakkal. Szerepe fontos a fi gyelem, 
a félelem, a fájdalom, a memoria kapcsolatok és hormo-
nálisan kialakított magatartás formák összehangolásában 
(Montagnese és mtsai., 2003). 

A posterior pallialis amygdala, a stria terminalis bed 
nucleusának külsô sejtcsoportjával együtt a limbikus 
rendszer funkcionális egységét képezik, melyre utal a 
stria terminalisban megvalósuló kétoldali rostkapcso-
lat rendszerük. A posterior pallialis amygdala recip-
rok kapcsolatban áll a nidopallium több területével és 
a cortex pyriformissal, továbbá a féltekék rostralis ré-
szével (fronto-medialis és fronto-lateralis nidopallium 
és a denso-cellularis hyperpallium). Az occipito-
mesencephalicus tractuson keresztül kapcsolódik a 
pallialis amygdala a dorsomedialis thalamicus magokkal 
és a area lateralis hypothalamival. Nagy tömegû afferens 
rostot kap a terület a hippocampusból. Valószínûsitik, 
hogy a limbikus-visceralis rendszer fontos elemét kép-
zik (Atoi és mtsai., 2006).

A  n.accumbens az oldalkamra ventralis részénél ta-
lálható, a septális területbe ékelôdött neuron csoport. 
Központi és erre héjszerûen boruló sejtpopulációkból 
áll. A mag rész latero-dorsalisan fekszik a stria terminalis 
bed nucleusához képest, a héj rész ventralisan és 
ventrolateralisan borítja a magot. A héj részben inten-
zívebb  calbindin és neuropeptid-Y immunpozitivitás 
látszik, a maghoz képest. A héj számos rostot kap a 
n.tractus solitariusból, s ez a szerkezet megegyezik az 
emlôsökön leírttal (Bálint, Csillag, 2007). 

A cortex pyriformis a nagyagy ventro-lateralis felszí-
nének hátulsó része, mely a cortex pre-pyriformis és az 
ez ezelôtt fekvô lobus parolfactoris-bulbus olfactorius 
complex mögött fekvô terület. Dorso-lateralisan a 
hippocampalis area dorso-lateralis corticoid areajához 
kapcsolódik. Az ôsi „szagló-kéreg” része. Erôteljes rost-
köteget kap a bulbus olfactoriusból , ahová efferens rost-
jai is húzódnak. E mellett, reciprok rost kapcsolatai van-
nak a parahippocampalis areaval és a hippocampussal, 
továbbá az elülsô telencephalikus területekkel (cortex 
prepyriformis, hyperstriatum dorsale). Funkcióját 
elsôsorban pósta galambon vizsgálták, ahol a térbe-
li orientáció, az ún. „navigációs térkép” kialakulásá-
ban játszik meghatározó szerepet (Reiner, Karten, 1985, 
Bingman és mtsai, 1994). 
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5.7  A hypothalamo-hypophysealis portális 
keringés

A hypophysis az a.carotis internából a chiasma 
opticum hátulsó szegélyének magasságában lehasa-
dó a.infundibularisból kapja az arteriás vért. Ez a rö-
vid értörzs elôrefutó, középsô és hátulsó ágakra oszlik. 
Az elülsô erek a chiasma és a tractus opticus oldalsó 
részéhez futnak, a középsô csoport pedig az eminentia 
medianat köpenyszerûen burkoló pars tuberalisba 
húzódik, a hátulsó ág erei pedig a pars nervosához 
haladnak (Wingstrand, 1951). A pars nervosa erei né-
hány oldalággal a hátulsó primaer kapilláris plexushoz 
kapcsolódnak, azonban a pars nervosa és a pars 
distalis között direkt vasculáris kapcsolat nincsen. 
Az emlôsökön leírt ún. „short portal vessels” madarak-
ban nem alakulnak ki, ennek anatómiai akdályát képezi 
az az elcsontosodott dura kettôzet, mely a pars nervosát 
és pars distalist elválasztja (Vitums és mtsai., 1964).

A középsô csoport ágakra hasadó erei ún. primaer 
kapilláris plexust (Mantel plexus) képeznek, mely szo-
ros kontaktust alkotó bevonatot képez az  eminentia 
mediana basális felszínén. Ez a kapilláris plexus egyes 
madarakon egy elülsô (az anterior eminentia medianan 
fekvô) és egy hátulsó (a posterior eminentia medianan 
fekvô) köteget képez (Zonotrichia, Sándor papagály, ku-
vik, halkapó, bülbül, sárgarigó, erdei szarka, sármány, 
házi veréb stb.), melyek között vascularis kapcsolat nin-
csen. Más madarakon egységes kapilláris plexus alakul 
ki (házityúk galamb, gerle, íbisz, szalakóta). 

Az elülsô kapilláris plexusból összeszedôdô vér-
edények az adenohypophysis pars distalis cephalicus 
lebenyébe futnak, míg a hátulsó kapilláris plexusból 
összeszedôdô erek a pars ddistalis hátulsó lebenyébe 
vezetnek. A két afferens vérér köteg között anastomosis 
nincs, még azokban a típusokban sem, ahol a két ka-
pilláris plexus egymással sokszorosan anasztomizál 
(Vitums és mtsai., 1964, Dominic, Singh, 1969, Sing, 
Dominic, 1975).

A madarak primaer kapilláris plexusa az  eminentia 
mediana szövetébe nem nyomul be, nincsenek a felüle-
ti érhálózatból mélyen az ideszövetbe hatoló, ún. „du-
góhúzó erek”, melyek az emlôs eminentia medianat 
jellemzik (Assenmacher, 1952, Singh, Dominic, 1970, 
Neumeler, Lametschwandtner, 1994). Madarakban a 
primaer plexus erei az  eminentia mediana zona externa 
redôzött bazális felületén (stratum superfi ciale) feksze-
nek, annak basális laminájába ágyazódva. A radiáli-
san a basalis felületre húzódó hypothalamikus axonok 
itt, a basalis lamina közbeiktatásával valósítják meg a 
neuro-haemalis kontaktusokat. Az axonvégzôdések és 
a portális kapillárisok között levô pericapillaris résben 
glia nyúlványok és ezek kiszélesedett „végtalpai” he-
lyezkednek el, melyek vastagsága (mennyisége) sze-
zonálisan és funkció függôen változik (Matsui, 1969, 
Péczely, Calas, 1970).

A primaer portalis plexus erei fenestrált kapillá-
risok, ahol az elvékonyodott endothel sejtek „abla-
kokat” képezve lehetôvé teszik a pericapilláris axon 
végzôdésekbôl kikerülô nagy fehérje molekulák be-
lépését a kapilláris lumenbe. Másutt az endothel sej-
tek a lumenbe öblösödô protrusiokat alkotnak, melyek 

a keringés szabályozásban vehetnek részt. Jellemzô a 
periciták spirális lefutása, melyek kontrakcióra képe-
sek, s szintén az áramló vér mennyiségének fi nom sza-
bályzását valósítják meg. A portális ereket, a körülöttûk 
hengerpalástszerûen elhelyezkedô  pars tuberalis 
parenchyma kötegeket és a pericapillarisan végzôdô 
axon és glia elemek együttesét reticularis rostokból ál-
ló rendszer kapcsolja morfo-funkcionális egységgé, 
mely a neuro-vasculáris anyag áramlás és a paracrin 
mûködések optimalizálása mellett a  portális erek vér-
átfolyás szabályzásának fontos tényezôje lehet (Mikami 
és mtsai., 1970). 

A portális érnyalábok az adenohypophysis paren-
chima oszlopai közti lacunákba vezetnek, s a szekréciós 
sejteket szinte körülöblítô véráramlást tesznek lehetôvé. 
A vénás vért két, egymással nem anasztomizáló rövid vé-
nás törzs juttatja a pars distalist körülvevô kötôszövetes 
tok által képzett üregbe, a simus cavernosusba. A sinus 
cavernosusba vezetnek a pars nervosa vénái is. A sinus 
cavernosus vére több, rövidebb vénán keresztül, végül 
a v.jugularisba ömlik.

Emlôsökhöz hasonlóan a madár hypothalamusban is 
megfi gyelhetô a recessus infundibuli alatt, az  eminentia 
mediana stratum subependymalejában elhelyezkedô 
ún. „mélyen futó kapillárisok rendszere”. A gazdag 
vérér hálózat fala mentén axon- és hypendyma rostok 
végzôdései fi gyelhetôk meg. A prekapilláris arteriolák 
egyrészt a bazálisan elhelyezkedô Mantel plexussal, 
másrészt az infundibulum „magasabban” fekvô artéri-
áival anasztomizálnak. Ez a rendszer bizonyos morfo-
funkcionális hasonlóságot mutat a Mantel plexussal, 
lehetôvé teszi – fôként infundibuláris neuro-endokrin 
sejtek – neuro-haemalis kapcsolatát és vasculáris kap-
csolatot létesít a hypothalamus magasabban fekvô áreái 
és a hypophysis portális keringése között (Duvernoy és 
mtsai., 1969, Péczely, Calas, 1970).
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5.8  Az adenohypophysis gonadotrop 
mûködése

A madarak adenohypophysise az eminentia media-
nara hajló, lemez alakú pars tuberalisból és a csontos 
sella turcicat kitöltô, tömeges pars distalisból áll. A pars 
intermedia madarakban nem különül el, jellegzetes hor-
monját, a melanofor stimuláló hormont (MSH) vagy spe-
cializálódott pars distalis sejtek, vagy pedig az ACTH 
sejtek termelik. A pars distalis egy elülsô, cephalikus 
és egy hátulsó, caudalis lebenybôl áll, melyek sejt ösz-
szetétele nem azonos. A fénymikroszkópos, differen-
ciáló festési eljárások, az elektron mikroszkópos vizs-
gálatok és az immuncitokémiai eredmények összeve-
tése azt mutatja, hogy a cephalikus lebenyben van-
nak az adrenokortikotrop hormon (ACTH), a  prolaktin 
(PRL), valamint a thyreotrop stimuláló hormont (TSH) 
és a melanofor stimuláló hormont (MSH) termelô sej-
tek. Ugyancsak a cephalikus lebenyben helyezkednek 
el a folliculus stimuláló hormont (FSH) termelô sejtek is. 
A caudalis lebeny elkülönülô sejtjei termelik a növeke-
dési hormont (STH), és a luteinizáló hormont (LH). Egyes 
fajokban a glykoprotein hormonok produkciója nem kü-
lönül el a két lebeny vonatkozásában, egyaránt megta-
lálható mind az FSH, mind pedig az LH és TSH sejt a 
cephalikus és caudalis lebenyben is (Mikami, Yamada, 
1984, Mikami, 1986, Proudman és mtsai., 1999). 

A gonadotrop hormonok szintézisének embrioná-
lis – postembrionális alakulásáról és az FSH, valamint 
LH sejtek ontogenezisérôl viszonylag kevés adat áll 
rendelkezésre.

A gonadotrop sejtek csirke adenohypophysisében a 
keltetés 8. napján jelennek meg, amikor a csirke FSH-
béta és LH-béta alegységgel szemben kifejlesztett an-
titesttel az adenohypophysis caudalis lebenyében FSH 
és LH immunpozitív sejteket lehetett kimutatni. RT-PCR 
analizissel az LH-mRNS-t a keltetés 4., az FSH-mRNS-t 
pedig a keltetés 7. napján lehetett elôször azonosítani. 
A két gonadotrop sejt a keltetés 10. napjáig, laza elhe-
lyezkedésben, csak a caudalis lebenyben fordul elô, 
a 12. naptól kezdve azonban a gömbölyded és kocka 
alakú gonadotropok megjelennek a cephalikus lebeny-
ben is. AZ LH és FSH sejtek az embrio fejlôdés teljes 
idôtartama alatt nagyobb számban fi gyelhetôk meg a 
caudalis lebenyben (Maseki és mtsai., 2004). 

Csirkékben végzett vizsgálatok szerint a plazma FSH 
szintje alacsony (7.4 ng/ml), majd lassan, fokozatosan 
nô a prematurus állapot végéig. A  maturáció alatt me-
redeken növekszik, s 225ng/ml-es értéket ér el (Scanes 
és mtsai., 1977a, b). Az LH koncentráció fi atal kakasok-
ban 4–5 ng/ml értéket mutat a kikelés utáni elsô hetek-
ben, majd a 7–9. hét között kismértékben csökken, s a 
második-harmadik hónapban 7.5 ng/ml-es szintet ér el, 
ami a  maturáció alatt tovább növekedve 9.7 ng/ml-es 
értéket ér el (Williams, DeReviers, 1981). Az LH szint 
hasonló jellegû változásait írták le fi atal széncinkéken, 
ahol már napos korban kimutatható volt a GnRH érzé-
kenység megjelenése, utalva az LH sejtek GnRH recep-
torainak korai megjelenésére (Silverin, Sharp, 1996).

A két gonadotrop sejt a klasszikus fénymikroszkópos 
festési technikákkal PAS pozitív, bazofi l megjelenésû. 
Házi kacsán és galambban az elektron mikroszkó-

pos vizsgálatok szerint kisebb, erôsen elektron denz 
granulumokat tartalmazó FSH (béta) sejtek a cephalikus 
lebenyben találhatók, míg a kevésbé denz, nagyobb 
méretû, erôsen heteromorf granulumokat tartalmazó 
nagyobb LH (gamma) sejtek a caudalis lebenyben van-
nak (Tixier-Vidal, Follett, 1973, Péczely, Szokoly, 1969, 
Péczely, Szokoly, nem publikált). 

A madarak gonadotrop hormonjait elôször 1969-ben 
Stockel-Hartree és Cunningham tisztította és izolálta csir-
ke adenohypophysisbôl. A bioassay-k azt mutatták, hogy 
az FSH magában és tesztoszteronnal szinergizmusban 
fokozza a kakas here spermatogenezisét, az LH pedig 
a here tesztoszteron produkcióját. Az LH-ra különösen 
érzékenynek találták a fi atal hím kacsák here preparátu-
mát (Bona-Gallo és mtsai., 1983, Chase, 1982). A tisz-
tított madár gonadotropinok segítségével érzékeny RIA 
módszereket alakítottak ki vérplazmából, sejtkultura és 
szövet-incubátumból történô meghatározásukra: csirke 
LH (Follett és mtsai, 1972), csirke FSH (Scanes és mtsai, 
1977b), pulyka LH (Burke és mtsai., 1979), strucc LH és 
FSH (Bona-Gallo és mtsai., 1983). A létrehozott antites-
tek (antiszérumok) más madárfajokban is jól mûködô, 
heterolog RIA módszerek kidolgozását tették lehetôvé. 

A madár gonadotropinok szerkezetének vizsgála-
ta tisztázta, hogy ezek 25–30 kDa molekula tömegû 
glykoprotein hormonok, melyek mintegy 6–14% szén-
hidrátot tartalmaznak. Mind két hormon heterodimer 
szerkezetû, „α” és „β” alegységbôl áll, s az „α” alegy-
ség (mint valamennyi ismert glykoprotein hormon ese-
tében) azonos az FSH és LH esetében. Az „α” alegység 
biztosítja a receptor kötôdést és a szignál transzdukciót, 
míg a „β” alegység adja meg a hormon specifi kus ak-
tivitását és a faj-specifi kusságát. Mind két alegység 
önálló elemként szintetizálódik, mint különálló gének 
eltérô szerkezetû expresszátuma, s poszttranszlációsan, 
a cytoplasmában, nem kovalens kötéssel kapcsolód-
nak össze, biológiailag aktív heterodimert formálva. 
Az alegységek komplementer (c)-DNS-ének izolálása, 
szekvenálása és klónozása lehetôvé tette a teljes ami-
nosav szekvencia megállapítását.

Az „α” alegységet pulykában, struccban és házi 
kacsában, valamint pézsmarécében vizsgálták (Foster, 
Foster, 1991, Koide és mtsai., 1996, Ya-Lun Hsieh, 
2001). Ez 96 aminosav(maradék)-ból áll, s madarakban 
100%-os megegyezést mutat, az ismert gerinces „α” al-
egységek aminosav szekvenciájával pedig 70–80%-ban 
egyezik meg. Ehhez kapcsolódik a 24 aminosavból álló 
szignál polipeptid szekvencia. Az „α” alegységben 10 
cisztein maradék van, melyek 5 diszulfi d hidat képez-
nek. Jellemzô a molekulaszerkezetre a két, aszparagin 
sav-maradékra N-kapcsolt glikozilációs hely is, a 57. és 
82-es pozíciókban. Az „α” alegység mRNS ének szin-
tézisét hypophysis sejtkultúrában mind a GnRH, mind 
pedig a TRH fokozza, ösztradiol, tesztoszteron és pajzs-
mirigy hormonok pedig gátolják. 

A „β” alegység csirke FSH esetében 111 aminosav-
ból áll, melyhez 20 aminosav szignál protein kapcso-
lódik. 12 cystein maradék van benne, mely 6 diszul-
fi d hidat képez. Két aszparaginhoz kötött glykozilációs 
helyet tartalmaz a molekula, s négy prolin maradék is 
van benne, melyek a molekula faj specifi citását és re-
ceptor kötôdését szabályozzák. A csirke FSH „β” alegy-
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ség 98%-ban megegyezik a japán fürjével, 93%-ban 
a struccéval, s 66–70%-ban különbözô emlôsök FSH 
„β”-val. A csirke LH „β” alegységgel csak 37% azonos-
ságot mutat, s a csirke TSH „β”-val pedig 40%-ot (Shen, 
Yu, 2002, Kikuchi és mtsai., 1998). 

Az LH „β” alegységet struccban, pulykában csirké-
ben és japán fürjben vizsgálták. Pulyka esetében a mo-
lekula 39 szignál aminosavat és 120 apoproteint alko-
tó aminosavat tartalmaz. Japán fürjben 47 és 119 ami-
nosav maradékból áll az LH „β” molekula, struccban 
pedig 128 aminosavból. Struccban 12 cystein maradék 
van, mely 6 diszulfi d hidat képez, s egy N-glykosilációs 
helyet tartalmaz. Izolált adenohypophysis sejtek GnRH 
hozzáadásra az LH „β” expresszió növekedésével rea-
gáltak, míg  prolaktin csökkentette az LH „β” szintézi-
sét (Koide és mtsai, 1996, You és mtsai., 1995, Ando, 
Ishii, 1994, Noce és mtsai., 1989). 

Az FSH nôstény madarakban a petefészek follicu-
lusok növekedéséért elsôdlegesen felelôs faktor, kötô-
dése egyaránt kimutatható a  granulosa,  theca sejtek és 
a stromális sejtek esetében. Hatása különösen kifejezett 
a prehierarchiális (fehér és kis sárga) tüszôk esetében, 
majd fokozatosan csökken a nagy sárga tüszôkben, az 
F6–F1 típusig. Az atretizáló tüszôkben az FSH kötôdés 
jelentôsen csökken. Az FSH a mitotikus osztódások sti-
mulációja és a  granulosa sejtek apoptozisának gátlása 
mellett, kismértékben növeli a prehierarchiális tüszôk 
progeszteron, androgén és ösztrogén produkcióját in 
vitro incubált  theca szövetben. Hímekben fokozza a 
Sertoli sejtek mitozisát, tesztoszteron termelését, majd 
megindítja és fokozza a spermatogenezist. 

Az FSH specifi kus sejtekhez történô kötôdését, 
ezen sejtek membránjában kialakuló membrán re-
ceptorok biztosítják. A csirke  FSH receptor (cFSH-R) 
heptahelicalis szerkezetû, 693 aminosavból áll, melybôl 
az elsô 17 alkotja a szignál szekvenciát. Molekula tö-
mege 78 767 Dalton. Az  FSH receptor a „G” proteinhez 
csatlakozik, s az adenylcyclase-protein kináz-A, vala-
mint a foszfolipáz-C–foszfatidil inozitol rendszeren va-
lósítja meg a szignál transzdukciót. 

A többszörösen (harmonika szerûen) redôzött 
(extracellularis) ectodomain, amely az N-terminálisban 
végzôdik, 349 aminosavból áll. Három N-glykozilációs 
helyet és 11 cystein maradékot tartalmaz. A hét redôt 
alkotó transzmembrán domain 264 aminosavból áll, 
intracelluláris hurkai több tyrosin, serin és threonin ma-
radékot tartalmaznak, amelyek potenciális foszforilációs 
helyeket képeznek. A transmembrán domain két eleme 
(Thr 555, Ser 596) a protein kináz-C foszforiláció he-
lyei, 9 cystein maradék és egy N-glykozilációs hely ta-
lálható ezen a szakaszon. A C-terminálisban végzôdô 
intracelluláris domain lényegesen rövidebb, 63 amino-
savból áll, két foszforilációs helye a Thr 632 és a Thr 
658 (You és mtsai., 1996). Japán fürj esetében az  FSH 
receptor aminosav szekvenciája 47.4% átfedést mu-
tat a fürj LH receptoréval (Akazome és mtsai., 1996).

Az LH nôstény madarakban a legnagyobb sárga 
folliculusok  granulosa sejtjeinek progeszteron szinté-
zisét fokozza. A fehér- és kis sárga tüszôk esetében az LH 
hatástalan. Az ovulációt megelôzôen, a progeszteron 
trigger hatására hirtelen megemelkedô LH szint az F1 
tüszô fal felrepedését, az ovulációt eredményezi. Hím 

madarakban az LH plazma szint növekedése a he-
re Leydig sejtjeinek fokozott tesztoszteron termelését 
váltja ki.

A madár LH az emlôs LH-hoz és a madár FSH-hoz 
hasonló szerkezetû heptahelikális membrán receptorok-
hoz kapcsolódik. A madár  LH receptor szerkezetét hím 
japán fürj here sejtkultúrában, valamint a petefészek 
folliculusok  granulosa sejtjeiben a cDNS szekvencia 
elôállításával és klónozásával vizsgálták. A  granulosa 
sejtkultúrából elôállított receptor peptid, hidrofi l 
ectodomaine (extracellularis rész) 19 signál aminosav-
val kezdôdik, amelyet 366 aminosav maradék követ, 
melyek többszörösen harmonikaszerûen meghajlott ele-
met képeznek. A 7 kanyarulatból álló transzmembrán 
domain 267 aminosav maradékból áll. Az intracelluláris 
szakaszt 76 aminosav maradék alkotja, amely a „C” ter-
minálisban végzôdik. A csirke  LH receptor aminosav 
szekvenciája 67–69%-ban megegyezik az ismert emlôs 
(humán) LH receptorokéval. A csirke  FSH receptor ami-
nosav szekvenciájával pedig 51% megegyezést mutat 
(Mizutani és mtsai., 1998). A madár LH, a csirkéhez 
igen hasonló (98%) szerkezetû receptorát japán fürjben 
és pulykában is kimutatták (You és mtsai., 2000). A tel-
jes receptor cDNS-e csirke sárga tüszôkbôl származó 
 granulosa sejtkultúrában expresszál, s ez a rendszer cLH 
hatására koncentráció függô mértékben termel cAMP-t. 
A cLH-R mRNS-ének expressziója csirke ovarium kis fe-
hér tüszôibôl (3–8 mm) származó  granulosa sejtekben 
nem mutatható ki, a receptor mRNS-e csak a 9–12 mm-
es folliculusokban indul meg, s tovább, szignifi kánsan 
fokozódik a F3–F2–F1 tüszôkbôl származó  granulosa 
sejt kultúrában (Akazone és mtsai., 1994, Johnson és 
mtsai., 1996, Mizutani és mtsai., 1998). 

5.9  Az adenohypophysis  prolaktin 
termelése, a  prolaktin élettani szerepe 
madarakban

A klasszikus fénymikroszkópos festési eljárások 
azt mutatták, hogy a pars distalis cephalikus lebenyé-
ben levô, eritrozinofi l – acidofi l (éta) sejtek termel-
nék a prolaktint (Tixier-Vidal, Follett, 1973, Mikami és 
mtsai., 1975). A késôbbi immuncitokémiai vizsgála-
tok megerôsítették ezeket az eredményeket (Mikami, 
Yamada, 1984). Elektronmikroszkópos megfi gyelések 
szerint a  prolaktin sejtek meglehetôsen nagyméretû, 
ovális, gyakran sorokba rendezett képletek, melyeket 
jól fejlett szemcsés endoplazmatikus reticulum, erôteljes 
Golgi készülék, nagy tömegû mitochondrium jellemez. 
A 4–600 nm átmérôjû granulumaik polimorfi kusak 
(Mikami, Yamada, 1984). 

Az 5 exont és 4 intront tartalmazó  prolaktin gént 
lúd adenohypophysisében azonosították. Ez 98.4%-ban 
megfelelt a kacsa , 92.2%-ban a pulyka, 92%-ban a csir-
ke és 91.9%-ban a japán fürj cDNS-nek. Transzkripci-
ós kötô helyei közül funkcionálisan fontosnak tûnik a 
Pit-1 (–130/–122) és a VIP (-64/-53) kapcsolódási hely. 
Ösztrogén kötô hely viszont nem található a  prolaktin 
gén regulációs régiójában, ami arra utal, hogy direkt ha-
tásával nem kell számolni. Az expresszált pre- prolaktin 
229 aminosavat tartalmaz. A peptid-hormon 30 ami-
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nosavból álló szignál szekvenciából és 199 aminosav-
ból álló aktiv molekula-törzsbôl tevôdik össze, s több 
mint 90%-os azonosságot mutat a kacsa, fürj, csirke és 
pulyka prolaktinnal, melyekkel másodlagos és harmad-
lagos szerkezete megegyezik. Az emlôs prolaktinokkal 
54–78%-os homologiát mutat. N-kapcsolt glikozidációs 
helyeket tartalmaz a 6-os és 56-os pozicióban. Lúd-
ban és csirkében is 5 izoformáját sikerült azonosítani, 
moltömege mintegy 26 kDa. Aminosav szekvenciája 
26%-ban megegyezik a csirke növekedési hormoné-
val (Hanks és mtsai., 1989, Watahiki és mtsai., 1989, 
Wong és mtsai., 1991, Kurima és mtsai., 1995, Van As 
és mtsai., 2006, Liu és mtsai., 2008). 

A  prolaktin specifi kusan kötôdik számos szövetben. 
Receptorának cDNS-t galamb-begybôl, pulyka és ka-
csa vese szövetbôl állították elô, s klonozása során egy 
830–832 aminosavból álló peptidet izoláltak, mely-
nek molekula tömege 91.5 kDa. A  prolaktin recep-
tor (Pr-R) a  prolaktin/ növekedési hormon/cytokin re-
ceptor csoportba tartozó peptid. Extracellularis (ecto) 
domaine 2 homológ, ismétlôdô egységbôl áll, a memb-
rántól távolabbi része 204, membrán közeli része 212 
aminosavat tartalmaz. Mind két félben cystein mara-
dékok találhatók. Az egy láncból álló transmembrán 
domain 24 aminosavmaradékból áll, a prolinban gaz-
dag intracellularis domain pedig 368 aminosavat tartal-
maz. A galamb begy  prolaktin receptor nagy affi nitás-
sal köti a patkány prolaktint is (Chen, Horseman, 1994, 
Zhou és mtsai., 1996, Wang és mtsai., 2009). 

Pulykában végzett összehasonlító mérések szerint 
a  prolaktin receptor koncentráció magas szintet muta-
tott az adenohypophysisben, hypothalamusban, begy-
falban, duodenumban és gyomorfalban, a megvizsgált 
26 szövet esetén (Zhou és mtsai., 1996). Gerlékben a 
 begyfal mellett jelentôs  prolaktin receptor koncentráci-
ót találtak a hypothalamus n.ventromedialisában, amely 
terület a fi óka nevelés során jelentkezô hyperfagia sza-
bályzó központja. A n.ventromedialisba injiciált juh 
 prolaktin fokozta a gerlék táplálék felvételét, s az ugyan 
ide juttatott anti- prolaktin receptor antitest erôsen csök-
kentette a  prolaktin hatását (Li és mtsai., 1995).

A hypophysealis  prolaktin gén expresszió és a plaz-
ma  prolaktin koncentrációja jelentôsen változik évsza-
kosan és a szaporodási ciklus egyes fázisaiban, s ez 
nôstény és hím madarakban eltérô lehet. A  prolaktin el-
választást és plazma szintjének alakulását több tényezô 
befolyásolja. Ezek: a gonadotropinok és szexuál sztero-
idok közvetlen, vagy közvetett hatásai, a hosszú nap-
palos  fotoperiódus  prolaktin elválasztást befolyásoló 
hatása, amely összefügghet a  fotostimuláció más en-
dokrin mûködésekre gyakorolt hatásaival, a kialaku-
ló  fotorefrakteritás ok-okozati összefüggésben állhat a 
 prolaktin elválasztással, a  prolaktin a kotlás szabály-
zás meghatározó faktora, továbbá a  prolaktin egyik 
összetevôje a komplex  vedlés szabályzásnak és elvá-
lasztása a vonulás fontos regulációs eleme. 

A  fotostimuláció fokozza a madarak plazma  prolaktin 
koncentrációját, amely nem kötôdik a ma tu rá cióhoz. 
Bantam tyúkokban és kakasokban a  foto stimuláció már 
jóval az ivarérés (16–18 hetes kor) elôtt megemeli a plaz-
ma  prolaktin szintjét: 4, 8, 12 és 16 hetes korban szig-
nifi káns növekedést mértek (Sreekumar, Sharp, 1998). 

Foto-szenzitiv hím és nôstény Melospiza melodiák vér-
plazmájában  fotostimuláció hatására a plazma  prolaktin 
szintje csaknem párhuzamosan növekszik a gonádok 
növekedésével, a foto-gonadostimulációval (Wingfi eld, 
Goldsmith, 1990). Fotostimulációt követôen a  prolaktin 
plazma szint gácsérokban is azonnal növekedni kezd, 
de ennek intenzitása elmarad az LH szintjétôl (Sharp és 
mtsai., 1986). Foto-gonado-stimuláció idején nôstény 
pulykákban a hypophysis  prolaktin mRNS-e és  prolaktin 
tartalma, valamint a plazma szintje több mint kétszere-
sére nô, a tojásrakást követô kotlás idején, pedig mind 
három paraméter 8–10 ×-es növekedést mutat (Shimada 
és mtsai., 1991). Fotostimuláció nem változtatja meg a 
nôstény pulykák  prolaktin plazma szint napi ritmusának 
jellegét, azonban a napi görbe amplitúdója magasabb 
lesz a maximum (reggel) és a minimum (este) idején is 
(Proudman, 1998). Hím pulykákban  fotostimuláció ha-
tására lassabb, és kisebb mértékû  prolaktin plazma szint 
növekedés következik be, s a nôstényekre jellemzô, 
a  fotorefrakteritás kezdetére esô hormon szint csök-
kenés nem lép fel. Hímekben a  prolaktin szint csök-
kenése késôbb, a  postnuptialis  vedlés megindulását 
követôen jelentkezik csak (Proudman, Siopes, 2005). 
Nôstény és hím ludakban a  prolaktin plazma szint a 
foto-gonadostimuláció idôszakában nô, magas, ill. 
maximális szintet mutat a  fotorefrakteritás kezdetén, 
majd a  fotorefrakteritás késôbbi fázisában erôsen le-
csökken. A  postrefrakter idôszakban a  prolaktin plazma 
koncentráció, azután ezen az alacsony szinten marad 
(Péczely és mtsai., 1993). Seregélyekben, ezzel szem-
ben a fotorefrakteritással kapcsolatos gonád regresszió 
a plazma  prolaktin szint határozott növekedésével esik 
egybe (Dawson, 2006).

A fotorefrakteritással összefüggô változások az egyes 
vizsgált madárfajokban eltérôek. A  fotorefrakteritás ki-
alakulása (tojásrakás leállása, ovarium regresszió) a to-
jó és/vagy kotló pulykákban a  prolaktin plazma szint 
csökkenéssel jár együtt. A  prolaktin szint viszont alig 
változik azokban az egyedekben, melyek nem lesz-
nek fotorefrakterek (Proudman, Siopes, 2002, 2006). 
A  foto refrakteritás kialakításában szerepe lehet a 
 prolaktin és a pajzsmirigy hormonok funkcionális kap-
csolatának is, de ezek jellege fajonként változhat. Ko-
rábbi vizsgálatok szerint seregélyek thyroxin kezelése 
a szaporodási idôszak megszûnését és  fotorefrakteritás 
kialakítását eredményezte. A T4 kezelt seregélyek 
plazma  prolaktin tartalma megemelkedett (Goldsmith, 
Nicholls, 1984a). Pajzsmirigy irtás csökkentette a plaz-
ma  prolaktin szintet és ezek a seregélyek nem lettek 
késôbb fotorefrakterek (Goldsmith, Nicholls, 1984b). 
A thyroidectomizált seregélyek thyroxin kezelése emel-
te a  prolaktin szintet, s ezek a madarak fotostimulációt 
követôen fotorefrakterek lettek (Goldsmith és mtsai., 
1985). Nôstény pulykák esetében a  fotostimuláció során 
emelkedô plazma  prolaktin csúcs értéket ad a tojáster-
melési csúcs idején, vagy azt követôen, majd a kialaku-
ló  fotorefrakteritás idején jelentôsen lecsökken. A plaz-
ma  prolaktin és T4 koncentráció a  fotostimuláció alatt 
alacsonyabb azokban a madarakban, melyek késôbb 
fotorefrakterek lesznek (Proudman, Siopes, 2002). 
Nôstény és hím ludakban, ezzel szemben a szaporodási 
csúcs idôszakot követôen a  prolaktin, a T3 és T4 szint 
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egyaránt növekszik a plazmában, a  fotorefrakteritás ele-
jén. A  fotorefrakteritás késôbbi idôszakában viszont a 
 prolaktin szint jelentôsen lecsökken, míg a T3 és T4 
plazma koncentráció közepesen magas értéket mutat. 
Thyroidektomia nincs hatással a plazma  prolaktin szint-
jére sem a tojást rakó, sem a fotorefrakter ludakban 
(Péczely és mtsai., 1993). 

Azokban a fajokban, ahol a szaporodási ciklus ki-
alakulása nem a foto-gonadostimuláció eredménye, 
ugyancsak megfi gyelhetô a gonád fejlôdéssel pár-
huzamosan a plazma  prolaktin szint növekedése. 
A hyperprolaktinémia a szteroid szintek változásával 
állhat kapcsolatban. A zebrapinty opportunista költô 
madár, amely Ausztráliában nem a fénytartam válto-
zás hatására kezd szaporodni, hanem egy nagyobb 
esôzést követô táplálék bôség indítja meg szaporo-
dását. Esetében, a  prolaktin plazma szint a legalacso-
nyabb a párba nem állt egyedekben, növekszik a pár-
ba állást követôen és a legmagasabb volt a költô pá-
rokban. A hímek és nôstények plazma szintje ebben 
a fajban nem mutat eltérést. VIP injekció hatására a 
nem költô egyedek maximális  prolaktin szint emelke-
déssel reagáltak, míg a kotló madarakban ez a keze-
lés nem okozott változást. Ez a válaszreakció eltér a 
fotoszenzitív madarakétól, ahol csak a reprodukciós fá-
zisban levô egyedek reagálnak VIP kezelésre. Az op-
portunista zebrapinty esetében tehát a költést elôsegítô 
 prolaktin szekréció élettani feltétele (PrR expresszió) 
folyamatosan jelen van, s a költés igen gyorsan meg-
indulhat (Christensen, Vleck, 2008). 

Tojó tyúkokban a  prolaktin plazma szint alakulá-
sa a tojásrakási ciklus alatt a tojás produkció mértéké-
vel fordított korrelációt mutat. Ugyancsak negatív kor-
relációt találtak intakt és  prolaktin elválasztást gátló, 
bromo-ergocriptinnel kezelt tyúkokban a  prolaktin plaz-
ma koncentráció, a plazma ösztradiol és progeszteron 
szintje, valamint a tojás produkció között (Reddy és 
mtsai., 2002). A bromo-ergocriptinnel kezelt tyúkokban 
alacsony  prolaktin szintek, de a kontrollnál jelentôsen 
magasabb plazma LH koncentráció, intenzívebb LH 
pulzáció és magasabb ösztradiol és progeszteron szin-
tek alakultak ki, s a kezelt tyúkok tojás-produkciója a 
kontroll szintnél magasabb volt (Reddy és mtsai., 2007).

A  prolaktin a reprodukciós ciklus során közvetlen 
gátló hatással lehet a petefészek folliculusok prolife rá-
ciójára és szteroid produkciójára. Emlôs  prolaktin ismé-
telt injiciálásával tyúkokban és pulykákban a nagy sárga 
tüszôk atrofi áját tudták elérni (Opel, Proudman, 1980). 
Az in vitro megfi gyelések szerint a fehér tüszôkben a 
 prolaktin közvetlenül gátolja az ösztradiol release-t, míg 
a sárga,  preovulációs tüszôkben a tüszô aktuális fejlett-
ségi állapotától függôen lehet inhibitoros és stimuláló 
hatású is (Hrabia és mtsai., 2004). 

Az ovariális szteroidok a  maturáció során és a sze-
xuálisan aktív állapotban befolyásolhatják a plazma 
 prolaktin szint alakulását. Nôstény pulykákban az ivar-
érés során emelkedik a plazma  prolaktin szintje, azon-
ban ez a növekedés nem következik be ovariektomizált 
madarakban. Ovariektomizált nôstény ludakban, az ál-
lat növekedése során a  prolaktin szint lassabban növek-
szik és a tojás-rakó, ivarérett madarakra jellemzô ma-
gas szinthez képest alacsonyabb értéket mutat, vala-

mint a  fotorefrakteritás kezdetére jellemzô csúcs is szig-
nifi kánsan alacsonyabb. Az ösztrogén és progeszteron 
 prolaktin elválasztást fokozó hatását igazolja az 
ovariektomizált nôstény pulykákon végzett beavatkozás 
is: mind ösztrogén, mind pedig a progeszteron injiciálás 
megemelte a plazma  prolaktin szintjét (El Halawani és 
mtsai., 1983, Péczely és mtsai., 1993). 

Hím madarakban a tesztoszteron ezzel szemben 
nincs hatással a  prolaktin szekréció  maturáció során 
mutatkozó növekedésére: gunarakban kasztrálás egyál-
talában nem hatott a plazma magas  prolaktin szintjére 
(Péczely és mtsai., 1993). 

A  prolaktin és az LH elválasztása – a  maturáció kez-
detére jellemzô párhuzamos emelkedést követôen – 
eltérôen alakul a szexuális aktivitás és az ezt követô kot-
lás, fi óka nevelés idôszakában. A viszonyok fôleg nôsté-
nyekben ismeretesek. Az LH  maturáció során jelentkezô 
növekedését a tojásrakás idején a  preo vulá ciós csúcsok 
által kialakított erôsen fl uktuáló plazma szint váltja fel. 
A  prolaktin szint az ivarérést követôen, tovább növek-
szik, s az LH-hoz képest fázis eltolódással, késôbb ad 
maximális értéket, mely a kotlás-, ill. a  fotorefrakteritás 
kezdetére esik. Ekkor a plazma LH szint már erôsen csök-
ken. A magas  prolaktin plazma koncentráció – együtte-
sen a kezdetben magas szinten maradó progeszteronnal 
– a lerakott tojások kiköltését biztosító kotlási mecha-
nizmus elsôdleges meghatározója (megindítója?) lehet. 
A kotlás késôi szakaszában és a fi ókák kikelése, valamint 
a fi ókavezetés idôszakában a plazma magas  prolaktin 
koncentrációja jelentôsen lecsökken, s ugyanakkor az 
LH plazma szintje újra emelkedni kezd. Kanárimada-
rak költésének megzavarása, majd a költés újrakezdése 
idején megfi gyelték, hogy a kotló madarakban magas 
 prolaktin és alacsony LH szint volt jellemzô, a fészek el-
vételét követôen a  prolaktin szint 24 órán belôl erôsen 
csökkent, s ugyanekkor az LH meredeken emlkedett. 
Újabb kotlás során pedig  prolaktin szint növekedés és 
újabb LH koncentráció esés következett be (Goldsmith 
és mtsai., 1984, Péczely és mtsai., 1993, Richard-Yris 
és mtsai., 1998, Bédécarrats és mtsai., 1999).

Egymást követôen kétszer-háromszor költô gerlék 
esetében megfi gyelhetô az LH (és a szexuál szteroidok), 
valamint a  prolaktin plazma szintjének egymástól nagy-
mértékben független változása. Nôstény madarakban az 
udvarlási fázisban magas az LH szint, majd ez fokoza-
tosan csökken a tojás-rakást követôen és az inkubáció 
kezdetén. A plazma  prolaktin tartalma alacsony az ud-
varlás során, s ugyancsak alacsony a kotlás kezdetén, 
de erôteljesen emelkedik a kotlás közép idejétôl, ami-
kor a  begyfal kezd megvastagodni. A fi ókák kikelését 
követô néhány napban még magas a plazma  prolaktin 
szintje (begytejjel történô táplálás ideje), majd csökken, 
s ezzel egyidejüleg a  begyfal elvékonyodik. A fi atalok 
kirepülését követôen a plazma LH szint újra emelked-
ni kezd, s újabb udvarlási fázis kezdôdik.

Hímekben a két hypophysis hormon produkci-
ója ugyancsak egymástól függetlenül változik, plaz-
ma szintjük között sem szinergizmus, sem kifejezett 
antagonizmus nem fi gyelhetô meg. Hím gerlékben a 
 prolaktin plazma szintje magasabb, mint nôstényekben 
(Goldsmith és mtsai., 1981). További vizsgálatok ar-
ra utaltak, hogy gerlékben a  prolaktin szint kotlás ide-
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jén történô növekedése inkább a  begyfal vastagodá-
sával ( begytej termelés), mint a kotlási magatartásfor-
ma kialakításával kapcsolatos (Silver, 1984). Más vizs-
gálatok, viszont arra utaltak, hogy a  prolaktin a fi ó-
kák regurgitációval történô táplálását és nem a  begyfal 
megvastagodással kapcsolatos  begytej termelését vált-
ja ki. Elôzôleg nem kotlott galambokban, hyperfágiát 
és fi óka táplálási magatartást (regurgitáció) tudtak lét-
rehozni juh  prolaktin ismételt szubkután, valamint 
intracerebroventricularis injiciálásával. Ugyanakkor, a 
 begyfal nem vastagodott meg az így kezelt madarakban 
(Buntin és mtsai., 1991).

A  prolaktin szerepe meghatározó a galamb- és 
gerlefélék, valamint a fl amingók és császárpingvinek 
(Aptenodytes forsteri) ún.  begytej képzésének kiváltá-
sában és a fi ókák táplálása során produkciójának sza-
bályzásában. A  begytej meghatározó tápanyag a fejlôdô 
fi ókák elsô napjaiban, megvonása a pelyhesek pusz-
tulását eredményezi. A  begytej képzôdését legjobban 
a galambokon ismerjük, ahol a fi ókák kikelése elôtt, 
mintegy két nappal kezd termelôdn. A galambfélék be-
gye a nyelôcsô alsó – propria mirigyeket nem tartalma-
zó – szakszán alakul ki. Itt a nyelôcsô mediális részébôl 
mind két oldalra egy-egy zsák alakú képlet türemke-
dik ki, melyek inaktív állapotban kisméretû, vékony-
falú kidomborodások, a fi ókanevelési idôszakban vi-
szont terjedelmes, vastag falú oldalra domborodó tasa-
kok. Az aktív begyzsákokra jellemzô a hámréteg inten-
zív proliferációja, mely annak megvastagodását okozza, 
miközben a propria lazarostos kötôszövete ugyancsak 
megvastagszik és erekben gazdagabbá válik. A szöveti 
proliferáció a nyelôcsô mediális részén nem jelentkezik, 
hanem fokozatosan alakul ki, medio-lateralis irányba. 
A nyálkahártya megvastagodása nem egyenletes a begy-
zsákok területén, hanem hálózatos felszint eredményez 
és a luminális felszínen kialakult mezôkben kripta-szerû 
beöblösödések jönnek létre. A beöblösödô kriptákat vé-
kony, kiemelkedô kötôszöveti sövények választják el. 
A luminális felszinre nyíló kriptákban fehéres-szürke, 
rizsszem-szerû konkrementumok vannak, melyeket zsí-
ros degenerációt mutató hámsejtek tömkelege képez. 
Ezeket a konkrementumokat az etetés regurgitációja a 
begy és nyelôcsô lumenébe préseli, ott azok keverednek 
a nyelôcsô felsôbb szakaszában levô propria mirigyek 
produktumával (nyállal), majd ezt a pép-szerû anyagot 
a szülômadár, mint „begytejet” a fi óka szájüregébe ök-
lendezi. A leváló hámsejteket a stratum germinatívum 
igen intenzív osztódási folyamatai folyamatosan pó-
tolják. A  prolaktin hatására – dózisfüggôen – megna-
gyobbodó begyzsákok lehetôséget adtak érzékeny in 
vivo bio-assay-k kidolgozására az 50–60-as években, 
melynek során az inaktív galamb egyik oldali begy-
zsákja fôlé az ismeretlen mintát, míg a másik oldali fö-
lé ismert mennyiségû  prolaktin standardot injiciáltak 
szubkután, majd a kipreparált begyzsák tömegének és 
szöveti proliferációjának mértékébôl következtettek a 
minta  prolaktin tartalmára (Péczely, nem közölt ada-
tok). Késôbb ezt a módszert a hasonló elven mûködô, 
érzékenyebb radioreceptor assay váltotta fel (Forsyth 
és mtsai, 1978). 

A galambok begytejét alkotó szárazanyag mint-
egy 60% fehérjét, 35% lipidet, s 1–3% szénhidrátot, 

valamint kalciumot, káliumot, nátriumot és foszfáto-
kat tartalmaz, s e mellett jelentôs az IgA, valamint egy 
specifi kus – EGF-szerû – növekedési faktor tartalma is. 
A lipid tartalmat trigliceridek alkotják, a szénhidrát tarta-
lomban lipidekhez és fehérjéhez kötött sziál sav, fukóz, 
glukozamin, galaktóz, mannóz és glukóz található 
(Gillespie és mtsai., 2011, Shetty és mtsai., 1992, 1994). 

A  begytej képzôdését a kotlás során fokozódó 
 prolaktin plazma szint indítja meg és tartja fenn, a fi ókák 
táplálásának elsô napjaiban (hetében) a begyzsák töme-
ge mintegy ötszörösére nô, s ezt 4 napos, 1 mg/nap dó-
zisú szisztémás kezeléssel jól lehetett imitálni (Garrison, 
Scow, 1975). A folyamatot több részletében is elég jól 
ismerjük. A fi ókáikat etetô galamb szülôk proliferált 
begy-mucosájának mintegy 4–5 × nagyobb a  prolaktin 
kötô képessége, mint a nem etetô, vagy fi atal madara-
kénak, ami a  prolaktin hatására expresszáló specifi kus 
 prolaktin receptorok mennyiségének növekedését jelzi 
(Kledzik és mtsai, 1975). A  prolaktin kötôdése az epithel 
sejtek membrán receptoraihoz a tirozin foszforiláció ak-
tiválásával szignál transzducer és transzkripció aktivátor 
protein (STAT) megnövekedett mennyiségének keletke-
zéséhez vezet (Horseman, Buntin, 1995). A  prolaktin 
nagyszámú gén expresszióját eredményezi a begy-
zsák mitotikusan osztodó epithel sejtjeiben, 542 gén 
up-regulációját és 639 gén down-regulációját fi gyelték 
meg. Az upregulált gének közül a laktáló begyben mint-
egy 6 ×-ára nô a microphtalmia-associated transcription 
faktor (MITF) expressziója. Ezt a gént két szignál me-
chanizmus aktiválja: a mitogén aktivált protein kináz 
(MAPK) és a „wingless” (WNT) szignál mechanizmus.

A MITF meghatározó a melanogenezis folyamatá-
ban, melynek során fehérje produktuma hét gént akti-
vál (upreguláció): többek között a wnt szignál recep-
tor-t, a frizzled homolog-3-t és a béta katenin-t. Mi-
vel sem az inaktív, sem az aktív begy-mucosa nem tar-
talmaz melanocytákat, valószínû, hogy itt a MITF szé-
les hatás-spektrumban extracelluláris matrix recep-
torokon keresztül, a hám stratum germinativumának 
különbözô sejtjeire hatva, az intenzív proliferáció ál-
talános beindítója, erôs mitogén hatású. A gyors sejt-
burjánzás hypoxiás stresszt eredményez a hámszö-
vetben, mely antioxidáns mechanizmusokat indít be 
(peroxiredoxin-1, 3 heat shock protein-gén), valamint 
immun-gének expresszióját. Az így keletkezett anti-
oxidáns és immun fehérjék nagy tömege kerül be a 
parakeratinizálódott és lipid vakuolumokat tartalma-
zó, majd lelökôdô hámsejtekbe, a „ begytej” fontos 
összetevôit képezve. Jellemzô egyes immun-gének up-
regulációja is: platelet factor-4, CD-36 (egy membrán 
kötött glykoprotein, amely a platelet faktor megtapadá-
sára szolgál). Ugyancsak fokozódik az emésztôkészülék 
mûködését moduláló szomatosztatin receptort kódoló 
gén expressziója is.

A  begytej legjellegzetesebb összetevôjét a para-
keratini zálódó hámsejtekben bekövetkezô fokozott lipid 
szintézis és akkumuláció biztosítja. Ennek során – ma-
darakra jellemzôen – két Acyl-CoA szintetáz gén up-
regulációja fi gyelhetô meg. A parakeratinizálódó hám-
sejtekben ezek a gének zsírsav oxidációs enzimeket kó-
dolnak, melyek neutrális telítetlen trigliceridek szintézi-
sét eredményezik (Dumont, 1965). A prekurzor anyago-
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kat (VLDL) a máj és zsírszövet termeli, a vérárammal ke-
rülnek a  begyfal-mucosába, ahol endocytozissal jutnak 
a differenciálódó hámsejtekbe. A hámsejtekbe került 
lipidekbôl szintetizálódott triglicerideket a Golgi készü-
lék mikro-cseppekbe „csomagolja”, melyeket azután a 
dynein mikrotubulus rendszer juttat a parakeratinizálódó 
hámsejtek növekvô lipid vakuolumaiba (Gillespie és 
mtsai., 2011). 

A  prolaktin elválasztás szabályzásában – reciprok 
módon – a kotlással kapcsolatos magatartás formák, 
valamint a költés aktuális körülményei is fontos sze-
repet játszanak. Ezekben a folyamatokban, ugyanak-
kor lényeges lehet a kortikoszteron moduláló hatása is. 
A tojások taktilis ingerei alapvetôek lehetnek a plazma 
 prolaktin szint növelése szempontjából. Erre utal többek 
között, a Megadyptes antipodes pingvineken végzett kí-
sérlet. Mesterséges tojás helyezése a madarak fészkébe 
a nôstény  prolaktin koncentrációját növelte, míg a to-
jás látványa önmagában nem volt hatással a  prolaktin 
szintre. A mesterséges tojás fészekbe helyezése más-
részt, kotlási magtartást váltott ki mind a hím, mind a 
nôstény pingvin esetében (Massaro és mtsai., 2007). 
Bantam tyúkokban a fészek eltávolítása csökkentette a 
plazma  prolaktin szintet, s ugyancsak csökkent a kot-
ló madarak  prolaktin koncentrációja, ha a fészekrôl el-
távolítva napos csibékkel hozták ôket össze, melyeket 
sajátjukként adoptáltak (Sharp és mtsai., 1988). A plaz-
ma  prolaktin szint növekedése fontos szabályzó faktora 
a fi ókák gondozásának is, galambféléken  prolaktin ke-
zelés fokozza a  begytej és a pépessé alakított táplálék 
regurgitációját, valamint növeli a fi ókákat védelmezô 
magatartást (Wang, Buntin, 1999). 

Ismeretes az, hogy a kotló madár aktuális kondíci-
ója (test tömeg, zsír depók tömege) és a költés során 
jelentkezô predációs tojás veszteség mint proximális 
faktor, modulálják a szülôi magatartást. Ennek hor-
monális hatásai lehetnek, melyek a kortikoszteron és 
 prolaktin szinet befolyásolhatják. Kotló pehelyrécékben 
(Somateria mollissima) – ahol a nôstény madár a kot-
lás 25 napja alatt nem táplálkozik – a fészakalj mennyi-
ség változtatása a befogás okozta, stressz-stimulált kor-
tikoszteron mennyiséget növelte, de a testsúly csökke-
nés nem hatott a stimulált kortikoszteron szintre. A plaz-
ma  prolaktin szint gyors eséssel reagált  fészekalj szám 
csökkentésére, ami jelzi, hogy a tojások taktilis stimu-
láló hatása szükséges a  prolaktin elválasztás magas ér-
tékének biztosításához. A plazma  prolaktin szint ugyan-
csak szorosan korrelál a testtömeg csökkenéssel, azok-
nál a madaraknál, ahol rövidítették a kotlás idejét, s test-
tömegük nagyobb maradt, magasabb  prolaktin szintet 
mértek. Másrészt, a kortikoszteron alap-szint, manipulá-
ció okozta emelkedése csökkentette a plazma  prolaktin 
szintet (Criscuolo és mtsai., 2002, 2006). 

A kotlás – fi óka nevelés idôszakában a kortikosz-
teron, mint stressz- és anyagcsere-hormon, reciprok-
sziner gista módon mûködhet együtt a plazma  prolaktin 
szinttel. A szülöi magatartás egyik jellemzôje a  hyperfágia 
és az ezzel kapcsolatos fi óka táplálási magatartás. 
A  hyper fágia kiváltásában a  prolaktin orexigenikus hatá-
sa meghatározó, de ez a kortikoszteron megnövekedett 
szekrécióján keresztül valósul meg. Megismételt 
intra  cerebroventricularis  prolaktin injekció fokozta a 

nem költô gerlék kortikoszteron plazma szintjét, s ez 
hyperfágiát eredményezett. A  prolaktin stimuláló hatá-
sa azonban elmaradt, ha szimultán, glukokortikoid re-
ceptor antagonista RU38486-t juttattak az agykamrába 
(Koch és mtsai., 2004). 

Hojszákat (Puffi nus puffi nus) vizsgáltak a kotlás 
és fi óka nevelés különbözô fázisaiban jelenkezô akut 
stressz  prolaktin szintre gyakorolt hatása szempontjából. 
Az akut stressz kortikoszteron plazma koncentrációt 
emelô hatása csökkentette a  prolaktin plazma szintet a 
kotlás és a fi atalok táplálásának kezdetén, de fokozta a 
 prolaktin szintet a nagyobb fi ókák etetése idején, s ez a 
magas  prolaktin szint tartósan fennmaradt. A  prolaktin 
kotló magatartást biztosító hatása a kortikoszteron mo-
dulációval együtt is megvalósult (Riou és mtsai., 2010). 
Három újjú csüllôkön (Rissa tridactila) vizsgálták a köl-
tés – fi ókanevelés kapcsolatát a plazma kortikoszteron 
és  prolaktin szintek alakulásával. A fi ókanevelô hím és 
nôstény madarakon mind két hormon magasabb kon-
centrációját találták, összehasonlítva a nem költô páro-
kéval. A hormon szintek és a madarak kondíciója között 
nem mutatkozott összefüggés. A kortikoszteron szint nö-
vekedés a stressz válaszra mind a fi ókanevelô, mind a 
nem költô pároknál azonos volt. Ezzel szemben, fi óka 
nevelô madaraknál a stresszt követô  prolaktin koncent-
ráció csökkenés jelentéktelen (9%) volt, míg a fi ókákat 
nem etetô hímeknél és nôstényeknél ez 41%-ot ért el. 
Az etetô madarakban a kortikoszteron elválasztás nö-
vekedési képessége a táplálék keresés „foraging” ma-
gatartását támogatja, a  prolaktin szint stabilitása pedig 
a  szülôi magatartás fennmaradását biztosítja (Chastel 
és mtsai., 2005). 

A kortikoszteron –  prolaktin szinergizmus a költé-
sek sikerességét anyagcsere stabilitást és adaptív-plasz-
ticitást létrehozó hatásukon keresztül is biztosíthatják. 
A vándor albatrosz (Diomedea exculans) szaporodási 
aktivitása – egy ideig – nô az életkor elôrehaladtával, 
melyben elsôsorban a korábbi sikeres költések, s nem az 
életkor, játszik meghatározó szerepet. A kortikoszteron 
alapszint fokozatosan nô ez alatt, s maximumát a hato-
dik költés körül éri el. A plazma  prolaktin szint hasonló 
módon növekszik, de csak a hímeknél. Ez a hormoná-
lis fejlôdés biztosíthatja a költések nagyobb sikerességét 
a hatodik költéstôl kezdve (Angelier és mtsai., 2006). 

A kortikoszteron –  prolaktin plazma szintek egyensú-
lyi állapota a szülô madár életben maradását biztositja, 
szélsôséges esetekeben. A kotlás és fi óka nevelés, ôrzés 
hetekre a fészekhez, ill. az utódokhoz köti a pingvine-
ket, amely idôszak kritikus lehet a szülô madár ener-
gia utánpótlása szempontjából. Egyes esetekben a to-
jás, vagy a pelyhes elhagyása következik be és a szülô 
madár visszatér a tengerbe táplálkozni. A vizsgált ki-
rálypingvinek ilyenkor a mély-éhezés élettani állapo-
tában vannak, amikor felgyorsuló protein katabolizmus 
lép fel. Fôleg a költés korábbi fázisában következik ez 
be, s nem a ”költés várható sikeres befejezése” elôtt. Er-
re az állapotra a kortikoszteron szint 4–5 ×-ös emelke-
dése és a  prolaktin igen erôs csökkenése jellemzô, va-
gyis a két hormon arányának igen jelentôs eltolódása 
(Groscolas és mtsai., 2008).

A  prolaktin kotlási magatartást kiváltó hatása mind 
a mai napig nincs egyértelmûen bizonyítva. Elsônek 
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Riddle és mtsai. (1935) számolt be arról, hogy tojást 
rakó házityúkokban emlôs  prolaktin kezeléssel kotló 
magatartást lehetett kiváltani. A kísérlet számos meg-
ismétlése nem tudta ezt az eredményt reprodukálni, 
más eredmények viszont közvetlenül, vagy közvetve 
megerôsítik Riddle elsô megállapításait. Így, tojó tyú-
kok és pulykák juh  prolaktin különbözô dózisaival 
történô kezelése bár a petefészek nagy sárga tüszôinek 
atrofi áját eredményezte, egy esetben sem váltott ki kot-
ló magatartást (Opel, Proudman 1980). Ezzel szem-
ben ovariectomizált pulykák kezelése arra utalt, hogy 
ha ösztrogén elôkezelést követôen progeszteron ke-
zelést alkalmaztak, úgy a pulykák fészkelési maga-
tartást mutattak. Amennyiben ezeket az ösztrogén + 
progeszteron kezelt madarakat juh prolaktinnal is ke-
zelték, perzisztens kotló magatartás lépett fel, s ezekben 
a pulykákban megemelkedett  prolaktin és csökkent LH 
plazma szinteket találtak (El Halawani és mtsai.,1986). 
Újabban, további pozitív eredményekrôl számoltak 
be: amerikai vércsékbe ozmotikus minipumpát ültet-
tek, mely a  fészekalj 2. tojásának lerakását követôen 
lépett mûködésbe, folyamatos infúziót eredményezve. 
A kísérlet során juh prolaktint alkalmaztak három kon-
centrációban, s megállapították, hogy a  prolaktin keze-
lés fokozta a kotló magatartást, anélkül, hogy befolyás-
sal lett volna a  fészekalj tojás mennyiségére (Sockman 
és mtsai., 2000). 

A pulyka  prolaktin antitesttel történô passzív immu-
nizálási kísérletek ugyancsak a  prolaktin kotlási maga-
tartást kiváltó hatását igazolják. 15 kezelt tojó pulyka 
közül egy sem mutatott kotlási magatartást, míg a hason-
lóan tartott kontrol madarak közül több, mint 50% kot-
lóvá vált. Az anti  prolaktin antitesttel kezelt nôstny puly-
kák plazma  prolaktin szintje szignifi kánsan alacsonyabb 
volt a kontrol madarakénál, s ezek a pulykák több tojást 
tojtak, mint a kontrol csoport állatai. A  prolaktin anti-
test kezelés ugyanakkor sem a plazma LH, sem pedig 
az ösztradiol szintet nem befolyásolta, hatása kizárólag 
a  prolaktin szint csökkenéssel függ össze (Crisostomo és 
mtsai., 1997). VIP-val szemben aktivan immunizált to-
jó pulykákban szintén a kotlási magatartás gátlását tud-
ták kimutatni, párhuzamosan a plazma  prolaktin szint 
csökkenéssel (El Halawani és mtsai., 2000). 

A  prolaktin szerepe valószínûsithetô a madarak ved-
lésének szabályozásában is. Ugyanakkor, az is nyilván-
való, hogy a  prolaktin nem egyedüli faktorként sza-
bályozza a vedlést, hanem az éves ciklus részeként 
kialakuló vedlést szabályzó neuro-endokrin „együt-
tes” fontos eleme. (A  vedlés komplex szabályozásá-
val késôbbiekben, részletesen foglalkozunk.) Már az 
50-es években kimutatták, hogy  prolaktin kezelés ved-
lést idéz elô tyúkokban, s ez a kezelés ugyanakkor gá-
tolja a tojásrakást. Kasztrált kakasokban, szintén ved-
lést lehetett  prolaktin kezeléssel kiváltani (Harris, Juhn, 
1956, Juhn, Harris, 1958). Foto-gonadostimulált puly-
kákon a  prolaktin szint fokozatosan nô, maximumát a 
kotlás kezdetekor éri el, s az ezt követô  fotorefrakteritás 
és  postnuptialis  vedlés megindulásakor már csökken-
ni kezd (Mauro és mtsai., 1989). VIP-pal konjugált 
neuropeptiddel aktivan immunizált seregélyek eseté-
ben a fotostimulált madarak gonád növekedést mu-
tattak, s a plazma  prolaktin szint a madarak egy ré-

szében alacsony szinten maradt, míg a kezelt csoport 
másik részében a kontrol szint 1/4-re – 1/3-ra emelke-
dett csak. Azokban a kezelt seregélyekben, melyek-
ben a  prolaktin fotostimulativ emelkedése teljesen el-
maradt, nem következett be  vedlés, míg a kismérték-
ben emelkedett  prolaktin szintû madarakban csupán 
két elsôrendû evezô toll cserélôdött ki (Dawson, Sharp, 
1998). Dawson (2006) foto-gonadostimulált seregélye-
ken vizsgálta a költést követô  fotorefrakteritás idején 
kialakuló postnuptialis vedlést. Megállapítása szerint 
sem a  fotostimuláció, sem a gonádok regressziója nem 
volt hatással a  vedlés megindulásának idôpontjára. Szo-
ros korreláció mutatkozott viszont a plazma  prolaktin 
szint alakulása és a  postnuptialis  vedlés megindulá-
sa között. Több kísérleti rendszer összehasonlítása azt 
mutatta, hogy a  vedlés megindulását minden esetben 
magas  prolaktin plazma szintnek kellett megelôznie. 
A  vedlés megindulása, ugyanakkor nem a  prolaktin 
csúcs magasságával, hanem annak idôpontjával füg-
gött össze. Igen hasonló eredményeket kaptak szabadon 
élô Junco hyemalisok tavasz – nyári idôszakban végzett 
vizsgálataiban. A  postnuptialis  vedlés a fotorefrakter ál-
lapot kezdetén indult meg, s hormonálisan a valami-
vel korábban kifejlôdött éves  prolaktin csúcs értékkel, 
annak idôzítésével függött össze (Deviche és mtsai., 
2000). A plazma  prolaktin szint csökkenését és az ez-
zel egyidôben jelentkezô vedlést, más összefüggés-
ben értelmezik Dawson és munkatársai (2009) büty-
kös hattyúkon. Nem költô egyedek, költô tojók és fi óka 
vezetô hímek összehasonlítása azt mutatta, hogy ezek-
nél az egyedeknél eltérô idôpontban indult meg a  ved-
lés, s a  vedlés idôpontját a különbözô idôpontokban 
csökkenô  prolaktin szintek kritikus alacsony értéke ha-
tározta meg. Tehát, nem a korábban jelentkezô magas 
 prolaktin érték, hanem annak erôs csökkenése lenne a 
 vedlés iniciátor faktora. Felvetésük egybe vág a többi 
összes fajon nyert eredménnyel, mely szerint a a ko-
rábban magas  prolaktin érték jelentôsen csökken akkor, 
amikor a  vedlés megindul. Csupán az a kérdés, hogy a 
 prolaktin szint esése milyen mechanizmusokat indít be, 
melyek a régi tollak kilökôdését eredményeznék? Egy 
magas szint, késéssel jelentkezô stimulatív hatása sok-
kal inkább lehet trigger hatás, mint a hormon hiánya. 

A költô, v. kotló-folt kialakulásának hormonális sza-
bályzásában a szexuál szteroidok, pajzsmirigy hormo-
nok és a  prolaktin vesz részt. A  prolaktin a mell és has 
tollvesztésének megindításában (speciális  vedlés sza-
bályzás), valamint a kotlófolt bôr-epidermisének fella-
zulásában játszik meghatározó szerepet. A mell – has 
bôr ereinek (fôleg a kapillarizáció mértékének) gazda-
gabbá válását pedig elsôdlegesen az ösztrogének pe-
rifériás hatásának tudhatjuk be. A csupasz bôrfelület 
sokkal intenzívekk hô-konduktanciát tesz lehetôvé a 
tojások felé. A kotló folt szerkezetét és mûködését az 
öko-fi ziológiai részben fogjuk részletesen tárgyalni. 

A  prolaktin szerepe igen valószínûnek tûnik a ma-
dárvonulás multi-hormonális szabályozásában. Meier 
és munkatársai hívták fel elsôként a fi gyelmet arra a 
60-as években, hogy a  prolaktin produkció napszakos 
változása fontos szabályzó faktora a vonuló Zonotrichia 
albicollis lipid anyagcseréjének. A lipid metabolizáció 
pedig az energia bázisa a hosszú távú repülés izom-
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munkájának. A hypophysealis  prolaktin termelés nappa-
li, igen magas értéke a vonulás elôtti, ún. premigrációs 
lipid hiperprodukció és szubkután zsírdepók kialakulá-
sához vezet. A tavaszi vonulás során viszont, a  prolaktin 
a kora reggeli órákban mutat maximális plazma szin-
tet, s ez a magas plazma szint a zsírdepókból erôs lipid 
lebontást, s a zsírsav oxidáció gyors növekedését ered-
ményezi. A  prolaktin napi ritmus változása hasonlóan 
befolyásolja a szénhidrát anyagcserét is, de ennek a fo-
lyamatnak a szerepe a madarak energianyerô mecha-
nizmusában alárendeltebb. A hosszú távú repülés ener-
gia biztosításában a  prolaktin a kortikoszteronnal, pajzs-
mirigy hormonokkal és glukagonnal mûködik együtt 
(Meier, Farner, 1964, Meier és mtsai., 1969, Meier, Mar-
tin, 1971). 

Ezeket a korai vizsgálati eredményeket késôbb, 
megerôsítették Junco hyemalison. Ennek a vonuló sár-
mány fajnak a  prolaktin plazma szintje – más fajokhoz 
teljesen hasonlóan – határozott évszakos változásokat 
mutat, a tavaszi (fotostimulációs) idôszakban növeked-
ni kezd, magas értéket mutat a szaporodási idôszak 
alatt és közvetlenül utána ( fotorefrakteritás kezdete: 
kotlás,  postnuptialis  vedlés). Az évszakos változástól 
függetlenül, azonban a tavaszi vonulási idôszakban 
a plazma  prolaktin szint erôteljesen növekszik, s ez 
a növekedés együtt jelentkezik a plazma kortikoszte-
ron koncentrációjának emelkedésével. A  prolaktin és 
kortikoszteron plazma szint szimultán növekedését a 
tavaszi nappal hosszúság növekedése eredményezi. 
A továbbiakban, befogott Junco-kon fotostimulációs 
kísérletben megállapították azt, hogy hosszú-nappa-
los fotoperiódusban – az eltelt napok függvényében 
– nôtt a madarak táplálék felvétele, szubkután zsír-
depója, éjszakai lokomotor aktivitása, valamint fo-
lyamatosan emelkedett a plazma  prolaktin és korti-
koszteron szintje. Ezek az adatok a  prolaktin és kor-
tikoszteron együttesen megváltozott szekréciójának 
lipid-anyagcsere fokozó hatására utalnak, mely a vo-
nulás energia hátterét biztosítja. A kialakuló  vonulá-
si nyugtalanság (Zugunruhe) valószínûleg a két hor-
mon közvetett és közvetlen stimuláló hatására alakul 
ki (Holberton és mtsai., 2008). A fenti eredmények csak 
a tavaszi vonulás munkahipotézisének elkészítésére 
alkalmasak, az ôszi, eltérô élettani állapotok vonulást 
kiváltó hatását nem magyarázzák meg.

5.10  Az inhibin- aktivin rendszer szerepe 
a gonád mûködés szabályozásában

A gonádok több biológiailag aktív, extracelluláris 
szignál molekulát, dimer formában megjelenô, 25 kDa-
os glikoproteint expresszálnak, amelyek a „transforming 
growth factor” (TGF) csoportba tartoznak, s a petefé-
szek és here fontos autokrin-parakrin és endokrin sza-
bályzó faktorai. Ez az inhibin- aktivin rendszer. Ugyan-
ebbe a TGF csoportba tartoznak az anti-Müller hor-
mon, a csont-morfogenetikus proteinek és a tumor nö-
vekedési faktorok. Az inhibinek az adenohypophysis 
FSH produkciójának gátló jellegû szabályzó faktorai, 
míg az LH szekrécióra gyakorolt hatásuk elhanyagol-
ható. Az aktivinek ezzel szemben az FSH produkció és 

hatásmechanizmus stimuláló elemei. Mind két protein 
széles körû hatásspektrummal rendelkezik a gonádok 
területén és más szervekben is. 

Az inhibinek és aktivinek cysteinben gazdag 
peptidek, diszulfi d hidakkal kapcsolódó dimer mole-
kulák, melyek alfa eleme két béta alegység (béta-A, 
vagy béta-B) valamelyikéhez kapcsolódik, s létre-
hozza a két inhibint: az inhibin-A-t, vagy inhibin-B-t. 
A három  aktivin diszulfi d hidakkal kapcsolt, hasonló 
szerkezetû homo-, vagy heterodimer molekula, amely 
azonban nem tartalmaz alfa alegységet. Az aktivinekben 
a béta-A, vagy béta-B alegységek találhatók meg, s alkot-
nak  aktivin-A-t (béta-A+béta-A), vagy  aktivin-B-t (béta-
B+béta-B) és  aktivin-AB-t (béta-A+béta-B) (Lovell és 
mtsai., 2001, Knight és mtsai., 2005). 

Az aktivinek és inhibinek egy nagy pro- aktivin mo-
lekula részeként szintetizálódnak. A pro- aktivin mole-
kula amino-terminálja egy szignál szekvenciát tartal-
maz, s a karboxi-terminál szakaszán egy béta-alegysé-
get. Bioszintézisét 5 alegységet meghatározó gén (bizo-
nyos átfedésben) szabályozza. Ezeknek a géneknek az 
expressziója a petefészekben a  theca és  granulosa sej-
tekben, a herében pedig, mind a Sertoli, mind a Leydig 
sejtekben megfi gyelhetô. A petefészek és here szintjén 
mind az FSH, mind az LH, cAMP kapcsolt mechaniz-
musokon keresztül határozza meg az inhibin-activin 
szintézist, s produkciójuk szabályzásában részt vesz 
az IGF-I is. Csirke petefészekben a legjelentôsebb a 
szintézisük a nagy fehér és kis sárga tüszôkben (Lovell 
és mtsai., 2001, Knight és mtsai., 2004). Az inhibin 
–  aktivin csoport megjelenése ivari eltéréseket mutat. 
A petefészekben és a nôstény állatok (madarak) véré-
ben az inhibin-A, míg a herében és a hím állatok véré-
ben az inhibin-B fordul elô. A két inhibin egyébként, 
azonos biológiai aktivitással rendelkezik, plazma szint-
jük mindenkor reciprok módon alakul, mint az aktuá-
lis FSH koncentráció.

Az inhibinek és aktivinek több endokrin és nem-
endokrin szervben termelôdnek. Így elôfordulnak a 
gonádok mellett az adenohypophysisben, a mellék-
vesében, a csontvelôben (szabályozva a vörös vérsejt 
fejlôdést), májban, hasnyálmirigyben, a vérerek falában 
(endothel és simaizom sejtek) és a központi idegrend-
szerben. Autokrin és parakrin hatásaik mellett, vérplaz-
mában való elôfordulásuk arra utal, hogy endokrin mó-
don is hatnak (Schwall, 1999a, b). 

Mind az inhibinek, mind az aktivinek membrán re-
ceptorokon keresztül fejtik ki hatásukat, melyek an-
tagonisztikus természetûek a célsejtek mûködésének 
befolyásolása szempontjából. Az aktivinek két faj-
ta membrán receptorhoz (ActR-I és II) kapcsolód-
nak, melyek madarakban három változatban fordul-
nak elô: ActRI, ActRII-A és ActRII-B. Mind a három re-
ceptor monomer glykoprotein, melyek amino termi-
nálisa az extracelluláris ligand kötô domain. Ez egy 
egytagú transzmembrán részhez kapcsolódik, amely 
intracellulárisan egy szerin/threonin-kináz „C” termi-
nálisban végzôdik. Az  aktivin az I-típusú receptorhoz 
kapcsolódik, azonban a tökéletes kötôdés „igényli” a 
II. típusú receptor jelenlétét is, a ligand szignál hatásá-
nak érvényesüléséhez pedig mind a II-A, mind pedig a 
II-B receptor együttes megléte szükséges. 
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Az inhibinek pedig az  aktivin II-típusú receptorok-
hoz kapcsolódnak, azonban kötôdési affi nitásuk mint-
egy 20 x kisebb, mint az aktivineké. Az inhibin kötôdése 
esetén, ez megakadályozza az I-típusú receptor részvé-
telét a receptor-ligand komplexum kialakulásában, s ez 
az a mechanizmus, melyen keresztül az inhibin gátol-
ni képes az  aktivin hatást. A folyamatban részt vehet a 
célsejt membrán TGF-béta-III típusú receptora is, amely 
egy béta-glykán molekula – mint receptor ko-aktivátor 
– segítségével fokozza az inhibin kötôdést és hatásának 
kialakulását (Knight és mtsai., 2005). 

Az  aktivin hatás módosító eleme az alfa2-makro-
globulin, amely aspecifi kus jelleggel több más plazma 
komponenshez is kötôdik. Szerepérôl keveset tudnak 
(Schwall, 1999a, b, Robertson, Gilfi llan, 1999). 

Az inhibinek az adenohypophysis szintjén a gona-
dotrop sejtekben csökkentik az FSH-béta gén transz-
kripcióját, amely az alapszekréció és az  aktivin által sti-
mulált szekréció esetén is megnyilvánul. Ezekben a fo-
lyamatokban egyaránt részt vehet a hypophysisben ke-
letkezett inhibin, de szerepet játszhat benne a vérplaz-
mában levô, más szervekben (nem csak a gonádokban) 
keletkezett inhibin is. Hasonló módon hat az FSH pro-
dukciót stimuláló  aktivin is, mely ugyancsak parakrin és 
endokrin úton fejti ki hatását az adenohypophysisben. 
Valószínû, hogy az FSH szekréció elsôdleges szabály-
zó faktora az  aktivin-B, amely a fokozza a béta-B al-
egység expresszióját és stimulálja az  aktivin receptor 
szintézisét. Összevetve a GnRH gonadotropin stimulá-
ló hatásával, az  aktivin hatása lassúbb, elhúzódóbb és 
nem befolyásolja az LH szekréciót. 

A gonádok szintjén az inhibin –  aktivin molekulák 
fôleg parakrin módon hatnak. A petefészekben az inhibin 
gyorsítja a  petesejt maturációt, fokozza a  theca sejtek – 
LH stimulált – androgén szintézisét, s folliculus növe-
kedést eredményez. Az  aktivin stimulálja a  granulosa 
sejtek proliferációját (fokozza a DNS szintézist), növeli 
az  FSH receptor mennyiséget, s az FSHstimulált  LH re-
ceptor számot és az  aromatáz expresszió növekedését. 
Ugyanakkor csökkentia  theca sejtek androgén produk-
cióját és a  granulosa progeszteron termelését. A heré-
ben a Sertoli és Leydig sejtekben keletkezett inhibin a 
spermatogén sejtek érését lassítja. Az  aktivin fokozza a 
spermatogoniumok osztódását és a Sertoli sejtek és a 
spermatogén sejtek kapcsolatait, a Sertoli sejtek inhibin 
és transzferrin szekrécióját. Növeli a Sertoli sejtekben 
az  aktivin receptor számot, de csökkenti az FSH által 
indukált  aromatáz aktivitást, valamint az  androgén re-
ceptor mennyiséget (Schwall, 1999). 

Az  aktivin – inhibin komplex hatásmechanizmus 
résztvevôje a  follistatin is, amely egy 31–45 kDa-os 
polypeptid (a hosszabb forma 344, a rövidebb for-
ma 317 aminosavból áll). A follistatinnak 6, vagy még 
több izoformája ismert. Jellemzôje, hogy a molekula 
glikozilált N-terminálisa igen gazdag cysteinben. Génje 
hat exont tartalmaz, s az egyes fajok  follistatin génje igen 
nagy hasonlóságot mutat. Az elsô exon a polypeptid 29 
aminosavból álló szignál szekvenciáját kódolja, a 2–5. 
exon egy EGF-hez hasonló egységet, a 6. exon pedig 
a 27 aminosavból álló „C” terminálist határozza meg. 

A  follistatin elsôsorban a gonádokban és az adeno-
hypophysisben keletkezik, s fejti ki lokális (autokrin 

és parakrin) hatását. Az adenohypophysisben fôként 
a gonadotrop sejtekben expresszál, ahol az u.csak ott 
keletkezô inhibin-alfa és béta-B elemekkel lép kölcsön-
hatásba: befolyásolva az  aktivin-B, s kisebb mértékben 
az inhibin-B hatását az FSH produkcióra. A hatás abban 
nyílvánul meg, hogy az aktivinhez kötôdve blokkolja 
annak kapcsolódását az  aktivin receptorokhoz, így gá-
tolja/csökkenti az FSH releaset. A  follistatin nem csak 
a keletkezett FSH mennyiségét, hanem a szekréció pul-
zációját is megváltoztatja: csökkenti a pulzációk amp-
litúdóját, de nincs hatással a pulzációs frekvenciára. 
A  follistatin az LH produkciót viszont nem befolyásolja. 

A petefészekben a  follistatin csak a  granulosa sej-
tekben szintetizálódik, produkcióját az FSH és az 
ösztrogének stimulálják, az EGF gátolja, míg az LH lé-
nyegében nem módosítja. A  follistatin gátolja a  granulosa 
sejtek  aromatáz aktivitását és az inhibin produkciót, to-
vábbá a  granulosa LH és FSH receptorainak szintézisét. 
Gátló hatású ezen kívül az oocyta fejlôdésére is, blok-
kolva az  aktivin meiozist stimuláló hatását.

A herében a  follistatin a Sertoli sejtekben szinteti-
zálódik, s  aktivin hatást gátló effektusát parakrin úton, 
az osztódó spermatocytákban és spermatidákban, va-
lamint a spermatogoniumok proliferációjának lassítá-
sában fejti ki. Autokrin módon ugyancsak csökkenti a 
Sertoli sejtek proliferációját is. 

A  follistatin molekulának két fontos kötôhelye van. 
Az egyik az aktivinhez, vagy inhibinhez való kapcsoló-
dást teszi lehetôvé, a másik pedig a célsejt felszinén levô 
„cell coat” heparan-szulfát molekulához kapcsolja (sta-
bilizáló kötés). Az  aktivin két follistatinnal tud kapcso-
lódni, míg az inhibin csak eggyel, s ez által a  follistatin 
az inhibin hatást csak kisebb mértékben módosítja. 

A  follistatin szintézisét kimutatták számos más szerv-
ben is (máj, hasnyálmirigy, csontszövet, központi ideg-
rendszer), ahol szintén lokális (autokrin és parakrin) sza-
bályzó faktor. E mellett jelentékeny mennyiségben meg-
jelenik a vérplazmában is, vagyis endokrin hatással is 
rendelkezik (Robertson, Gifi llan, 1999).

Az inhibin- aktivin rendszer fontos szerepet játszik 
a gonádok embrionális, prepubertás és  pubertás fejlô-
désében, valamint a funkcionáló here és petefészek 
mûködés szabályozásában. Hím kacsa embrióban a 
keltetés utolsó napjaiban a plazma inhibin tartalma a 
21–24. nap között csökken, majd növekszik, s magas 
értéken marad a kikelést követôen. Az inhibin alegy-
ségek (együttesen az: alfa, béta-A, béta-B) a fejlôdô 
herecsatornácskákban termelôdnek. Az FSH szint, eb-
ben az idôszakban ellentétesen változik, ami utal arra, 
hogy a gonád szabályzó faktorok reciprok jellege, már 
az embriogenezis során megnyilvánul (Yang és mtsai., 
2005). Japán fürjekben a here tömege az 1–4. hétig fo-
lyamatosan, lassan növekszik, majd a  maturáció so-
rán (5–7. hét) intenzíven nô. A plazma inhibin szint a 
kikeléstôl az 5. hétig szignifi kánsan nô, majd csökken a 
 pubertás során. Hasonló megállapításokra jutottak csir-
kékben is, ahol az FSH pubertáskori növekedése együtt 
jár az inhibin szint csökkenéssel (Sedqyar és mtsai., 
2008, Johnson, Brooks, 1996). A here szövet  follistatin 
és inhibin/ aktivin béta-B-tartalma infantilis gácsérokban 
és kakasokban ugyancsak magasabb, mint az ivarérést 
követôen (Fu és mtsai.,2001, Davis, Johnson, 1998). 
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A plazma inhibin-A- és inhibin-B-tartalma eltérôen vál-
tozik hím madarakban a prepubertás/pubertás idején. 
Kakasokban az inhibin-A alacsony szinten marad a 
6–12. hét között, majd a 14–18. hét között jelentôsen 
emelkedik. Az inhibin-A és az FSH plazma szint kö-
zött kezdetben nincs korreláció, szignifi káns negatív 
korreláció csak a 18. héttôl kezdôdôen alakul ki. Az 
inhibin-B a 16 hétig nem mutatható ki a plazmában, 
majd ezt követôen megjelenik és az FSH-val, valamint 
a tesztoszteronnal párhuzamosan emelkedik. Az al-
fa alegység nagyobb koncentrációban fordul elô, mint 
a dimer inhibinek, s szintje folyamatosan nô a korral 
(Lovell és mtsai., 2000). 

Kakasokban és tyúkokban a prepubertás –  pubertás 
idôszakban határozott ivari különbségek mutatkoznak 
az inhibin/ aktivin alegységek szintézisének megindulá-
sa és termelôdésük mennyiségi viszonyai szempontjá-
ból. A herében a prepubertás idôszakban, a 3–18. hé-
tig, valamennyi inhibin/ aktivin alegység mRNS-e in-
tenzíven termelôdik, azonban a petefészekben csak a 
béta-A és béta-B expresszál az ivarérés elôtt. Az alfa al-
egység produkciója a petefészekben csak közvetlenül a 
 pubertás elôtt indul meg. Valamennyi alegység mRNS 
mennyisége változik az életkorral, mind két ivarban 
(Onagbesan és mtsai., 2004). 

Nôstény japán fürjekben az inhibin plazma szint 
egyenletesen nô a prepubertás idôszakig (6. hét), majd 
a 7–8. héten, a tojásrakás megindulásáig meredeken 
emelkedik tovább, parallel a petefészek tömegének 
növekedésével. Aktív petefészekben az inhibin-alfa al-
egység expressziója – a nagy fehér tüszôk kivételével 
– valamennyi folliculusban kimutatható, legnagyobb 
mennyiségben a kis sárga tüszôkben (F5) zajlik, s folya-
matosan csökken a folliculus éréssel. Az inhibin-béta-B 
alegység a kis sárga tüszôkben szintetizálódik a leg-
nagyobb mennyiségben, de az F4–F1 folliculusokból 
hiányzik, az inhibin-béta-A alegység viszont a legna-
gyobb tüszôkben keletkezik (Davis, Johnson, 1998, 
Sedqyar és mtsai., 2008). Az inhibin/ aktivin rendszer 
nem csak a tüszôk fejlôdésében, – hanem ezen keresz-
tül – az ovulációs ciklusban is szabályzó szerepet ját-
szik. Tojó tyúkok intrafollikuláris vizsgálata azt mutat-
ja, hogy az inhibin-B tartalom azonos módon változik 
a tüszôfejlôdés során a  theca és  granulosa rétegben, 
de mennyisége legalább 4 × nagyobb a  granulosa sej-
tekben. Az inhibin-B mennyisége folyamatosan növek-
szik a prehierarchiális tüszôkben az 1–4 mm-es kis fe-
hér tüszôktôl a kis sárga, 7–9 mm-es kategóriáig, ahol 
csúcs értéket mutat, majd a nagyobb folliculusokban 
meredeken csökken. Az inhibin-A ezzel szem-
ben igen alacsony szinten marad a prehierarchiális 
folliculusokban, s hirtelen növekedni csak az F5–F3 
kategóriában kezd, maximális mennyiséget érve el az 
F3 tüszôkben. A fehér tüszôkben az inhibin-A csak a 
 theca rétegben mutatható ki, az F1 tüszôben, viszont 
mennyiségének 97%-a a granulosában jelentkezik. Az 
ovulációt követôen, a postovulációs tüszôben mind 
az inhibin-B és inhibin-A mennyisége igen erôsen le-
csökken. A tüszô fejlôdés során, a prehierarchiális 1–9 
mm-es folliculusokban az  aktivin-A gyakorlatilag csak 
a  theca rétegben mutatható ki, míg a  preovulációs, 

gyors növekedési fázisban megjelenik a granulosában 
is. Maximális mennyisége az F4–F3 folliculusokban 
jelentkezik. A  follistatin mennyisége a 7–9 mm-es 
prehierarchiális tüszôkben a legnagyobb, majd a nagy 
sárga tüszôkben közepes szintre csökken, amit az F1 
tüszôben bekövetkezô igen erôs, további csökkenés 
követ (Lovell és mtsai., 2003). 

Az  aktivin/inhibin rendszer elemei a petefészek 
tüszôk falában specifi kus elrendezôdést mutatnak. 
Az  aktivin-A a nagy  preovulációs tüszôkben fôleg a 
 theca rétegben található, míg az inhibin-A elsôsorban a 
 granulosa sejtekben expresszálódik. Az  aktivin-A fokoz-
za a béta-B alegység szintézisét, valamennyi tüszô típus-
ban, fokozza az FSH receptorok expresszióját valameny-
nyi tüszô  granulosa sejtjeiben és az LH receptorok meny-
nyiségét a nagy sárga tüszôk falában, de hatástalan a kis 
sárga tüszôk esetében. Az  aktivin-A csökkenti a tüszôfal 
 granulosa sejtjeinek proliferációját. Az inhibin-A, ezzel 
szemben nincs hatással a béta-B alegységre és az FSH, 
valamint LH receptorokra, de kismértékben fokozza 
a  granulosa proliferációját (Johnson és mtsai., 2006). 
Az F1–F2–F3 tüszôk  theca rétegében termelôdô  akti-
vin-A lokális parakrin hatással van a  granulosa sejtek-
re, módosítva ezek inhibin-A termelôdésének alap szint-
jét, valamint fokozva a gonadotropinok által stimulált 
inhibin-A és progeszteron szekréciót (Lovell és mtsai., 
2002).

A szteroid hormonok és az inhibin/ aktivin rend-
szer funkcionális kapcsolata fontos szabályzó eleme 
a gonád mûködésnek. Ösztradiol in vitro rendszer-
ben gátolja a sárga tüszôk különbözô generációiból 
nyert  granulosa sejtek proliferációját de stimuláló ha-
tással van az inhibin-alfa, inhibin-béta-B alegységek és 
a  follistatin mRNS expresszióra (Davis és mtsai., 2000). 
A progeszteron ovarialis produkciója pedig határozott 
párhuzamot mutat az inhibin plazma szint alakulásá-
val (Sedqyar és mtsai., 2008). Az  aktivin-A önmagában 
nem hat a progeszteron szekrécióra, de jelentôsen nö-
veli az FSH által stimulált P4 produkciót, ugyanakkor 
alig hat az LH hatására megnövekedett progeszteron 
szekrécióra. Az  aktivin a  theca sejtekben keletkezik és 
parakrin módon hat az F3–F2 –F1 tüszôk  granulosa sejt-
jeinek progeszteron produkciójára, amit a granulosában 
expresszáló  aktivin-I-A, I-B és II-B receptorok nagy 
mennyisége is igazol (Lovell és mtsai., 2002). 

Az  aktivin receptorok és a ko-receptor béta-glikán 
expresszióját az FSH és LH aktuális szintje szabályoz-
za. FSH csökkenti az  aktivin-II-B receptor mRNS szin-
tézist a kis sárga tüszôk  granulosa sejtjeiben, de az LH 
fokozza ezt. A kis sárga tüszôk  granulosa  aktivin-II-A 
és a béta-glikán mRNS mennyiségét, ugyanakkor, mind 
az FSH, mind az LH növeli, a  theca sejtekben, viszont 
a két gonadotropin csak a betaglikán mRNS-t növe-
li, az  aktivin receptorok mennyiségére nem hat. Az F1 
tüszôk esetében a két gonadotropin fokozza az  aktivin 
receptor-I,  aktivin-receptor II-B és béta-glikán meny-
nyiséget, de nem hat a II-A mRNS-re. Feltehetô, hogy 
az  aktivin-receptorok és a béta-glikán expresszióját a 
gonadotropinok eltérô módon szabályozzák, s ezek a 
hatások a tüszô érés érzékeny rendszerét valósítják meg 
(Lovell és mtsai., 2007). 



190 Madár szaporodásbiológia

5/8. Irodalomjegyzék 

1. Akazome Y, Park MK, Mori T, Kawashima S (1994) 
Characterization of cDNA-encoding N-terminal region 
of the quail lutropin receptor Gen.Comp.Endocrinol., 
95, 222-231.

2. Akazome Y, Shimizu F, Park MK, Mori T, Kawashima S 
(1996) Molecular characteristics of the N-terminal region 
of the quail follitropin receptor In Vivo, 10, 345-349.

3. Ando H, Ishii S (1994) Molecular cloning of 
complementary deoxyribonucleic acids for the 
pituitary glycoprotein hormone alpha-subunit and 
luteinizing hormone beta-subunit precursr molecules 
of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) Gen.
Comp.Endocrinol., 93, 357-368.

4. Bona-Gallo A, Licht P, Papkoff H (1983) Biological and 
binding activities of pituitary hormones from the ostrich, 
Struthio camelus Gen.Comp.Endocrinol., 51, 50-60.

5. Burke WH, Papkoff H, Licht P, Gallo AB (1979) 
Preparation and properties of luteinizing hormone (LH) 
subunits from the turkey (Meleagris gallopavo) and their 
recombination with subunits of ovine LH Gen.Comp.
Endocrinol., 37, 501-507.

6. Chase DJ (1982) Gonadotropin specifi city of acute 
testicular androgen secretion in birds Gen.Comp.
Endocrinol., 46, 486-499.

7. Follett BK, Scanes CG, Cunningham FJ (1972) A 
radioimmunoassay for avian luteinizing hormone 
J.Endocrinol., 52, 359-378.

8. Foster DN, Foster LK (1991) Cloning and sequence 
analysis of the common alpha-subunit complementary 
deoxyribonucleic acid of turkey pituitary glycoprotein 
hormones Poult.Sci., 70, 2516-2523.

9. Hartree AS, Cunningham FJ (1969) Purifi cation of chicken 
pituitary follicle-stimulating hormone and luteinizing 
hormone J.Endocrinol., 43, 609-616.

10. Hsieh Y-L, Chatterjee A, Chien J-T (2001) Molecular 
cloning of the cDNAs for pituitary glycoprotein hormone 
alpha subunits of two species of duck and their gene 
regulation J.Mol.Endocrinol., 27, 339-347.

11. Johnson AL, Bridgham JT, Wagner B (1996) 
Characterization of a chicken luteinizing hormone re-
ceptor (cLH-R) complementary deoxyribonucleic acid, 
and expression of cLH-R messenger ribonucleic acid in 
the ovary Biol.Reprod., 55, 304-309.

12. Kikuchi M, Kobayashi M, Ito T, Ishii S (1998) Cloning of 
complementary deoxyribonucleic acid for the follicle-
stimulating hormone-beta subunit in the Japanese quail 
Gen.Comp.Endocrinol., 111, 376-385.

13. Koide Y, Papkoff H, Kawauchi H (1996) Complete amino 
acid sequences of follitropin and lutropin in the ostrich, 
Struthio camelus Eur.J.Biochem., 240, 262-267.

14. Maseki Y, Nakamura K, Iwasawa A, Zheng J, Inoue K, 
Sakai T (2004) Development of gonadotropes in the 
chicken embryonic pituitary gland Zoolog.Sci., 21, 
435-444.

15. Mikami S (1986) Immunocytochemistry of the avian 
hypothalamus and adenohypophysis Int.Rev.Cytol., 
103, 189-248.

16. Mikami S, Yamada, S (1984) Immunohistochemistry of 
the hypothalamic neuropeptides and anterior pituitary 
cells in the Japanese quail J.Exp.Zool, 232, 405-417.

17. Mizutani T, Minegishi T, Nonobe Y, Abe Y, Hasegawa 
Y, Wakabayashi K, Kamiyoshi M, Miyamoto K (1998) 
Molecular cloning and functional expression of chicken 
luteinizing hormone receptor Biochim.Biophys.Acta 
1397, 1-8.

18. Noce T, Ando H, Ueda T, Kubokawa K, Higashinakagawa 
T, Ishii S (1989) Molecular cloning and nucleotide 
sequence analisis of the putative cDNA for the precursor 
molecule of the chicken LH-beta subunit. J. Mol. 
Endocrinol., 3, 129-137.

19. Péczely P, Szokoly M (1969) The light and electron 
microscopic localisation of the ACTH cell in the 
pars distalis of the pigeon (Columba livia domestica) 
hypophysis Abstr. 6. Conf.Hung.Soc.Electron Microsc., 
Balatonszéplak, 104.

20. Proudman JA, Vandesande F, Berghman LR (1999) 
Immunohistochemical evidence that follicle-stimulating 
hormone and luteinizing hormone reside in separate 
cells in the chicken pituitary Biol.Reprod., 60, 1324-
1328.

21. Scanes CG, Godden PM, Sharp PJ (1977a) An 
homologous radioimmunoassay for chicken follicle-
stimulating hormone: observations on the ovulatory cycle 
J.Endocrinol., 73, 473-481.

22. Scanes CG, Harvey S, Chadwick A, Bolton NJ (1977b) 
Studies on the hypothalamic control of growth hormone 
and prolactin secretion in the chicken In: Proc.Soc.
Endocrinol., 148 Meeting, J.Endocrinol., 73, 3.Suppl., 
10P, VIII.

23. Shen ST, Yu JY (2002) Cloning and gene expression of a 
cDNA for the chicken follicle-stimulating hormone (FSH)-
beta-subunit Gen.Comp.Endocrinol., 125, 375-386.

24. Silverin B, Sharp P (1996) The development of the 
hypothalamic-pituitary-gonadal axis in juvenile great 
tits Gen.Comp.Endocrinol., 103, 150-166.

25. Tixier-Vidal A, Follett BK (1973) The adenohypophysis In: 
DS Farner, JR King (eds) avian Biology, Vol. 3.,110-182. 
Academic Press New York

26. Williams J, de Reviers M (1981) Variations in the plasma 
levels of luteinizing hormone and androstenedione and 
their relationship with the adult daily sperm outpout in 
cockerels raised under different photoschedules Reprod.
Nutr.Dev., 21, 1125-1135.

27. You S, Bridgham JT, Foster DN, Johnson AL (1996) 
Characterization of the chicken follicle-stimulating 
hormone receptor (cFSH-R) complementary doxy-
ribonucleic acid, and expression of cFSH-R messenger 
ribonucleic acid in the ovary Biol.Reprod., 55, 1055-
1062.

28. You S, Foster LK, Silsby JL, El Halawani ME, Foster DN 
(1995) Sequence analysis of the turkey LH beta subunit 
and its regulation by gonadotrophin-releasing hormone 
and prolactin in cultured pituitary cells J.Mol.Endocrinol., 
14, 117-129.

29. You S, Kim H, Hsu CC, El Halawani ME, Foster DN 
(2000) Three different turkey luteinizing hormone recep-
tor (tLH-R) isoforms, I: characterization of alternatively 
spliced tLH-R isoforms and their regulated expression in 
diverse tissues Biol.Reprod., 62, 108-116.

5/9. Irodalomjegyzék

59. Angelier F, Shaffer SA, Weimerskirch H, Chastel O (2006) 
Effect of age, breeding experience and senescence on 
corticosterone and prolactin levels in a long-lived 
seabird:the wandering albatros Gen.Comp.Endocrinol., 
149, 1-9.

60. Bédécarrats G, Guémené D, Kühnlein U, Zadworny D 
(1999) Changes in levels of immunoreactive prolactin 
isoforms during a reproductive cycle in turkey hens Gen.
Comp.Endocrinol., 113, 96-104.

61. Buntin JD, Becker GM, Ruzycki E (1991) Facilitation of 
parental behavior in ring doves by systemic or intracranial 
injections of prolactin Horm.Behav., 25, 424-444.

62. Chastel O, Lacroix A, Weimerskirch H, Gabrielsen GW 
(2005) Modulation of prolactin but not corticosteron 
responsesto stress in relation to parental effort in a long-
lived bird Horm.Behav., 47, 459-466.

63. Chen X, Horseman ND (1994) Cloning, expression, 
and mutational analysis of the pigeon prolactin recep-
tor Endocrinology, 135, 269-276.



5. A szaporodási folyamatok neuroendokrin szabályzása 191

64. Christensen D, Vleck CM (2008) Prolactin release 
and response to vasoactive intestinal peptide in an 
opportunistic breeder, the zebra fi nch (Taenopygia 
guttata) Gen.Comp.Endocrinol., 157, 91-98.

65. Criscuolo F, Bertile F, Durant JM, Raclot T, Gabrielsen 
GW, Massermin S, Chastel O (2006) Body mass and 
clutch size may modulate prolactin and corticosterone 
levels in eiders Physiol.biochem. Zool., 79, 514-521.

66. Criscuolo F, Chastel O, Gabrielsen GW, Lacroix A, Le 
Maho Y (2002) Factors affecting plasma concentrations 
of prolactin in the common eider Somateria mollissima 
Gen.Comp.Endocrinol., 125, 399-409.

67. Crisostomo S, Guémené D, Garreau-Mills M, Zadworny 
D (1997) Prevention of the expression of incubation 
behaviour using passive immunisation against prolactin 
in turkey hens (Meleagris gallopavo) Reprod.Nutr.Dev., 
37, 253-266.

68. Dawson A (2006) Control of molt in birds: association 
with prolactin and gonadal regression in starlings Gen.
Comp.Endocrinol., 147, 314-322.

69. Dawson A, Perrins CM, Sharp PJ, Wheeler D, Groves 
S (2009) The involvement of prolactin in avian molt: 
the effects of gender and breeding success on the 
timing of molt in Mute swans (Cygnus olor) Gen.Comp.
Endocrinol., 161, 267-270.

70. Dawson A, Sharp PJ (1998) The role of prolactin in 
the development of reproductive photorefractoriness 
and postnuptial molt in the European starling (Sturnus 
vulgaris) Endocrinology, 139, 485-490.

71. Deviche P, Wingfi eld JC, Sharp PJ (2000) Year-class 
differences in the reproductive system, plasma prolactin 
and corticosterone concentrations, and onset of prebasic 
molt in male dar-eyed juncos (Junco hyemalis) during the 
breeding period Gen.Comp.Endocrinol., 118, 425-435.

72. Dumont JN (1965) Prolactin-induced cytologic changes 
in the mucosa of the pigeon crop during crop-„milk” 
formation Z.Zellforsch.Mikrosk.Anat., 68, 755-782.

73. El Halawani ME, Silsby JL, Behnke EJ, Fehrer SC 
(1986) Hormonal induction of incubation behavior in 
ovariectomized female turkeys (Meleagris gallopavo) 
Biol.Reprod., 35, 59-67.

74. El Halawani ME, Silsby JL, Fehrer SC, Behnke EJ (1983) 
Effects of estrogen and progesterone on serum prolactin 
and luteinizing hormone levels in ovariectomized turkeys 
(Meleagris gallopavo) Gen.Comp.Endocrinol., 52, 67-78.

75. El Halawani ME, Whiting SE, Silsby JL, Pitts GR, Chaisea 
Y (2000) Active immunization with vasoactive intestinal 
peptide in turkey hens Poult.Sci., 79, 349-354.

76. Forsyth IA, Buntin JD, Nicoll CS (1978) A pigeon crop 
sac radioreceptor assay for prolactin J.Endocrinol., 79, 
349-356.

77. Garrison MM, Scow RO (1975) Effect of prolactin on 
lipoprotein lipase in crop sac and adipose tissue of 
pigeons Am.J.Physiol., 228, 1542-1544.

78. Gillespie MJ, Haring VR, McColl KA, Monaghan P, Do-
nald JA, Nicholas KR, Moore RJ, Crowley TM (2011) 
Histological and global gene expression analysis of the 
„lactating” pigeon crop BMC Genomics, 12, 452-461.

79. Goldsmith AR, Edwards C, Koprucu M, Silver R (1981) 
Concentrations of prlactin and luteinizing hormone in 
plasma of doves in relation to incubation and development 
of the crop gland J.Endocrinol., 90, 437-443.

80. Goldsmith AR, Nicholls TJ (1984a) Thyroxine induces 
photorefractoriness and stimulates prolactin secretion 
in European starlings (Sturnus vulgaris) J.Endocrinol., 
101, R1-3.

81. Goldsmith AR, Nicholls TJ (1984b) Thyroidectomy 
prvents the developments of photorefractoriness and 
the associated rise in plasma prolactin in starlings Gen.
Comp.Endocrinol., 54, 256-263.

82. Goldsmith AR, Nicholls TJ, Plowman G (1985) Thyroxine 
treatment facilitates prolactin secretion and induces a 

state of photorefractoriness in thyroidectomized starlings 
J.Endocrinol., 104, 99-103.

83. Groscolas R, Lacroix A, Robin JP (2008) Spontaneous egg 
or chick abandonment in energy-depleted king penguins: 
a role for corticosterone and prolactin? Horm.Behav., 
53, 51-60.

84. Hanks MC, Alonzi JA, Sharp PJ, Sang HM (1989) 
Molecular cloning and sequence analysis of putative 
chicken prolactin cDNA J.Mol.Endocrinol., 2, 21-30.

85. Harris PC, Juhn M (1956) Responses in molt and lay of 
fowl to progestins and gonadotrophins Proc.Soc.Exp.
Biol.Med., 92, 709-711.

86. Holberton RL, Boswell T, Hunter MJ (2008) Circulating 
prolactin and corticosterone concentrations during the 
development of migratory condition in the Dark-eyed 
Junco, Junco hyemalis Gen.Comp.Endocr., 155, 641-649. 

87. Horseman ND, Buntin JD (1995) Regulation of pigeon 
cropmilk secretion and parental behaviors by prolactin 
Annu.Rev.Nutr., 15, 213-238.

88. Hrabia A, Paczoska-Eliasiewicz H, Rzasa J (2004) Effect 
of prolactin on estradiol and progesterone secretion by 
isolated chicken ovarian follicles Folia Biol. (Krakow) 
52, 197-203.

89. Juhn M, Harris PC (1958) Molt of capon feathering with 
prolactin Proc.Soc. Exp.Biol.Med., 98, 669-672.

90. Kledzik G, Marshall S, Gelato M, Campbell G, Meites 
J (1975) Prolactin binding activity on the crop sacs of 
juvenile, mature, parent and prolactin-injected pigeons 
Endocr.Res.Commun., 2, 345-355.

91. Koch KA, Wingfi eld JC, Buntin JD (2004) Prolactin-
induced parental hyperphagia in ring doves: are 
glucocorticoids involved? Horm.Behav., 46, 498-505.

92. Kurima K, Proudman JA, El Halawani ME, Wong EA 
(1995) The turkey prolactin-encoding gene and its 
regulatory region Gene, 156, 309-310.

93. Li C, Kelly PA, Buntin JD (1995) Inhibitory effects of 
anti-prolactin receptor antibodies on prolactin binding 
in brain and prolactin-induced feeding behavior in ring 
doves Neuroendocrinology, 61, 125-135.

94. Liu Z, Shi ZD, Liu Y, Li MY, Huang YM, Yao BH (2008) 
Molecular cloning and charcterisation of the Magang 
goose prolactin gene Gen.Comp.Endocrinol., 155, 208-
216.

95. Massaro M, Setiawan AN, Davis LS (2007) Effects of 
artifi cial eggs on prolactin secretion, steroid levels, brood 
patch development, incubation onset and clutch size in 
the yellow-eyed penguin (Megadyptes antipodes) Gen.
Comp.endocrinol., 151, 220-229.

96. Mauro LJ, Elde RP, Youngren OM, Phillips RE, El Halwani 
ME (1989) Alterations in hypothalamic vasoactive 
intestinal peptide-like immunoreactivity are associated 
with reproduction and prolactin release in the female 
turkey Endocrinology, 125, 1795-1804.

97. Meier AH, Burns JT, Dusseau JW (1969) Seasonal 
variation in the diurnal rhythm of pituitary prolactin 
content in the white-throated sparrow, Zonotrichia 
albicollis Gen.Comp.Endocrinol., 12, 282-289.

98. Meier AH, Farner DS (1964) A possible endocrine basis 
for premigratory fattening in the white-crowned sparrow, 
Zonotrichia leucophrys gambelii (Nuttal) Gen.Comp.
Endocrinol., 2, 584-595.

99. Meier AH, Martin DD (1971) Temporal synergism of 
corticosterone and prolactin controlling fat storage in 
the white-throated sparrow, Zonotrichia albicollis Gen.
Comp.Endocrinol., 17, 311-318.

100. Mikami S, Kurosu T, Farner DS (1975) Light- and 
electron-microscopic studies on the secretory cytology 
of the adenohypophysis of the Japanese quail, Coturnix 
coturnix japonica Cell Tissue Res., 159, 147-165.

101. Mikami S, Yamada S (1984) Immunohistochemistry of 
the hypothalamic neuropeptides and anterior pituitary 
cells in the Japanese quail J.Exp.Zool., 232, 405-417.



192 Madár szaporodásbiológia

102. Opel H, Proudman JA (1980) Failure of mammalian 
prolactin to induce incubation behavior in chickens and 
turkeys Poult.Sci., 59, 2550-2558.

103. Péczely P, El Halawani ME, Hargitai Cs, Mézes M, Forgó 
V, Jánosi Sz (1993) The photorefractoriness in domestic 
goose: effects of gonads and thyroid on the development 
of postbreeding prolactinemia Acta Biol.Hung., 44, 329-
352.

104. Proudman JA, Siopes TD (2002) Relative and absolute 
photorefractoriness in turkeys hens: profi les of prolactin, 
thyroxine, and triiodothyroninee early in the reproductive 
cycle Poult.sci., 81, 1218-1223.

105. Proudman JA, Siopes TD (2005) Thyroid hormone and 
prolactin profi les in male and female turkeys following 
photostimulation Poult.Sci., 84, 942-946.

106. Proudman JA, Siopes TD (2006) Potential role of 
thyroid hormones and prolactin in the programming of 
photorefractoriness in turkey hens Poult.Sci., 85, 1457-
1461.

107. Reddy IJ, David CG, Raju SS (2007) Effect of supression of 
plasma prolactin on luteinizing hormone concentration, 
intersequence pause days and egg production in domestic 
hen Domest.Animal Endocrinol., 33, 167-175.

108. Reddy IJ, David CG, Sarma PV, Singh K. (2002) The 
possible role of prolactin in laying performance and 
steroid hormone secretion in domestic hen (Gallus 
domesticus) Gen.Comp.Endocrinol., 127, 249-255.

109. Richard-Yris MA, Sharp PJ, Wauters AM, Guémené 
D, Richard JP, Forasté M (1998) Infl uence of stimuli 
from chicks on behavior and concentrations of plasma 
prolactin and luteinizing hormone in incubating hens 
Horm.Behav., 33, 139-148.

110. Riddle O, Bates RW, Lahr EL (1935) Prolactin induced 
broodiness in the fowl Am.J.Physiol., 111, 352-371.

111. Riou S, Chastel O, Lacroix A, Hamer KC (2010) Stress 
and parental care: Prolactin responses to acute stress 
throughout the breeding cycle in a long- lived bird Gen.
Comp.Endocrinol., 168, 8-13.

112. Sharp PJ, Macnamee MC, Sterling RJ, Lea RW, Pedersen 
HC (1988) Relationships between prolactin, LH, and 
broody behaviour in bantam hens J.Endocrinol., 118, 
279-286.

113. Shetty S, Hegde SN, Bharathi L (1992) Purifi cation of a 
growth factor from pigeon milk Biochim.Biophys.Acta 
1117, 193-198.

114. Shetty S, Salimath PV, Hegde SN (1994) Carbohydrates 
of pigeon milk and their changes in the fi rst week of 
secretion Arch.Int.Physiol.Biochim.Biophys., 102, 277-
280.

115. Shimada K, Ishida H, Sato K, Seo H, Matsui N (1991) 
Expression of prolactin gene in incubating hens J.Reprod.
Fert., 91, 147-154.

116. Silver R (1984) Prolactin and parenting in the pigeon 
family J.Exp.Zool., 232, 617-625.

117. Sockman KW, Schwabl H, Sharp PJ (2000) The role 
of prolactin in the regulation of clutch size and onset 
of incubation behavior in the American kestrel Horm.
Behav., 38, 168-176.

118. Tixier-Vidal A, Follett BK (1973) The adenohypophysis In: 
DS Farner, JR King (eds) Avian Biology, Vol.3., 110-182., 
Academic Press New York

119. Van As P, Janssens K, Pals K, De Groef B, Onagbesan OM, 
Bruggerman V, Darras VM, Denef C, Decuypere E (2006) 
The chicken pituitary-specifi c transcription factor PIT-1 
is involved in the hypothalamic regulation of pituitary 
hormones Acta Vet.Hung., 54, 455-471.

120. Wang J, Hou SS, Huang W, Yang XG, Zhu XY, Liu XL 
(2009) Molecular cloning of prolactin receptor of the 
peking duck Poult.Sci., 88, 1016-1022.

121. Watahiki M, Tanaka M, Masuda N, Sugisaki K, Yamamoto 
M, Yamakawa M, Nagai J, Nakashima K (1989) Primary 
structure of chicken pituitary prolactin deduced from 

the cDNA sequence. Conserved and specifi c amino acid 
residues in the domains of the prolactins J.Biol.Chem., 
264, 5535-5539.

122. Wingfi eld JC, Goldsmith AR (1990) Plasma levels of 
prolactin and gonadal steroids in relation to multiple-
brooding and renesting in free-living populations of the 
song sparrow, Melospiza melodia Horm.Behav., 24, 
89-103.

123. Wong EA, Ferrin NH, Silsby JL, El Halawani ME (1991) 
Cloning of a turkey prolactin cDNA: expression of 
prolactin mRNA throughout the reproductive cycle of 
the domestic turkey (Meleagris gallopavo) Gen.Comp.
Endocrinol., 83, 18-26.

124. Zhou JF, Zadworny D, Guémené D, Kuhnlein U (1996) 
Molecular cloning, tissue distribution, and expression of 
the prolactin receptor during various reproductive states 
in Meleagris gallopavo Biol.Reprod., 55, 1081-1090.

5/10. Irodalomjegyzék

1. Davis AJ, Brooks CF, Johnson PA (2000) Estradiol 
regulation of  follistatin and inhibin alpha-and beta(B)-
subunit mRNA in avian  granulosa cells Gen.Comp.
Endocrinol., 119, 308-316.

2. Davis AJ, Johnson PA (1998) Expression pattern of 
messenger ribonucleic acid for  follistatin and the 
inhibin/activin subunits during follicular and testicular 
development in Gallus domesticus Biol.Reprod., 59, 
271-277.

3. Fu Y, Niu D, Ruan H, Yu XP, Chen G, He GQ, Yang 
PX (2001) Expression pattern of mRNA for  follistatin 
and inhibin/activin beta B-subunit during follicular and 
testicular development in duck (kínai nyelvû cikk) Yi 
Chuan Xue Bao, 28, 808-815.

4. Gilfi llan C, Robertson DM (1999) Follistatin In: 
Encyclopedia of Reproduction (eds.: E Knobil, JD Neil) 
II., 396-406., Academic Press San Diego, London, Bos-
ton, New York, Sydney, Tokyo, Toronto

5. Johnson PA, Brooks C (1996) Developmental profi le of 
plasma inhibin and gonadotropins from hatch to sexual 
maturity in male and female chickens Gen.Comp.
Endocrinol., 102, 56-60.

6. Johnson PA, Woodcock JR, Kent TR (2006) Effect of 
activin A and inhibin A on expression of the inhibin/
activin beta-B-subunit and gonadotropin receptors in 
 granulosa cells of the hen Gen.Comp.Endocrinol., 147, 
102107.

7. Knight PG, Gladwell RT, Lovell TM (2005) The inhibin-
activin system and ovarian folliculogenesis in the 
chicken In: A Dawson, PJ Sharp (eds) Functional Avian 
Endocrinology, Narosa Publishing House, New Delhi, 
324-337.

8. Lovell TM, Al-Musawi SL, Gladwell RT, Knight PG 
(2007) Gonadotrophins modulate hormone secretion and 
steady-state mRNA levels for activin receptors (type I, IIA, 
IIB) and inhibin co-receptor (betaglycan) in  granulosa and 
 theca cells from chicken prehierarchial and preovulatory 
follicles Reproduction, 133, 1159-1168.

9. Lovell TM, Gladwell RT, Groome NP, Knight PG 
(2002) Differential effects of activin A on basal and 
gonadotrophin-induced secretion of inhibin A and 
progesterone by  granulosa cells from preovulatory 
(F1-F3) chicken follicles Reproduction, 124, 649-657.

10. Lovell TM, Gladwell RT, Groome NP, Knight PG (2003) 
Ovarian follicle development in the laying hen is 
accompanied by divergent changes in inhibin A, inhibin 
B, activin A and  follistatin production in  granulosa and 
 theca layers J.Endocrinol., 177, 45-55.

11. Lovell TM, Knight PG, Groome NP, Gladwell RT (2000) 
Measurement of dimeric inhibins and effects of active 
immunization against inhibin alpha-subunit on plasma 



5. A szaporodási folyamatok neuroendokrin szabályzása 193

hormones and testis morphology in the developing 
cockerel Biol.Reprod., 63, 213-221. 

12. Lovell TM, Knight PG, Groome NP, Gladwell RT (2001) 
Changes in plasma  Inhibin A levels during sexual 
maturation in the female chicken and the effects of 
active immunization against  Inhibin alpha-Subunit on 
reproductive hormone profi les and ovarian function Biol.
Reprod., 64, 188-196.

13. Onagbesan OM, Safi  M, Decuypere E, Bruggeman V 
(2004) Developmental changes in inhibin alpha and 
inhibin/activin betaA and betaB mRNA levels in the 
gonads during post-hatch prepubertal development of 
male and female chickens Mol.Reprod.Dev., 68, 319-326.

14. Schwall RH (1999) Activin and activin receptors In: 
Encyclopedia of Reproduction (eds.: E Knobil, JD Neil) 

I., 26-35., Academic Press San Diego, London, Boston, 
New York, Sydney, Tokyo, Toronto

15. Schwall RH (1999)  Inhibin In: Encyclopedia of 
Reproduction (eds.: E Knobil, JD Neil) II., 832-839., 
Academic Press San Diego, London, Boston, New York, 
Sydney, Tokyo, Toronto

16. Sedqyar M, Weng Q, Watanabe G, Kandiel MM, Takahasi 
S, Suzuki AK, Taneda S, Taya K (2008) Secretion of 
inhibin in male Japanese quail (Coturnix japonica) from 
one week of age to sexual maturity J.Reprod.Dev., 54, 
100-106.

17. Yang P, Medan MS, Arai KY, Jin W, Watanabe G, Taya 
K (2005) Secretion of inhibin and testicular expression 
of inhibin subunits in male duck embryos and newly 
hatched ducks Endocrine., 28, 171-179.





II. 
ÖKO-FIZIOLÓGIA





A szaporodási periódus „idôzítését” elsôdlegesen, az 
utód generáció felnövekedésének és életben maradá-
sának optimalizációja határozza meg: a fi ókák kikelése 
és felnevelése idején az idôjárási viszonyok biztosítsák 
a környezet megfelelô hômérsékletét és az elegendô 
csapadékot, a táplálék bôséget és annak megfelelô 
minô ségét. A reprodukció egészének, ill. elemeinek 
sikerességét ugyanakkor egy hosszabb idôszak, a tel-
jes éves biociklus határozza meg, sôt, befolyásolják a 
meg elôzô periódusok, az elôzô év(ek) történései is. Ez 
vonatkozik a biociklus elemeinek külsô és belsô fakto-
rok által megvalósuló szabályozására is. 

A madarak éves biociklusának alapvetôen két tí-
pusa van: egyes fajok egész évben a költôhelyeiken, 
ill. azok közelében maradnak, alkalmazkodva a sze-
zonális változásokhoz, mások pedig a kedvezôtlen 
(téli) idôszak elôl rövidebb – hosszabb távolságra vo-
nulnak el, kedvezô klimatikus és táplálkozási feltéte-
leket keresve. Csaknem valamennyi állandó és vonu-
ló madárfajra jellemzô a költési idôszak után fellépô, 
általában táplálékkeresô „kóborlás”, amely azon-
ban nem valamiféle „kezdôdô” vonulási aktivitás, 
vagy ellen kezôleg, a vonulás megszûnésének jelensé-
ge. Ebben a rövidebb-hosszabb távolságra kiterjedô 
mozgalomban egyaránt résztvesznek az adult és az 
abban az évben kirepült fi atal egyedek is. Az állan-
dó-, és a vonuló fajok között helyezkedik el a rész-
legesen (parciális) vonulók csoportja, ahol a populá-
ció csak egyik része vonul el, általában rövidebb tá-
volságra. Ennek a jelenségnek a létrehozásában sze-
repe lehet az urbanizációnak, az emberi lakóhelyek-
hez valamilyen szinten kötôdô madarak állandóak, 
míg a természetes élôhelyükön élôk vonuló életfor-
mát mutatnak, mint pl.: az európai feketerigó (Turdus 
merula). Kevert parciális vonulás esetén a faj egyes 
populációi vonulnak míg más populációk nem vonul-
nak pl. barátposzáta, Sylvia atricapilla esetében ezt fi -
gyelhetjük meg (Csörgô és mtsai., 2009). Más esetben 
a domináns-szubdomináns egyedek eltérô reagálása, 
vagy az eltérô testtömeg eredményezheti a részleges 
vonulás kialakulását, pl.: trópusi, szubtrópusi terüle-
teken. Sajátos – a részleges vonulással hasonlatossá-
got mutató – jelenség a differenciált migráció, amely 
pl.: a füstös junkó (Junco hyemalis) esetében lép fel. 
A hím madarak – kevésbé távolodva el költôhelyüktôl 
– északabbra telelnek át, mint a nôstények, s a fi ata-
lok az idôsebb madaraknál még északabbra töltik a 
telet. Az északabbra és délebbre telelô egyedek lipid 
anyagcseréje és mellékvese mûködées eltérôen rea-
gál. Az északabbra telelô egyedeknél nagyobb lipid 
depók alakultak ki, s bár a kortikoszteron alapszintek 
megegyeztek az északabbra és délebbre telelô egye-

deknél, az északabbra telelô egyedek az akut, „be-
fogási” stresszet követôen magasabb és hosszabban 
tartó kortikoszteron szintet produkáltak (Holberton, 
Able, 2000). 

Az állandó és vonuló madarak anyagcsere szint-
jei eltéréseket mutatnak, a vonuló fajokban az alap-
anyagcsere értéke szignifi kánsan magasabb, különö-
sen a vonulás megindulása elôtt. Sajátos preparatív 
alkalmazkodásról lenne szó, mivel a hosszú távú vo-
nulás mechanizmusa – az egyik feltevés szerint – ma-
gas „költséggel dolgozik”, s ez eredményezné a vo-
nuló fajok magasabb alapanyagcsere szintjét. Ezt bi-
zonyítja, hogy szirti galambok (Columba livia) vonu-
ló típusában a m.pectoralis cytochrom c-oxydáz inten-
zívebb aktivitást mutat, mint az állandó egyedekben, 
s ez magasabb alapanyagcserét, energia felhasználást 
eredményez. Nagy partfutókban (Calidris tenuirostris) 
a vonulás elôtt a m.pectoralis jelentôs mértékben meg-
nagyobbodik, s ez, ugyancsak alapanyagcsere fokozó-
dással jár. Egy másik feltevés szerint a hosszú távú vo-
nulók alapanyagcseréje azért magasabb, mivel igen 
széles földrajzi elterjedést mutatnak, melynek viszo-
nyaihoz a gyakoribb, hosszabbtávú repülésekkel al-
kalmazkodnak. Sok faj szaporodási idôszaka hideg és 
szélsôséges idôjárási viszonyok között valósul meg, s 
idôben erôsen behatárolt. Az arktikus áreában költô 
partfutó félék alapanyagcseréje igen magas a vonulás 
elôtt, s szezonálisan a legalacsonyabb, amikor trópusi 
telelô területeikre megérkeznek. A magas alapanyag-
csere, ill. ennek csökkenése tehát a vonuló madarak 
energia igényes termoregulációjával állna kapcsolat-
ban (Jetz és mtsai., 2008). 

Az állandó és vonuló fajok éves biociklusa két 
eltérô stratégiát jelent, melyek mindegyike tartalmaz 
ked vezô és kedvezôtlen elemeket. Az állandó fa-
jok nincsenek kitéve a nagy távolságra repülés során 
fellépô szélsôséges idôjárási viszonyoknak és földraj-
zi szempontból, valamint táplálék ellátottság vonatko-
zá sában igen eltérô állapotoknak. Nem terheli ôket, a 
vonuló fajokra jellemzô, évente kétszer jelentkezô ori-
entációs megterhelés sem. Költôhelyeiken maradva vi-
szont alkalmazkodniuk kell a sokszor drasztikus sze-
zonális változásokhoz. Ezek eredményeképp az állan-
dó fajokban nagyobb fokú magatartás-élettani plaszti-
citás alakult ki, mint a vonuló típusokban. Mind az ál-
landó, mind a vonuló madarakban az ôszi–téli idôszak 
jelentôs energia többletet igényel, mely egyik esetben 
az alacsony környezeti hômérsékletre és az ehhez járu-
ló táplálék szûkösségre vezethetô vissza, a másik típus 
esetében pedig a vonulás mozgási energia többletébôl 
és a vonulási útvonalon jelentkezô idôjárási anomá-
liákból és az idôszakos táplálék hiányból adódik. 

1.  A  szaporodási periódus, mint az éves biociklus 
része
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A többlet energia szükségletet mind az állandó, mind 
a vonuló madarak a költés és a postnuptialis vedlést 
követô idôszak megnövekedett táplálék felvételével 
és ennek eredményeképp kialakuló lipid depókkal, 
elôzetesen igyekeznek biztosítani (Buehler, Piersma, 
2008). 

Az éves ciklus kinetikája – mind két típus eseté-
ben – három fô periódusra tagolódik, melyek ideális 
esetben – éppen a produktív energia felhasználás nagy-
mértékû növekedése miatt – nem kerülhetnek jelentôs 
átfedésbe. Vagyis, a vonuló fajoknál a 1. tavaszi vonu-
lás, a 2. szaporodási idôszak és a  vedlés, valamint a 3. 
premigrációs állapot és az ôszi vonulás, s ugyanúgy, 
az állandó fajoknál a kora tavaszi 1. pre-reprodukciós 
állapot, a 2. szaporodási idôszak és  vedlés, valamint 
az 3.  áttelelés egymást követô, a madár szervezetét 
jelentôsen megterhelô, elkülönülô folyamatok, melyek 
nagymérvû temporális és energetikai inkompatibilitást 
mutatnak. 

A szaporodási folyamat és a  vedlés mind két típus 
esetében – a szabályzó hormonális mechanizmusok 
dinamikus kontinuitása miatt – olyan szorosan kapcso-
lódik, hogy bár energetikai szempontból ez igen nagy 
megterhelést jelent, az idôszakot tekintve mégis egy, 
azonos egységet alkotnak.

A három periódus idôben megvalósuló ideális tago-
lódásának, a költôhelyeikre visszatérô fajok tavaszi vo-
nulása és az állandó fajok – az áttelelést követô – kora 
tavaszi, pre-reprodukciós állapota, valamint a szapo-
rodási idôszak elkülönülése, elég jól megfelel. Ez a vo-
nuló fajoknál azt jelenti, hogy a költés nem indul meg 
addig, amig a tavaszi vonulás be nem fejezôdik, az ál-
landó fajoknál, pedig a külsô tényezôk (mérsékelt – hi-
deg égövön legtöbbször a napi fénytartam) optimalizá-
lódása be nem következik (Macdougall-Shackleton és 
mtsai., 2009). Az ôszi idôszakban, pedig a  postnuptialis 
 vedlés és az ôszi vonulás határozott elkülönülést mu-
tat a fajok nagy részénél, s ez különösen szembetûnô 
azoknál, melyek egyszerre hullatják ki evezô tollai-
kat, s idôszakosan repképtelenné válnak, mint a réce 
félék és a vöcskök (Jehl, 1990). A fajok másik részé-
nél azonban az ôszi idôszakban a ciklus periódusai-
nak tagolódását átfedések és megszakítottságok teszik 
„elmosódottabbá”. Több esetben a  postnuptialis  ved-
lés megkezdôdik a költô területen, de a migráció alatt, 
vagy a telelô területen fejezôdik be (elhúzódó jellegû), 
esetleg a szaporodási periódus „kezdôdik újra” az ôszi 
vonulás során (Murton, Westwood, 1977). 

Madarakban az új ciklus („új év”) kezdete az 
anyag csere alapszinthez közeli egyensúlyi állapotából 
indul, amely az önfenntartás szempontjából a lehetô 
legkisebb energia leadást jelenti, s amikor nem jelent-
kezik a vedléssel, vonulással, vagy reprodukcióval járó 
plusz energia igény. Ez az anyagcsere állapot az ál-
landó, mérsékelt övi fajoknál könnyebben behatárol-
ható, s ezekben a madarakban a nyárvégi-kora ôszi, 
az ôszi nap–éj-egyenlôség közelébe esô idôszakot je-
lenti. Az állandó fajokban ekkor már befejezôdött a 
 postnuptialis  vedlés, valamint kialakultak a szubkután 
lipid depók, továbbá, az „ôszi típusú” prenuptialis 
vedlésû madarakban befejezôdik a nuptialis tollazat 
kialakulása is. Ezekben a típusokban az új, éves ciklus 

megindulásához szükséges kiegyensúlyozott energeti-
kai viszonyokat a külsô feltételek: a kiegyensúlyozott 
 fotoperiódus (12 L–12 D), a viszonylag stabil – kvá-
zi termoneutralitást biztosító – idôjárási tényezôk, va-
lamint a nyárvégi – ôszi táplálék bôség, egyértelmûen 
biztosítják. Ebbe a kategóriába sorolhatók, többek kö-
zött, a cinege fajok, a harkályok stb. 

Az új ciklus beindulása a vonuló fajokban valami-
vel késôbb, az ôszi migráció lezárulásával, közvetle-
nül a telelô területekre érkezést követôen valósulhat 
meg. Ekkor a madarak már „túl vannak” az ôszi vonu-
lás energetikai kihívásán, gyorsan befejezôdik az – el-
húzódó  vedlés típusnál – a  postnuptialis  vedlés, s a 
lényegében kiegyensúlyozott külsô körülmények kö-
zött (az egyenlítô közeli 12 L–12 D, kedvezô éghajla-
ti és táplálkozási feltételek), a reprodukció szempont-
jából inaktív állapotban vannak. Számos vonuló faj-
nál a „tavaszi típusú”  prenuptialis  vedlés az áttelelô 
szálláson indul meg – nem sokkal a madarak vissza-
térése elôtt – s teljes egészében itt is valósulhat meg, 
ezáltal „áttolódik”az új ciklus kezdetére (poszáták, 
nádi poszáták, egyes gébicsek stb.). Másoknál (csalán-
csúcsok, rozsdafarkúak, töviszúró gébics) a tavaszi 
 prenuptialis  vedlés – bár a telelô szálláson indul meg 
– de a vonulás közben, ill. a költô területre érkezés-
kor fejezôdik be. Ezeknél a típusoknál az evezô és kor-
mánytollak díszesebb fedôtollai még a telelô terüle-
ten nônek ki, de a színesebb kontúrtollak csak késôbb, 
alakulnak ki, s a teljes „kiszinezôdés” a tavaszi meg-
érkezést követô egy-két hétben fejezôdik be (Péczely, 
nem publikált adatok). 

1.1.  A vonuló fajok áttelelése és a tavaszi 
premigrációs – migrációs állapot

A vonuló madarak áttelelésérôl a tradicionális, 
több, mint 100 éve alkalmazott gyûrüzés módszere 
nem szolgáltatott elegendô és egzakt adatot. Így pl.: az 
1986-tól folyó magyarországi parti fecske gyûrüzések 
során megjelölt több, mint 100 ezer egyedbôl, 2003-ig 
egyetlen egy afrikai visszafogást sem jelentettek (Szép, 
1995, Del Hoyo és mtsai., 2004). A telelô területekrôl 
alig egy évtized óta tudunk többet, amikor egyrészt a 
stabil-izotópok méréstechnikája lehetôvé tette ezen te-
rületek pontos azonosítását, a madarak táplálékának 
egzakt megállapítását és az egyes populációk aktuális 
fi zikai kondíciójának megismerését. A szén (C13/C12) 
és nitrogén (N15/N14) izotópok arányának változása a 
karom, toll-, és vérmintákban, s ezek összehasonlítá-
sa a domináns táplálék izotóp arányaival, követhetôvé 
teszi az illetô faj vonulását és – fôképpen – telelô terü-
letének behatárolását, továbbá táplálkozásának aktu-
ális jellemzôit. A módszer lehetôvé tette az elôzô év-
szak, vagy év globális hatásának (ún. carry- over effek-
tus) értékelését is a következô reprodukciós idôszakra 
(Bearhop és mtsai., 2002, Inger és mtsai., 2006, Cherel 
és mtsai, 2006, Parnell és mtsai., 2010). Ennek a mód-
szernek a segítségével állapították meg, hogy egyes 
hojsza fajok költés utáni migrációja milyen regioná-
lis eltéréseket mutat. Így, a Halobaena coerulea az 
antark tikus vizekre repül a migrációs- vedlés során, a 
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Pelecanoides georgicus a Déli Georgia szigetek köze-
lében vedlik, s a Pelecanoides urinatrix Kerguelen szi-
geteken élô populációja az antarktiszi zóna és a szubt-
rópusok közti óceánt keresi fel, míg a Déli Georgia szi-
geteken élôk a szigetek közelében maradnak (Cherel 
és mtsai., 2006). 

Lényegében, ugyanezen idôszaktól kezdôdôen 
más módszereket is alkalmazni kezdtek a vonuló ma-
darak áttelelô területeinek, ill. a vonulás mozgalmá-
nak jobb megismerésére. A valamivel korábban kipró-
bált, szatellitához kapcsolt rádio-telemetria módszere 
– bár nagytestû (fôleg ragadozó) madarak vándorlása-
iról igéretes adatokat nyertek segítségével – nagyszá-
mú eset és fôleg kistestû madarak esetében, elsôsorban 
a készülék nagy tömege és a magas költségek miatt 
nem vált általánossá. Igéretes eredmények születtek, 
viszont az egész Földre kiterjedô Normalizált Vegetá-
ciós Index Differencia (NDVI = Normalised Difference 
Vegetation Index) és az egyes madárfajok túlélési rátá-
jának összehasonlító komputer-program-analiziseinek 
alkalmazásával. Az NDVI szatellit felvételek lehetôvé 
tették a vonuló madarak telelô területein a vegetáció 
esôzésektôl függô, dinamikus változásainak elemzését 
(Pettorelli és mtsai., 2005). A kérdéses területeken élô 
– vegetáció függô – rovarok abundanciája pedig meg-
határozza az ott telelô madárfajok életlehetôségeit, s 
ezáltal utal ezek túlélésére, visszatérô vonulási és to-
vábbi költési esélyeire. Szép és mtsai (2006, 2007) dá-
niai és észak-nyugat európai füstifecskéken végzett 
gyûrüzési vizsgálatai hatalmas tömegû adatot szolgál-
tattak a vonuló egyedek túlélési sikerességére vonatko-
zóan, s ezen adatok összevetése a kérdéses dél-nyugat 
afrikai (Karoo) területek NDVI analiziseivel, segítséget 
nyujtanak a potenciális telelô területek és vonulási út-
vonalak egzakt azonosítására. 

A mérsékelt – hideg égövi madarak áttelelése a mér-
sékelt övi, szubtrópusi – trópusi telelô helyeken való-
sul meg, ahol a madarak igyekeznek olyan, táplálék-
ban gazdag területeket elfoglalni, ahol a predációs ve-
szély is relative kisebb. A vonuló madarak telelô helye-
in az egyedek többé-kevésbé szétszóródnak, máskor 
viszont relative kis, jól körülhatárolható területen (a 
Setophaga ruticilla a nyugati, vagy keleti Karib tenge-
ri szigeteken, vagy pl. a Limosa limosa islandica a Brit 
szigetek déli partjain) telelnek. Ebben az idôszakban a 
táplálék ellátottság, a mennyiségi és minôségi viszo-
nyok rendkívül fontosak nem csak az  áttelelés, hanem 
a fészkelô helyekre történô „visszatérést” jelentô tava-
szi migráció sikere szempontjából is. A telelô helyek 
vegetációs viszonyai (melyek közvetve az ott telelô 
madarak táplálék ellátottságát erôsen befolyásolják), 
valamint a vonulási megállók (táplálkozó, pihenô he-
lyek: stopover áreák) ökológiai helyzete módosíthat-
ják a tavaszi vonulás idôbeli lefolyását, pl.: az afrikai 
(szahel övezet) területekrôl visszatérô madarak eseté-
ben. Amennyiben a Szahel övezet és Észak-Afrika vo-
nulási útvonalának vegetációs indexe kedvezôen ala-
kul, a legkülönbözôbb fajok visszatérési idôpontja ké-
sést mutat. Ez a késés kevésbé kifejezett a késôbben 
érkezô vonulók esetén (Robson, Barriocanal, 2011). 
A vonuló fajok tavaszi visszatérését ugyancsak befolyá-
solhatja az aktuális periódus (néhány év) hômérsékleti 

viszonyainak, s ezzel kapcsolatosan a vegetáció ala-
kulása/változása a vonulási útvonalon. A Mexikói öböl 
partvidékén és 2500 km-rel északabbra befogott 15 faj 
vonulási sebessége 40 éves átlag alapján azt mutat-
ta, hogy 1 C-fokos hômérséklet növekedés, a 22 na-
pos migráció intervallumában, mintegy 0.8 nappal rö-
vidítette meg a vonulás idôtartamát (Marra és mtsai., 
2005). 

A tavaszi migrációt és az azt követô költés sike-
rét a telelô területen megvalósuló, fajtársak közöt-
ti versengés (intraspecifi kus kompetició) jelentôsen 
be folyásolhatja. Setophaga ruticilla esetében igazol-
ták, hogy a telelô területen a madarak igyekeznek a 
legkedvezôbb táplálkozási feltételeket biztosító helye-
ket kiválasztani. A domináns egyedek (fôként a hímek 
esetében jellemzô ez) lehetôleg rosszabb élôhelyekre 
szorítják a szubordinált egyedeket, s a sikeres mada-
rak vonulásuk során, korábban, kevesebb veszteség-
gel térnek vissza fészkelô helyeikre. A vonuló fajok 
telelô helyeiken kialakult jobb kondíciója (szubkután 
lipid-depó, mellizomzat tömeg, tollazat regeneráció-
ja, részleges, vagy teljeskörû vedlése) így meghatározó 
a következô költés sikeressége szempontjából és ez-
által szerepet játszhatnak a szexuális szelekció vonat-
kozásában is. A korábban visszatérô, jobb kondíció-
ban levô egyedek fogják a legjobb fészkelô áreákat el-
foglalni, párválasztásuk sikeresebb lesz, nagyobb esé-
lyük van a polyginiára és kisebb mértékben lesznek ki-
téve a „megcsalatásnak” (paternitás veszteség), a fi ó-
kák között kisebb valószínûséggel fordulnak elô ide-
gen hímtôl származó egyedek. A rosszabb telelô he-
lyeken levô egyedek ezzel szemben késôbb indul-
nak vissza, s kénytelenek messzebbre (északabbra) 
vonulni, fészkelô helyet keresve (Bearhop és mtsai., 
2004, Reudink és mtsai., 2009). A nôstény Setophaga 
ruticilla esetében az  áttelelés sikere ugyancsak fon-
tos a következô reprodukciós idôszak szempontjából. 
Megfi gyelték, hogy a kiemelkedôen jó minôségû telelô 
área legalább 2 –vel több termékeny tojást és kikelt 
fi ókát „eredményezhet”, továbbá a gyorsabb kitolla-
sodást és korábbi kirepülést, azokhoz a tojókhoz ké-
pest, melyek gyenge minôségû telelô területen voltak 
(Norris és mtsai., 2004). 

A telelô területeken megvalósuló anyagcsere vi-
szonyok, ill. – elsôsorban – a lipid anyagcserét sza-
bályzó hormonok (glukokortikoidok, pajzsmirigy hor-
monok,  glukagon,  inzulin és  növekedési hormon) el-
választása ebben az idôszakban, meghatározóak le-
hetnek a következô költés sikerének szempontjából. 
Észak-kelet Venezuela tengerpartjain telelô Calidris 
pusilla testtömegének és szubkután lipid depóinak ki-
alakulása szempontjából fontos a kortikoszteron pro-
dukció és a madarak stressz érzékenységének alakulá-
sa. A májusi idôszakban, amikor a partfutók „felkészül-
nek” az északi területekre történô tavaszi visszatérés-
re, határozott reciprok reláció mutatkozott a testtömeg 
és zsírdepók kialakulása, valamint a befogási stressz 
hatására jelentkezô plazma kortikoszteron szint emel-
kedése között (Mata és mtsai., 2009). A telelés alat-
ti premigrációs kortikoszteron elválasztás mértéke bi-
zonyos körülmények között jelezheti a madarak mig-
rációs sikerét és hosszabb távú túlélését is. Setophaga 



200 Madár szaporodásbiológia

ruticilla áttelelése során megállapították, hogy a stressz 
hatásra megemelkedô kortikoszteron szint mértéke 
utalhat a madár hosszabb távú anyagcsere „plaszticitá-
sára”, így a következô évben, a telelô területre történô 
sikeres visszatérésére is. Ez azonban, a telelô terület 
„minôségének” függvénye. A gyenge minôségû, bozó-
tos területen telelô madarak esetében a stressz hatás-
ra jelentôsen megemelkedett kortikoszteron koncent-
ráció nagyobb visszatérési Valószínûséget jelez, mint 
az ugyanezen területen telelô egyedek kisebb stressz 
válasza. Ezzel szemben, a jó minôségû, mangrove ve-
getációban telelô Setophaga-k esetében a kortikoszte-
ron szint emelkedésének nagyobb, vagy kisebb mérté-
ke nem utalt az egyed következô évben megvalósuló 
sikeres, vagy kevésbé sikeres visszatérésére (Angelier 
és mtsai., 2009).

A telelô területeken a madár életének következô 
évi és késôbbi szakaszait jelentôsen meghatáro-
zó történések zajlanak le, melyek különösen a fi a-
tal, elsô éves egyedekben lehetnek igen fontosak. 
A költô párok kialakulása ugyanis, vagy a telelô he-
lyen, a tavaszi, fészkelôhelyekre visszatérô vonu-
lást megelôzôen, vagy a vonulás alatt, vagy pedig a 
meg  é rkezést követôen, a szaporodási territóriumok-
ban valósul meg. További két – a költô párok kiala-
kulását befolyásoló – tényezôt is fi gyelembe kell még 
venni: 1. a vonuló madarak kikelésük szûkebb – tá-
gabb területére, azaz az adott populáció élôhelyére 
térnek vissza (esetenként megkeresik elôzô évi fész-
küket is), beleértve az elsôéves fi atalokat is, 2. a két 
ivar egyedei legtöbbször eltérô idôpontban érkeznek 
meg a költôhelyükre, mégpedig a hímek rendszerint 
megelôzik a nôstényeket, ezen belôl az idôsebb ma-
darak rendszerint hamarabb érkeznek meg, mint az 
elsôéves fi atalok (Maggini, Bairlein, 2012, Kokko és 
mtsai., 2006). 

A telelô helyeken a fi atal és a több éves, már költött 
egyedek közel azonos areat foglalnak el, s ekkor mind 
a fi atal, mind pedig a több éves egyedek szexuálisan 
inaktív állapotban vannak (lehetnek). Ezt támasztja alá 
az is, hogy a telelô áreákban költés rendszerint nem 
jön létre. A telelô helyeken a párok kialakulása tehát 
Valószínûtlen, bizonyos „szociális” kapcsolatok kiala-
kulhatnak ugyan a csoporton belôl, vagy egyes egye-
dek között, de ezek a kapcsolatok táplálkozási, együtt 
éjszakázó, predátorok elleni közösen védekezô közös-
ségek létrejöttét eredményezik. A migráció alatt pe-
dig legfeljebb az egyedek véletlenszerû csoportosulá-
sa jöhet létre, de ez a legtöbb faj esetében zömmel, 
az együtt vonuló azonos ivarú egyedeket érintheti. 
A költô párok kialakulása fi atal (elsô éves énekes ma-
daraknál, vagy 2–3 éves gém, gólyaféléknél, ragado-
zóknál stb.) így legnagyobb Valószínûséggel megér-
kezésüket követôen a kikelésük helyén (késôbbi költô 
área) történhet meg. Már korábban költött pároknál a 
hím és nôstény, ugyan Valószínûleg külön vonul, de a 
költô területen – éppen a pontos „visszatalálás” ered-
ményeként – hamarosan megtalálják egymást.

A fi atal madarak elsô vonulását, fôleg az orientá-
ció szempontjából, gólyákon és hantmadarakon tanul-
mányozták (Thienemann, 1931, Chernetsov és mtsai., 
2003, Maggini, Bairlein, 2012). Az adatok szerint a 

több-éves fajtársaiktól idôben eltérô vonulás lényegé-
ben azonos útvonalon történik meg, mint az idôsebb 
madaraknál. A vonulási irány tehát genetikailag jórészt 
determinált az illetô fajban, s ez nyilvánul meg abban, 
hogy a fi atalok vonulási útvonala – ha kísérletesen sze-
parálják is ôket több éves fajtársaiktól – lényegében 
egybeesik a fajra jellemzô vonulási útvonallal. Nem 
csak a vonulás útvonala mutat nagy egybeesést, ha-
nem a fi atalok telelô területe is lényegében egybeesik 
az idôsebb fajtársakéval, s a tavaszi visszatérés során is 
a több éves egyedekkel azonos régióba érkeznek meg, 
oda ahol elôzô évben kikeltek. Ezt a megállapítást ha-
talmas mennyiségû gyûrûzési adat támasztja alá, szá-
mos vonuló faj esetében (Del Hoyo és mtsai., 2004).

A telelô helyekrôl történô tavaszi visszatérés-
re jellemzô, hogy a legtöbb faj esetében a hímek ér-
kez nek meg korábban, amit protandriának nevez-
nek. A szexuális viselkedés reverzióját mutató fa-
jok ez alól kivételt képeznek, itt a nôstény érkezhet 
meg elôbb (protogynia). A protandriát két elmélet ma-
gya  rázza: a „rangsor elôny” hipotézis szerint a ked-
vezô fészkelôhelyekért folyó hím – hím kompetició 
elônyben részesíti azokat a hímeket, melyek a nôsté-
nyeket megelôzve érkeznek. A „kedvezô pár kialaku-
lás” feltevése szerint, viszont a nôstényeknél koráb ban 
érkezô hímeknek jobb esélye van optimális párt válasz-
tani, ami végsôsoron ivari szelekciós hatású. Kokko és 
mtsai (2006) modell elemzése szerint a kedvezô pár 
kialakulás lehet a dominánsan jelentkezô protandria 
magyarázata. 

A protandria elvben létrejöhet oly módon, hogy 
a két ivar közös telelô területérôl a hímek elôbb in-
dulnak el, esetleg a hímek vonulási sebessége na-
gyobb, vagy a nôstények (mégis) távolabbi területe-
ken telelnének. A befogott madarakon végzett vizsgá-
latok arra utalnak, hogy az azonos külsô körülmények 
( fotoperiódus) ellenére pl. a hím hantmadarakban ha-
marabb jelentkezik a „tavaszi”  vonulási nyugtalanság, 
mint nôstényekben. A jelenségnek a költô territórium 
foglalásban van jelentôsége (Maggini, Bairlein, 2012), 
s az a tény, hogy az idôsebb, „tapasztaltabb” hímek ér-
keznek legkorábban, s jutnak a legjobb fészkelô he-
lyekhez, szelekciós jelentôséggel is bír (Tryjanowski és 
mtsai., 2004). 

A korábban érkezô hímeket viszont a kedvezôtlen 
idôjárási viszonyok nagyobb valószínûséggel/gyakori-
sággal veszélyeztetik, mint a nôstényeket. Valószínû 
feltevések vannak azonban arra vonatkozóan, hogy a 
szex-homozigóta ivar (emlôsökben a nôstény, mada-
rak esetében a hím) általános ellenálló képessége na-
gyobb, s így pl. a vonuló madarak esetében a hímek-
nek nagyobb esélye van az idôjárási anomáliák túlélé-
sére. Alátámasztják ezt azon megfi gyelések, hogy ma-
dár populációkban a mortalitási ráta a nôstényekben 
(heterozigócia) gyakoribb káros recessziv mutáci-
ók miatt magasabb, mint hímekben (Owens, Bennett, 
1994, Liker, Székely, 2005). 

A vonulás során, mind az ôszi idôszakban, mind 
pedig a tavaszi visszatérés idején fontos a vonulási 
megállók (stopover áreák) szerepe. Ezek táplálékban 
gazdag területek, ahol az eltöltött idô arányos a táplál-
kozásra forditott idôintervallummal és a felvett táplálék 
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mennyiségével. Az energia tartalékok itteni feltöltése 
(„utántöltési ráta”) a vonuló egyed erônlétét hosszabb 
távra – nem csak a vonulás teljes tartamára, hanem a 
soron következô költési idôszakra is – jelentôsen befo-
lyásolja. Az energia utántöltési rátát, jellemzôen a plaz-
ma lipid metabolitjainak (trigliceridek, foszfolipidek, 
béta-OH-butyrat és glicerol) mennyisége határozza 
meg. Calidris pusilla esetében állapították meg, hogy 
ez a ráta a vonulás végállomása felé közelítve nô. 
A ráta mértéke a telelô hely közeli vonulási megállók-
ban hímekben magasabb, mint nôstényekben, ami a 
két ivar eltérô energia gazdálkodására utal (Lyons és 
mtsai., 2008). 

A tavaszi vonulás során partfutók és sirályok töme-
gei gyülnek össze az USA Delaware öblének partjain 
(stopover area), abban az idôben, amikor a tövisfarkú 
rákok (Limulus polyphemus) peterakása zajlik. Ennek 
a nagy fehérje- és lipidtartalmú tápláléknak a felvéte-
le szükséges ahhoz, hogy a madarak az ezer km-ekre 
levô tundrákat viszonylag gyorsan elérjék. A tundrá-
kon a rövid sarkvidéki nyár hosszú nappalai hatalmas 
táplálék bôséget hoznak létre, kiváló költô áreákat biz-
tosítva, s ugyanakkor sokkal kevesebb patogén és pa-
razita ágens veszélyezteti a szülô madarak és pelyhe-
seik életét. 

Ôsszel, a telelô területekre történô vonulás so-
rán, ugyancsak fontos a speciális táplálékban gazdag 
stopover areak szerepe. Így a törpe partfutó (Calidris 
pusilla) nagy tömegei mintegy 2 hetet töltenek a Fundy 
öböl partjain (kelet Kanada), ahol ekkor a Corophium 
(Amphipoda) rákok rajzanak, s a madarak olyan nagy 
tömegû táplálékot vesznek fel, hogy testtömegük gyak-
ran megduplázódik. A Corophium rákok extrém meny-
nyiségben tartalmaznak n-3 többszörösen telítetlen 
zsírsavakat, melyek beépülése a membránokba meg-
növeli azok fl uiditását, s így stimulálja a transzmemb-
rán lipid transzportot. Ez a megnövekedett lipid transz-
port az izomrostok energia ellátása szempontjából 
igen fontos, mivel biztosítja a vonulás során a szük-
séges magas szintû β-oxidációs folyamatokat (Maillet, 
Weber, 2006). 

A vonulási távolsághoz történô alkalmazkodás 
elsôsorban a szárnyak alakját és az evezôtollak jelle-
gét befolyásolja. Barátposzáta (Sylvia atricapilla) állan-
dó, rövidtávú és hosszú távú vonuló populációit, vala-
mint alfajilag is elkülönült, rövid és hosszú távú vonuló 
hantmadár(Oenanthe oenanthe) populációkat hasonlí-
tottak össze. Mind két fajnál egyértelmûen megmutat-
kozott, hogy a szárny hossza, felülete és „kihegyese-
désének mértéke” nô a hosszabb távra vonuló popu-
lációban, s ugyancsak nôtt a farok villás kialakulásá-
nak mértéke, de a fi ókszárny (alula) hossza és a farok 
hossza viszont csökkent a hosszabb és kihegyesedôbb 
szárnyú, hosszabb távú vonulókban. Ezek az alaki 
adaptív változások hatékonyabb energia felhaszná-
lást tesznek lehetôvé a hosszabb távolságra vonulók-
nál (Fiedler, 2005, Förschler, Bairlein, 2011). 

A hosszú távú vonulóknál – mint amilyen pl.: a 
nagy partfutó (Calidris tenuirostris) –, amelyek a rö-
vid sarkkörinyár fészkelô körülményeit hasznosítják, 
táplálkozási, energetikai, idôbeli és a betegségek ri-
zikói által képzett ún. „szûk keresztmetszetek” veszé-

lyeztetik az egyedek életben maradását. A nagy partfu-
tó egyes alfajainak összehasonlítása azt mutatta, hogy 
ezek közül a legtávolabbra vonuló típusoknál a legkri-
tikusabb a nászruhába  vedlés. Ebben a fajban tehát, a 
 nászruha kialakulása jelenti az ökológiai szûk kereszt-
metszetet. A sarki partfutó (Calidris canutus) alfajai kö-
zül a rufa és rogersi migrációs útvonala a leghosszabb: 
nászruhájuk kialakulása nem fejezôdik be a telelô te-
rületen, tavaszi vonulásuk és a  vedlés ezért erôs át-
fedésben vannak, így energia felhasználásukat nagy-
mértékben meg kell osztaniuk a két alapvetôen nagy 
energia igényû életfunkció között. Ez magyarázza, 
hogy ebben a két alfajban alakul ki a viszonylag ke-
vesebb melanin szintézist (nagy energia felhasználást) 
igénylô halványabb tollruha. A sötétebb tollazatú alfaj-
ok (C.c.canutus, C.c.islandica és C.c. piersmai) nász-
ruhába vedlése megindul és csaknem be is fejezôdik 
a telelô területükön, s ezek közelebb fekvô területek-
re vonulnak költeni. A nagyobb energia felhasználást 
igénylô sötétebb tollruha ezeknél az alfajoknál gyor-
sabb vedléssel és rövidebb vonulási úttal kapcsolódik 
(Buehler, Piersma, 2007). 

A vonulás, mint hosszú távú repülés egyszerre je-
lent intenzív energiaképzést és leadást, valamint éhe-
zési állapotot. A vonuló madarak hatalmas teljesítô ké-
pességét jelzi az, hogy pl. a kis goda egyhuzamban 
képes átrepülni a Csendes óceánt, mintegy 9–10 na-
pot repülve, leszállás nélkül. Eközben rendkívül ma-
gas oxigén fogyasztással jellemezhetô, amely legalább 
kétszerese egy hasonló tömegû, rohanó emlôs állat 
oxigén fogyasztásának, s mintegy 65–85%-a a madár 
Vo2 max.-ának (Gill és mtsai., 2009, Butler és mtsai., 
1997). (Színes 46–49. ábra)

A vonuló madarak hatalmas oxigén fogyasztása a 
transzport mechanizmus (vér hemoglobin tartalma – 
vörösvérsejt szám) kapacitásának növekedését igény-
li, melyet a hematokrit érték fokozódása tükröz. Sar-
ki partfutóban (Calidris canutus) az utolsó stop-over 
área és a patagóniai telelôhely között jelentôsen nô 
a hematokrit érték (D’Amico és mtsai, 2010), melyet 
fôként a migráció alatt megemelkedett kortikoszteron 
produkció okozhat. Erre közvetett bizonyítékul szol-
gál az ACTH kezelés hatása, mely csirkében szimul-
tán fokozza a kortikoszteron szintet és a hematokrit ér-
tékét is (Olanrewaju és mtsai., 2006, Olanrewaju és 
mtsai., 2007). A vörösvérsejt szám növelésében sze-
repet játszhat a vonulás alatt magasabb szintet muta-
tó  prolaktin is. Egy közvetett bizonyító adat ismeretes: 
hipofi zektomizált galambban  prolaktin kezelés fokoz-
za a vörösvérsejt számot (Höcker, 1969). 

A repülés során fellépô energia igényt a szubkután 
lipid depók triacylglicerol tartalma biztosítja, mely az 
adipocytákban raktározódik és ott hormon szenzitiv 
lipáz hasítja zsírsavakra és glycerolra. A mobilizá-
ciót korábban nem tartották random folyamatnak: a 
hidro fi labb zsírsavak gyorsabb mobilizációját tételez-
ve fel. Pajzsos cankókon (Philomachus pugnax) és ve-
rébsármányokon (Zonotrichia) végzett model vizsgá-
latok szerint a rövid fotoperiódusban tartott „telelô” 
és a rövid fotoperiódusból, hosszú napos megvilágí-
tásba helyezett „vonuló” csoportok esetén a rövidebb 
szénlácú és több kettôs kötést tartalmazó zsírsavak – 
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Színes 46. ábra. Ôszi vonulásban levô bibicek (Vanellus vanellus) Zabszék, Kiskunsági Nemzeti Park, Magyarország

Színes 47. ábra. Ôszi vonulásban levô darvak (Grus grus) esti húzása Hortobágyi Nemzeti Park, Magyarország
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Színes 49. ábra. Ôszi vonulás stop-over területén pihenô (alvó?) ezüstlilék (Pluvialis squatarola). 
Jellemzô, hogy valamennyi madár egy lábon áll és az ellenkezô oldali szem van nyitott állapotban.

Zabszék, Kiskunsági Nemzeti Park, Magyarország

Színes 48. ábra. Ôszi vonulásban levô seregélyek (Sturnus vulgaris) Hortobágyi Nemzeti Park, Magyarország
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mint a β-oxidáció meghatározó szubsztrátjai – inten-
zívebb mobilizációt mutattak in vitro körülmények kö-
zött. A zsírsavak, mint membrán összetevôk valószínû 
szerepe a vonulás során jelentkezô intenzív lipid me-
tabolizmusban, még alig ismert. A „telelô” és „vonu-
ló” állapot zsírszövetei között, azonban nem mutat-
kozott semmiféle eltérés a szabad zsírsavak lipolitikus 
felszabadulásában, így csak a lipid depók felépülé-
se során kialakult minôségi különbségek, ill. a depók 
összetétele befolyásolhatták a vonulási tevékenység 
metabolitikus viszonyait (Price és mtsai., 2008, Price 
és mtsai., 2009, Price, 2010).

A lipid depókból történô lipolizis mértékét ed-
dig csak pajzsoscankón mérték. Ez rendkivül ma-
gas: 55–60 μmol glycerol kg-1/min-1, ami meghalad-
ja valamennyi gerinces állaton mért értéket. A fen-
ti lipolizis szint nem csak a termoneutrális körülmé-
nyek között, hanem hideg környezetben is elegendô 
energiát termel, a hosszú távú repüléshez. Élettani-
lag fontos, hogy a lipolizissel keletkezô zsírsav meny-
nyiség olyan nagy, hogy még tartós repülés, vagy hi-
deg hatás esetén is, mintegy 50%-a megmarad és re-
eszterifi kálódva másodlagos energia-raktárakat képes 
biztosítani (Vaillancourt, Weber, 2007). 

A zsírsav transzportot a zsírdepókból a vérplaz-
mán keresztül az izomrostokba zsírsav transzlokáz 
(FAT/CD36) és a rostok felszínén a plazma memb-
rán specifi kus zsírsav kötô proteinje (FABPpm) vég-
zi. Ezeket a triacilglycerolból felszabaduló zsírsavakat 
a repülô-, és szívizmok cytosoljában egy „szivizom-
típusú”zsírsav kötô protein (H-FABP) köti meg, mely-
nek koncentrációja sokkal nagyobb, mint bármelyik 
más gerinces izmaiban, s koncentrációja a vonulás 
során még további 70%-kal képes növekedni. A sza-
bad zsírsavak az izomrostok β-oxidációs rendszerébe 
kerülnek, melynek megnövekedett aktivitását a kulcs 
enzimek (3-hidroxiacil-CoA-dehidrogenáz, carnitin-
palmitoyl-transzferáz, citrát- szintetáz) erôteljes akti-
válódása jelzi a m.pectoralisban. Ezen enzimek meny-
nyisége 90–110%-kal nô vonuló fehértorkú veréb-
sármányok (Zonotrichia albicollis) repülô izmaiban 
(McFarlan és mtsai., 2009).

A vonulást megelôzô idôszakban és a vonulás so-
rán jellemzô a fehérje és lipid metabolizmust sza-
bályzó  növekedési hormon szintjének változása is. 
A premigrációs periódusban és a stopover idôszakok-
ban a plazma  növekedési hormon szintjének emelke-
dése jelezte a hormon anabolitikus hatását a vizsgált 
partfutókban és lilékben (Calidris alba, Calidris pusilla, 
Charadrius semipalmatus): a fokozódó izom-fehér-
je szintézist. A hosszú távú repülés alatt az ugyancsak 
magas koncentrációjú  növekedési hormon, mint fon-
tos lipolitikus faktor mûködik, hozzájárul a lipid de-
pók leépítéséhez (Tsipoura és mtsai., 1999). A vo-
nulás során a szükséges energia biztosításában nem 
csak a lipid depók, hanem a madár testét felépítô fe-
hérjék katabolizációja is fontos szerepet játszhat. Mi-
vel a lipidekkel szemben a szervezet nem képes ener-
gia felszabadulást eredményezô „fehérje tárolásra”, a 
fehérjébôl történô energianyerés hatással lesz a váz-, 
és vagy simaizom szövet strukturájára és funkcioná-
lis kapacitására. Ficedula hypoleuca, Phylloscopus 

trochilus, Sylvia borin és Hirundo rustica ôszi és ta-
vaszi vonulása során vizsgálták a teljes test és az 
egyes szervek lipid és fehérje tartalmának változása-
it. A test protein tartalma erôsen csökkent a kontinen-
tális Europa felett történt ôszi átrepülés során, hason-
ló módon, mint kísérletesen kiváltott hosszantartó éhe-
zés során. A protein katabolizmus akkor jelentkezett 
szignifi kánsan, amikor a lipid depók már eredeti töme-
gük 5–10%-ára csökkentek a hosszantartó repülés so-
rán. Valamennyi szerv veszített ekkor protein tartalmá-
ból, de ez különösen kifejezett volt a nagy mellizom 
esetében. Amennyiben a lipid depók tömege tovább 
csökkent, ekkor az emésztôkészülék fehérje tömege 
redukálódott a legnagyobb mértékben. A mellizom-
zat tömegének további csökkenése u.i., már a madár 
repülôképességét rontotta volna, s a vonulás céljának 
elérése került volna veszélybe. A vizsgálat szerint a 
vonulás alatt a lipidek és a proteinek katabolizmusa 
pontosan szabályzott egyensúlyt mutat (Schwilch és 
mtsai., 2002). 

A hosszú távú vonuló madárfajokban, mint pl. a sar-
ki partfutó (Calidris canutus) jellemzô a mitochondriális 
elektron transzport (succinate dehidrogenáz) mennyi-
ségének kétfázisú változása a premigrációs – migrációs 
idôszakban. Az enzim aktivitása erôsen nô a bélcsôben 
a premigrációs állapotban, amikor a madarak táplálko-
zása fokozódik, s a bélcsô hypertrofi zál. Ugyanekkor 
a mellizomzatban a succinate dehidrogenáz aktivitás 
csökken. A vonulás megindulásakor a bélcsô tömege 
gyorsan csökken, de ugyanekkor erôsen hypertrofi zál 
a mellizomzat, s ennek succinate dehidrogenáz tartal-
ma nagymértékben növekszik (Selman, Evans, 2004). 
Hosszú távú vonuló énekes madarakban (kerti po-
száta, füsti fecske) a Szahara és a Földközi tenger fe-
lett történô átrepülés során, a jobb kondícióban levô 
egyedeknek kisebb mértékû oxidatív stressz-t kellett 
elviselniök. A madarak oxidatív katabolizmusának (re-
aktív oxygén metabolitok mennyisége) és a plazma 
antioxidáns kapacitásának aránya u.i., kedvezôbb volt 
a fi ttebb egyedekben (Costantini és mtsai., 2007). 

A tavaszi vonulás elôtt – alatt rendelkezésre álló 
táplálék mennyisége és minôsége nem csak a migrá-
ció sikerességét, de az ezt követô szaporodási idôszak 
sikerességét is jelentôsen befolyásolja. Kerti poszáták 
modelezett tavaszi vonulását stimulálja az ismételt 
táplálék megvonás és az ezt követô ad libitum etetés 
(hosszú távú repülés és a stopover hatás imitációja). Az 
utolsó stopover periódusban alkalmazott korlátozott és 
ad libitum táplálék ellátottság jelentôs eltérést okozott 
a hímek szaporodási sikerében. A kísérletet követôen, 
u.i., a korlátozott táplálék mennyiséget kapott hímek 
here növekedése lassabb-, plazma tesztoszteron szint-
jük alacsonyabb volt, valamint  territoriális agresszivi-
tásuk és reprodukciós viselkedés formáik alacsonyabb 
szintûnek mutatkoztak, az ad libitum etetett hímek-
hez képest (Bauchinger és mtsai., 2009). A periódu-
sosan váltakozó éhezés és  hyperfágia során nem csak 
a rendelkezésre álló táplálék mennyisége, hanem an-
nak fehérje tartalma is fontos. A fehérje koncentráció 
hatással van a felvett táplálék mennyiségre, mégpedig 
reciprok módon. 3%-os fehérje tartalmú táppal ete-
tett barátposzáták nagyobb mennyiségû táplálékot fo-
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gyasztottak, mint amelyek 20% fehérje tartalmú élel-
met kaptak. Ennek hatására a testtömeg és a szubkután 
lipid nagyobb mértékben növekedett az alacsonyabb 
fehérje koncentrációt fogyasztó madaraknál, s a hatás 
kifejezettebb volt tavasszal, mint ôsszel. 

A vonuló madarak migrációja alapvetô anyagcse-
re és viselkedés-élettani változásokkal jár, melyek több 
szintû szabályzó rendszer mûködését teszik szüksé-
gessé. A premigrációs állapot és a vonulás a madár 
napszakos ritmusának megváltozását igényli, komplex 
neuro-hormonális mûködések indulnak be, s – fôleg – 
a hosszú távú repülés során bonyolult navigációs rend-
szernek kell mûködésbe lépni. Ez a navigációs mecha-
nizmus a vizuális és olfaktorius rendszeren keresztül 
valósul meg és komplex módon képes értékelni a topo-
gráfi ailag változó geomagnetikus erôteret, a csillagok 
pozícióját, a nap látszólagos pályáját és a napnyugta 
polarizációs fényviszonyainak változásait (Muheim és 
mtsai., 2006, Rastogi és mtsai., 2011). Az alapvetôen 
három szabályzó szint egymással több ponton funkci-
onális kapcsolatban áll. A vonulás idôzítését – különö-
sen a rövidtávú vonuló fajok esetén- elsôsorban a ta-
vaszi idôszakban, a költô területekre visszatérés ide-
jén befolyásolhatják a költô terület aktuális (tavaszi) 
idôjárási viszonyai, s ez jelentôsen kihathat az azévi 
költési sikerre. 

A mérsékelt-hideg égövön élô madarak esetében 
a vonulás szabályzásának alapvetô tényezôje a nap-
palok hosszúságának tavaszi növekedése és az ôszi 
rövidülése. A  fotoperiódus változása egyrészt neuro-
hormonális mechanizmusokon keresztül „aktualizál-
ja” (metronom hatás) a cirkannuális ritmust, s létrehoz-
za a „vonulási nyugtalanságot”, másrészt, ezzel szink-
ronban, megváltoztatja a madár energia háztartását. 
A tavaszi napi fénytartam növekedése fokozódó inten-
zitással jelentkezik a délrôl észak felé repülô tavaszi 
vonulóknál, növekvô foto-gonado-stimulációs hatást 
hozva létre. 

A legtöbb énekes madár a vonulást közvetlenül 
megelôzô idôszakban a korábbi, diurnális életritmu-
sát megszakítva, részben nokturnális aktivitásra tér át. 
A madarak napi ritmusát ekkor jellegzetes kettôsség 
jellemzi: napi élettevékenységük (táplálkozásuk) to-
vábbra is diurnális típusú, de az esti-éjszakai órákban, 
a pihenô – alvó állapot helyett erôs aktivitás fokozó-
dás ( vonulási nyugtalanság,  restlesness, Zugunruhe) 
lép fel náluk. Kezdetben esti – éjszakai mozgás akti-
vitás jelentkezik és ennek a „nyugtalanságnak”a foko-
zatos növekedése lesz jellemzô (fogságban tartottak-
nál jellemzô a madarak ide-oda ugrálása és a szárnyak 
körbe forgatása, pörgetése). A nyugtalanság a külsô 
ténye zôktôl függetlenül, pontos idôzítéssel fellépô 
„szabadon-futó” ritmus szerint mûködik: konstans 
fény  viszonyok, ill. gyenge fényintenzitás (dim light) 
körülményei között is azonos idôszakban lép fel, ami 
az alkonyatot követô óráknak felel meg. Ezt a szaba-
don futó napszakos ritmust természetes körülmények 
között a napi fénytartam úgy szabályozza (metronom, 
Zeitgeber effektus), hogy a „sötét periódus” kezde-
te indítja be a madarak éjszakai órákra esô, hosszú 
idôtartamú repülési aktivitását. Néhány nappal a  vo-
nulási nyugtalanság kezdetét követôen, azután a ma-

darak kisebb-nagyobb csapatokban, esetleg egyesé-
vel, elindulnak a vonulási cél: tavasszal a költôhelyek, 
ill. ôsszel pedig a telelô területek felé. A  fotoperiódus 
metronom hatását a migrációs nyugtalanság kialakulá-
sára az aktuális hômérsékleti viszonyok jelentôsen be-
folyásolhatják. Az Indiában élô vörösfejû sármánynál 
(Emberiza bruniceps) a magas környezeti hômérséklet 
akár 12 nappal is késleltetheti a „Zugunruhe” megjele-
nését (Singh és mtsai., 2011). 

Az éjszaka vonuló madarak (legtöbb énekes ma-
dár) esetében a vonulási periódusban alapvetôen meg-
változik az alvás jellege, s ennek a migrációt meghatá-
rozó, ill. befolyásoló viselkedés – élettani szerepe le-
het. A mintegy 4300 km-es vonulása során (Alaszka és 
Dél-Kalifornia között) pl. a verébsármány (Zonotrichia 
leucophrys gambelli) 6–7 éjszakán keresztül, napi 7 
órás repülést teljesít. Amíg a nem-vonuló fázisban a 
madarak nappal aktívak és éjszaka alszanak (diurnális 
aktivitás), addig a vonulás alatt az éjszakai vonulási 
aktivitást (amely jelentôs alvás kiesést jelent) nem kö-
veti egy hosszabb – rövidebb kompenzáció, nappali 
nyugalmi (alvás) állapot, a madarak mozgás-aktivitá-
sa normális, intenzíven táplálkoznak és semmiféle vi-
selkedési defi citet nem mutatnak (Berthold, 1996). Ez 
arra utal, hogy ébrenléti – alvási ciklusuk megválto-
zása (alvási idejük erôs lerövidülése) kisméretû (jelen-
téktelen?) idegrendszeri – viselkedési változásokkal 
jár csupán, jelentôs neurofi ziológiai rezisztenciát mu-
tatnak. A nem vonuló idôszakokban viszont, a mada-
rak alvásának kísérletes gátlása (már egyettlen éjsza-
ka lerövidítése is) a másnapi aktivitásuk és teljesítmé-
nyük csökkenéséhez, fi gyelmük gyengüléséhez vezet 
(Rattenborg és mtsai., 2004).

A madarak alváscsökkenést követô rezisztenciá-
ja alvásuk élettani jellegzetességeivel függ össze. Is-
meretes az, hogy emlôsök mellett madarakban is ki-
alakult az alvás elektrofi ziológiailag jól elkülönülô 
két fázisa az ún. gyors szemmozgásokkal együtt járó 
(rapid eye movement, REM) fázis és a lassú, nagy 
ampli túdojú EEG hullámokkal jellemezhetô (slow 
wave sleep, SWS) fázis. Ez utóbbi alvási fázis – leg-
alább is emlôsökben – a hippocampushoz kötött, tá-
rolt memoria elemek neocortexhez történô idôszakos 
kapcsolásában (memoria „frissités”) játszik fontos sze-
repet. Azt, hogy madarakban a hippocampus és a 
neocorticalis területhez tartozó caudolateralis nido-
pallium között van-e közvetlen neuronális kapcso-
lat, egyenlôre nem sikerült bizonyítani (Rattenborg és 
mtsai., 2011). Jellemzô viszont madarakra is, hogy a 
két nagyagyfélteke, az SWS idején jelentkezô EEG akti-
vitás alapján funkcionális asszimmetriát mutat (hason-
lóan ahhoz, amit vízi emlôsökön megállapítottak), ami 
arra utal, hogy idôszakonként „eltérô mélységû” alvási 
szint, vagy az alvás és ébrenlét egymásmelletisége jel-
lemezheti a két féltekét. A REM fázisban ez az asszim-
metria viszont nem valósul meg. A két félteke funk-
cionális függetlenségével lehet kapcsolatos az, hogy 
Galliformes, Charadriformes és Anseriformes, vala-
mint Columbiformes fajokon a madarak pihenés (al-
vás?) során, csak az egyik szemüket csukják be, így 
„alvás” közben is monitorozni képesek környezetüket. 
Az SWS alvás és az egyik-oldali szem nyitva tartá-
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sa közti kapcsolatot támasztja alá az, hogy csak az 
elsôdleges látóközpont (hyperpallium) mutat egyoldali 
(aszimmetrikus) aktivitást, a nem-vizuális  mesopallium 
pedig bilateralis elektromos aktivitású. A madarak ilyen 
típusú, a féltekék „asszimmetrikus” alvása különös 
jelentôséget kap, pl. sarlós fecskékben, melyek – bizo-
nyítottan – a teljes éjszakát gyakran töltik a levegôben, 
valamint az éjszaka, hosszú órákon át vonuló madár-
fajokban (Rattenborg és mtsai., 2001, Lesku és mtsai., 
2011). 

Ezekben az esetekben felvetôdik a repülés köz-
ben megvalósuló alvás lehetôsége, melynek neuro-
fi ziológiai alapja adott. Rattenborg (2006) elmélete 
szerint az éjszaka vonuló énekes madarak egyoldali, 
SWS típusú alvása során, az „aktív” féltekével kapcso-
latos (ellenoldali) szem van nyitva és vezérli a repülést. 
Valószínû az is, hogy a nagy magasságban repülô ma-
dár idôszakosan a bilateralis SWS alvást is megvaló-
síthatja, s ez csak a landoláskor szûnik meg. Az éjsza-
kai vonulás a vonuló madár alvás-mintázatának áthan-
golódását eredményezi, melynek során a REM fázis 
az éjszaka korai szakaszára tolódik, s nô a zömében 
csak egyik féltekére terjedô SWS alvás tartama (a repü-
lés idôszakában jelentkezik). Ez utóbbi alvási fázis tar-
tamának jelentôs hosszabbodása kielégítô „pihenést” 
eredményez és így alapját képezheti a nappali aktivi-
tási szint (táplálék keresés) változatlan intenzitásának. 

A REM fázis eltolódása és a SWS fázis meghosszab-
bodása eredménye lehet a vonulási periódus fokozott 
ACTH – glukokortikoid produkciójának. Emlôsökön 
u.i. ismeretes, hogy a kortikotrop tengely fokozott ak-
tivitása összefüggésbe hozható az alvás lerövidülésé-
vel és a REM fázis megváltozásával (Meerlo és mtsai., 
2002). 

A premigrációs – migrációs „éjszakai nyugtalan-
ság” a tavaszi idôszakban nagyobb mértékû, mint 
ôsszel, arányosan a tavaszi gyorsabb visszatéréssel. 
A  restlesness mértéke összefügg az ezt közvetlenül 
megelôzô, ill. tartama alatt fogyasztott táplálék fehérje 
mennyiségével: a 20% fehérjét felvett csoport madarai 
aktivabbak voltak a csak 3% fehérjét felvett csoport-
hoz viszonyítva, az éjszakai órákban. A premigrációs 
testtömeg gyarapodás, a bélcsô tömegének növeke-
dése és a szubkután zsírdepók kialakulásának ugyan-
csak fontos szabályzó faktora a rendelkezésre álló 
ivóvíz, és/vagy a vízben gazdag táplálék mennyiség. 
A  hyperfágia során felvett vízmennyiség így befolyá-
solja a madarak vonulási stratégiáját, mivel a stopover 
optimalizálása energia és vonulási idôtartam „takaré-
kosságot” eredményez (Bartell, Gwinner, 2005, Tsurim 
és mtsai., 2008, Mizrahy és mtsai., 2011, Aamidor és 
mtsai., 2011). 

Az éjszakai  vonulási nyugtalanság és az éjszakai 
órákra esô intenzív repülési aktivitás kialakításában 
fontos szerepe lehet a nappali – éjszakai napszakos rit-
must kialakító   melatonin plazma szint aktuális válto-
zásának. A   melatonin produkció elsôdleges helye az 
 epiphysis, de jelentôs   melatonin szekréció folyik a re-
tina idegsejtjeiben is. A megvilágítás tartama és inten-
zitása ugyan, közvetlenül nem hat az  epiphysis elekt-
romos aktivitására, a   melatonin szekréciót azonban a 
fénytartam határozottan befolyásolja, ill. napszakos 

endogén ritmusát a  fotoperiódus fázis eltolódással mó-
dosíthatja (Bentley és mtsai., 2007). A megvilágítás tar-
tamának szezonális változásai, így a   melatonin szek-
réció napszakos és mennyiségi viszonyainak megvál-
toztatásával is kiválthatják a vonulási nyugtalanságot. 

A vonuló madarakban a migráció idején jellemzôen 
csökken a   melatonin éjszakai plazma koncentrációja. 
Barát poszátákat helyeztek el kísérletesen kialakított 
„vonulási” és „nyugalmi” körülmények közé. A  vonu-
lási nyugtalanság kiváltásában sikeresen alkalmazták a 
2 napos éheztetési periódusokat, melyeket táplálékban 
gazdag „stopover” idôszakok követtek. A táplálkozási 
idôszakok csökkentették a madarak ezt követô éjszakai 
vonulási nyugtalanságát. Az ôszi idôszakban a Svédor-
szágban befogott madarak, a táplálék adását követôen 
a csökkent vonulási nyugtalansággal egyidejûleg meg-
emelkedett   melatonin plazma szintet mutattak. Tavasz-
szal a Kenyában befogott poszáták hasonlóan reagál-
tak az éheztetésre és etetésre, de ennek mértéke a ma-
darak lipid depóitól függött (Fusani, Gwinner, 2004). 
Újabb vizsgálatok – melyeket a kerti poszátákon vé-
geztek, a stopover területeken – azt mutatták, hogy a 
plazma   melatonin szint a madarak lokomotor aktivi-
tásával korrelált, de nem korrelált a  vonulási nyugta-
lanság kialakulásával és ennek mértékével. Másrészt, 
  melatonin kezelés nem hatott a vonulási nyugtalanság-
ra akkor, amikor a táplálék bôség fokozta a   melatonin 
plazma szintet. Úgy tûnik tehát, hogy a táplálék ellá-
tottság mértéke, s nem a   melatonin plazma szint, ami a 
vonulási nyugtalanságra közvetlenül hat. A   melatonin 
valószínûen az energia háztartásra és a biológiai óra 
szinkronizációjára hat a vonulás során, hatással van 
a táplálék felvétel intenzitására és a szubkután zsírde-
pók kialakulásra, így inkább közvetve befolyásolhat-
ja a vonulást (Guyomarc’h és mtsai., 2001, Fusani és 
mtsai., 2011). 

A vonulást komplex neuroendokrin faktorok sza-
bályozzák, melyek többsége, lényegében azonosan 
hat tavasszal és ôsszel, míg mások szezonális eltéré-
seket mutatnak. A hormonális szabályzás egyrészt a 
migrációt megindító és fenntartó idegrendszeri me-
chanizmusokra irányul, másrészt az anyagcsere áthan-
golásával, közvetve, a magas hatékonysággal mûködô 
izommunka megvalósulását biztosítja. Mind a tava-
szi, mind pedig az ôszi vonulás szabályzásában, köz-
vetve meghatározó szerepe van a szubkután lipid de-
pók (premigrációs elzsírosodás) kialakítását szabályzó 
hyperfágiának. Ennek két összetevôje van: az orexigén 
rendszer, s az ezt egyensúlyban tartó, a túlzott elzsí-
rosodást megakadályozó anorexigén impulzusoknak: 
a bélcsô cholecystokinin produkciójának és a zsírszö-
vetek  leptin szekréciójának. A nagymennyiségû fel-
vett tápanyag fokozott lipid szintézist generál. A lipid 
nyagcsere fokozódása az akkumulációt és lipolizist 
elsôdlegesen szabályzó  glukagon plazma szint, to-
vábbá a lipid beépülés és a lipolizis arányát, valamint 
a két folyamat napszakosan változó jellegét szabály-
zó  prolaktin és kortikoszteron elválasztás függvénye 
(Meier, Farner, 1964). 

A tavaszi vonulás megindításában és a folyamat 
szabályzásában meghatározó az egyenlítôtôl északra 
fekvô területeken a fénytartam szezonális növekedé-
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se, mely a 12 L szintrôl emelkedve, a fényérzékeny fá-
zisban levô madarak fotostimulációját eredményezi. 
A migráció szabályzásában ekkor három, egymás ha-
tását moduláló, fotoszenzitiv mechanizmus vesz részt. 
Ezek: a 1. gonadotrop – gonád tengely és a  prolaktin 
elválasztás, a 2. kortikotrop – mellékvesekéreg tengely 
és a 3. foto-thyreotrop stimuláció: a fokozott pajzsmi-
rigy hormon produkció. 

A kortikotrop – mellékveskéreg tengely szerepét 
több vonuló faj (cigány-csuk, kisposzáta, tövisszúró gé-
bics) és nem vonuló faj (mezei veréb, citromsármány) 
kortikoszteron produkciójának szezonális változásai 
alapján állapították meg. Mind a tavaszi, mind pedig 
az ôszi vonulás alatt megfi gyelhetô volt, hogy a vonuló 
fajok egyedei (korai vonuló cigánycsuk és kisposzáta, 
valamint késôi vonuló tövisszúró gébics esetében, 
azonos jelleggel) a migráció alatt szignifi kánsan maga-
sabb kortikoszteron produkciót mutattak, mint az azo-
nos periódusban és elôfordulási helyen élô, nem vonu-
ló fajok egyedei. Ez a kortikoszteron szerepét igazolja, 
s aláhúzza, hogy ez a glukokortikoid, nem csak a  vo-
nulási nyugtalanság kiváltásában, hanem a vonulás so-
rán folyamatosan jelentkezô „drive” jellegében is fon-
tos szerepet játszik. A kortikoszteron, tehát a vonuló 
madár komplex, neuroendokrin áthangolásában meg-
határozó funkciót tölt be (Péczely, 1976). 

Több adat bizonyítja azt, hogy a kortikoszteron, 
más hormonokkal szinergizmusban hat a  vonulási 
nyugtalanság kiváltására és a migrációs folyamat fenn-
tartására. Észak-Amerikában a Junco hyemalisokon és 
Zonotrichia leucophrys gamebellii-ken végzet vizs-
gálatok szerint a vonulás szabályzásának meghatáro-
zó faktora a megnövekedett  prolaktin és kortikoszte-
ron produkció. A Junco hyemalisokban a plazma meg-
emelkedett  prolaktin szintje –szinergizmusban a korti-
koszteronnal – az észak felé haladó vonulás eredmé-
nyeként, további gyors koncentráció fokozódással re-
agál a napi fénytartam hosszabbodására (Holberton és 
mtsai.,2008). 

A kortikoszteron és a  prolaktin plazma szint nö-
vekedése és napszakos fl uktuációja – lipid akkumulá-
ciót elôidézô hatásuk mellett – a központi idegrend-
szer szintjén a premigrációs nyugtalanság és a vonu-
lási aktivitás megindulásának meghatározó elemei 
(Meier és mtsai., 1965). A telelô terület táplálék bôsége 
hyperfágiát és lipid akkumulációt eredményezô me-
chanizmusokat indít be, mely anyagcsere szabályzás 
szinten, fokozott kortikoszteron és  prolaktin elválasz-
tással is jár. 

A befogott Junco-kon végzett vizsgálatok egyrészt 
igazolták, hogy a  prolaktin elválasztás (a kortikoszte-
ronnal együtt) jelentôsen nô  fotostimuláció hatására ta-
vaszi idôszakban. A fotostimulált Junco-k testtömege, 
szubkután lipid depója, táplálék felvétele és az éjszakai 
lokomotor aktivitása is szignifi kánsan nôtt. A  prolaktin 
a rövid nappalos 6.43 ng/ml-rôl, 48 napig fotostimulált 
madarakban 112.67 ng/ml-re fokozódott(!), míg a kor-
tikoszteron 2.89ng/ml-rôl 8.41ng/ml-re. Másrészt bebi-
zonyosodott, hogy ez a növekedés független a  prolak-
tin nyári, szezonális csúcs értékétôl, amely a  foto-
refrakteritás kezdetével esik egybe. A  prolaktin és kor-
tikoszteron, valószínûleg reciprok szinergizmusban, a 

vonulás meghatározó szabályzó endokrin mechaniz-
musát képezi, mely feltehetôen, egyaránt mûködik ta-
vasszal és ôsszel is (Holberton és mtsai., 2007). 

A vonulás szabályzása szempontjából fontos az 
a megállapítás is, hogy a kortikoszteron elválasz-
tást befolyásoló mechanizmus(ok) érzékenyen rea-
gálnak – a vonuló madarak orientációjában is meg-
határozó szerepû- geomágneses mezôk változásaira. 
Dél-Svédországban befogott nagyfülemülék a szimu-
lált észak egyiptomi geomágneses mezô hatására, egy-
részt nagyobb mennyiségû táplálékot vettek fel, s fo-
kozódott alapanyagcseréjük. Másrészt, a vonulási út-
vonal geomágneses mezôjének hatására ezekben a fü-
lemülékben csökkent a kortikoszteron stressz-válasz 
mértéke, amely glukokortikoid szintjük – a vonulás 
szempontjából igen fontos – „stabilizációját” jelentette 
(Henshaw és mtsai., 2009). 

Az észak felé repülô madarak idôszakos megállása 
a stopover áreákban lehetôvé teszi a gyorsan növekvô 
nappal hosszúság foto-gonadostimulációs hatásának 
kifejlôdését, amely kezdetben az FSH stimulus – gonád 
proliferációs effektusában jelentkezik. Ennek hatásá-
ra a növekvô gonádokban (fôleg hímekben) megin-
dul és felgyorsul a gametogenezis, amely a valamivel 
késôbb jelentkezô fokozott LH elválasztást követô szte-
roid (tesztoszteron) produkcióval jár. Az androgén szek-
réció fokozódása, azonban nem eredményez jelentôs 
tesztoszteron plazma szint növekedést, a vonulás elôtt 
és alatt kialakult magas kortikoszteron koncentráció és 
a vonulás kezdetén magas thyroxin elválasztás periféri-
ás metabolizmust (MCR) növelô hatása miatt. A vonuló 
madár tehát strukturálisan gyorsan növekvô, de – a kor-
tikoszteron és thyroxin perifériás gátló hatása következ-
tében – szteroid produkcióját tekintve, alacsony (közel 
„inaktív típusú”) aktivitású gonáddal rendelkezik a ta-
vaszi migráció során. A magas kortikoszteron szintnek 
központi hatása is van, a vonulás idôtartama alatt dina-
mikusan gátolja az androgén hormonok agyi receptora-
inak proliferációját és így  territoriális és udvarló – pár-
zási magatartást létrehozó hatását, vagyis funkcionáli-
san blokkolja az „idô elôtti” reprodukciós aktivitás ki-
alakulását (strukturálisan csaknem „érett” here esetében 
is) (Péczely, 1976, Péczely, 1983, Lal, 1988). 

A pajzsmirigy hormonok vonulást szabályzó szere-
pérôl viszonylag kevesebbet tudunk. Vonuló pásztor-
madarak esetében a premigrációs lipid berako dás ide-
jén a plazma T3 és T4 szintje szignifi kánsan emelkedik, 
majd a vonulás megindulásakor ez a magas hormon 
szint erôsen lecsökken. A premigrációs lipid depók ki-
alakulásában Emberiza bruniceps-en elsôdleges a T3 
szerepe, mivel iopanoic-sav kezelés – amely blokkolja 
a T4/T3 konverziót- megakadályozza a szubkután lipid 
akkumuláció kialakulását (Chandola, Pathak, 1980, 
Pathak, Chandola, 1984, Pathak, Binosana, 1989). 
(23–24. ábra)

1.2. Az állandó fajok áttelelése

Az állandó fajoknál a késô ôszi–téli periódus egy-
szerre a „túlélés” idôszaka, amikor a nyárvégi – ôszi 
 hyperfágia eredményeként kialakult lipid depók egé-
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szítik ki a madár gyér táplálkozással felvett napi ener-
gia mennyiségét, s ugyanakkor a párkapcsolat folyama-
tos megerôsítésére és a következô költés territóriumá-
nak kialakítására/megvédésére, valamint a reprodukciót 
közvetve elôsegítô, táplálkozási terület védelmére szol-
gáló idôszak is. Melyek a téli állapot ökológiai, életta-
ni jellemzôi, melyek jelentôs mértékben befolyásolják a 
következô szaporodási idôszak sikerességét? 

A madarak megnövekedett, komplex megterhe-
lésnek vannak kitéve a késô ôszi – téli idôszakban, 
melynek elemei a szuboptimális lipid tartalék, a kri-
tikus szintû éhezés gyengítô hatása, a legyengült ma-
darat fenyegetô fokozott predációs veszély és az akut 
idôjárási változások (hideg hullám, hóvihar, viharos 
szél stb.). Ezek a hatások fôleg a magas északi széles-
ségeken, a tajga kistestû madarait veszélyeztetik, így a 
cinke fajok közül pl. a Parus montanus, Parus cinctus, 
Parus hudsonicus-t, de jelentôsek ezek a veszély for-
rások a mérsékelt égövi állandó fajoknál is (pl.: Parus 
major, Parus caeruleus, Parus palustris). Ezen mada-
raknál a testtömeghez viszonyított viszonylag nagy 
test-felület igen kedvezôtlen a hôleadás szempontjá-
ból. A téli rövid  fotoperiódus rövid, váltakozó sikerû 
táplálék ellátottságot tesz lehetôvé, amikor a 10–20 
g-os madár a testtömegének 7–12%-át kitevô lipidet 
kell, hogy szintetizáljon és felhalmozzon a következô 
éjszaka túlélésére. A testtömeg (lipid depo) növekedés 
napszakos jellegû: fokozottabb a megvilágított idô-

szak végén, mint annak az elején, ami a hosszú éj-
szakai éhezésre készíti fel a madarat (Polo és mtsai., 
2007). Az áttelelô típusoknál a táplálék szerzésre for-
dított helyváltoztatás hatással van a testtömeg alaku-
lására. Így, feketerigó esetében a több mozgással járó, 
hosszabb ideig tartó táplálék keresés (nagyobb ener-
gia leadás) alacsonyabb testtömeget (kisebb lipid tar-
talékot) eredményez, amely azonban, nagyobb moz-
gékonyságot téve lehetôvé, csökkenti a predációs ve-
szélyt (Cresswell, 1999). 

A késô ôszi–téli idôszak élettani folyamatainak 
egyik központi kérdése a raktározott lipid mennyisé-
ge és ennek hasznosítása. Ennek optimalizálása meg-
határozó az éhezés okozta pusztulás, de ugyanak-
kor a predációs pusztulás elkerülésben is. A lipid tar-
talék mennyiségének túlzott növelése növelheti en-
nek energianyerô, metabolizációs „költségét”, de a 
nagyob testtömeg fokozhatja a lomhává váló madár 
predációs elpusztulásának kockázatát is. Ezért, nô 
az „elôvigyázatra” fordított fi gyelem, a szárnyak és a 
mellizomzat fi zikai megterhelése, mely utóbbiak, az 
izomzat növekedését (a tömeg növekedés egyik fakto-
ra) követelik meg. 

A  hyperfágia eredményezte lipid raktározás mel-
lett, ill. azzal szemben, egy másik, adaptív energia sza-
bályzási lehetôséget jelenti a téli táplálék (pl. magvak) 
ratározása. Ez jellemzô a szajkókra, cinkékre, csusz-
kákra és harkályokra. Az adaptációs mechanizmusok 

23. ábra. A tavaszi és ôszi vonulás komplex neuroendokrin szabályzása hosszú távú vonuló madarakban
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kialakulása egyedi különbségeket, eltérô szelekciós 
mechanizmusokat mutat. Az egyik típus a rövid ide-
ig (pár nap) jelentkezô táplálék gyûjtés, amely jellem-
zi pl.: a Parus palustris-t. Más fajok viszont, jelentôs 
idôszakot fordítanak táplálék raktárak kialakítására, s 
ezek több ezer magvat hordanak össze évente (harká-
lyok, szajkók, cinege fajok). A Parus montanus eseté-
ben ez a hosszú távú gyûjtés együtt járhat a rövid távú 
raktározási stratégiával is. A raktározás nagy elônye, 

hogy ebben az esetben a madár nem zsírosodik túlzot-
tan el, nem nô jelentôsen a testtömege. A télre való fel-
készülésnek ezeknek a stratégiáiban a megtalálás je-
lenti a „gyenge pontot”, s mûködésükben a memória 
fejlettség (így, a hippocampus differenciáltsága) szint-
jei játszanak meghatározó szerepet. A téli túlélés to-
vábbi lehetôsége a más fajok (egyedek) által raktáro-
zott táplálék ellopása. Ez, abban az esetben, ha nem 
jár jelentôsen több mozgási (keresési) tevékenységgel, 

24. ábra. Az izommûködés és a  vonulási nyugtalanság szabályzása a vonuló madarakban
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hatékony túlélési stratégia, amely kisebb mértékû elzsí-
rosodással és predációs rizikó veszélyével jár (Brodin, 
Kunz, 1997, Brodin, 2007). 

A hôháztartás téli adaptációjának egyik eleme a 
hôleadás csökkentése. Erre lehetôséget ad – fôleg az 
éjsza kai órákban – a madarak védett üregekbe, odvak-
ba történô behúzódása, a tollazat felborzolása (a 
hôszigetelô réteg megvastagítása), a tollmentes csûd 
hasi tollazattal történô betakarása és a madarak ese-
tenkénti összebújása. A gyér táplálék ellátottság, ill. 
lipid tartalék miatt a környezeti alacsony hômérséklet 
éjszakai hypothermiát idézhet elô – fôleg a kistestû – 
madarakban, amelyhez való alkalmazkodás képessé-
ge fontos eleme lehet a túlélésnek. Parus montanus és 
Parus gambeli esetében megfi gyelték, hogy az éjszakai 
hypothermia 10 °C fokos testhômérséklet csökkenést is 
eredményezhet (Welton és mtsai., 2002). 

Az  áttelelés, nagymértékben az akkumulált lipidek 
gyors, hatékony katabolizációján és az alapanyagcsere 
fokozásának lehetôségén múlik. A keletkezett szabad 
zsírsavak oxidatív – energianyerô felhasználása zö-
mében a harántcsíkolt izomzat mitochondriumaiban 
zajlik. A keletkezett kémiai energia az izomrostok-
ban egyrészt Ca-ATP-áz aktiválódásán keresztül ATP 
képzôdést eredményez, s a Ca transzport fokozódá-
sa elôsegíti a megemelkedett szintû mozgási ener-
gia képzôdését, másrészt közvetlenül a hôtermelô fo-
lyamatok alapját adhatja. Ugyancsak jelentôs a téli 
idôszakban a máj, a szív, a gyomor és bélcsô száraz 
tömegének növekedése, amely (adequat táplálék fel-
vétel esetén) az alapanyagcsere intenzitásának és a 
hôtermelés fokozódását teszi lehetôvé. Az izomzat és 
a máj mitochondriumaiban zajló energia termelô fo-
lyamatok intenzívebbé válását a mitochondriumok 
protein és a citochrom-c -oxidáz tartalmának növeke-
dése teszi lehetôvé, amint azt a téli idôszakban mezei 
verebekben és kínai bülbülökben kimutatták (Zheng és 
mtsai., 2008, Zheng és mtsai., 2010). 

A komplex folyamat szabályzásában – az alacsony 
hômérséklettel jellemezhetô késô ôszi–téli–kora ta-
va szi, pre-reprodukciós idôszakban – s, így közvet-
ve a madarak túlélésében – meghatározó szere pet 
játszik a fokozott pajzsmirigy mûködés. A hô mér-
séklet csökkenés hatását fôleg csirkékben vizsgál-
ták, ahol ez jelentôsen növeli a plazma T3 koncent-
rációját, míg a T4 szint nem változik, vagy kismérték-
ben csökken (Collin és mtsai., 2003a, 2003b, Hanga-
lapura és mtsai., 2004). Vadon élô madarakban a téli 
idôszakban, ugyancsak a T3 plazma szintek növeke-
dését fi gyelték meg, amely esetenként T4 plazma kon-
centráció csökkenéssel járt: gyöngy bagoly (Klein és 
mtsai., 2006), mezei veréb (Zheng és mtsai., 2008) és 
kínai bülbül esetében (Zheng és mtsai., 2010). 

Az alacsony hômérséklet hatására megemelkedô 
T3 szint elsôsorban a  dejodináz aktivitásától függô, a 
májban és más perifériás szövetekben megvalósuló T4 
– T3 konverzió eredménye. Ennek szintjét nagymér-
tékben befolyásolja a madár táplálék ellátottsága, alul-
tápláltság fokozza a máj-típusú  dejodináz-III és csök-
kenti az  inzulin-szerû növekedési faktor-I szöveti ak-
tivitását, s ezzel csökkenti a plazma T3 szintjét. A fel-
vett, elegendô mennyiségû táplálék ezt a hatást meg-

fordítja, s emeli a T3 plazma koncentrációt, s e mellett 
jelentôsen növeli a T3 kötôdését is a specifi kus mag-
receptorokhoz (Gabarrau és mtsai., 1997, Decuypere 
és mtsai., 2005). 

A T3, magreceptorain hatva, elsôsorban az izom-
szövetben fejti ki thermogenetikus hatását. Ez rész-
ben az izomremegéssel (didergés) járó, ún. „shivering” 
hôprodukcióban nyilvánul meg, amely a hideg hatá-
sát ellensúlyozó hôtermelés egyik hányadát biztosítja, 
részben pedig a didergéssel nem járó, „non-shivering” 
hôtermeléssel, amely fôként a hosszantartó hideg ha-
tást ellensúlyozza, s így bizonyos adaptív jellege van. 
A shivering hôprodukció a metabolikus ráta 47%-os 
emelkedését eredményezi pl: pajzsoscankóban, s en-
nek háromnegyed részét a zsírsavak oxidációja hoz-
za létre, s csak egynegyedét adja a szénhidrátok kata-
bolizációja (Vaillancourt, Weber, 2007). A struktur 
proteinek az energia produkció növekedésében sokkal 
kisebb, mintegy 4–16%-kal vesznek részt (Jenni, Jenni-
Eiermann, 1998). 

A két thermogenetikus mechanizmus az izomrost-
ok szintjén is különbséget mutat. A lassú rángású ros-
tok 2-es típusú endoplazmatikus retikulum-kalcium-
ATP-áza (SERCA2) által szabályozott mitokondriális 
kalcium transzport a shivering (ST) hôtermelés alap-
ja, míg a SERCA1 a gyors rángású izomrostokban 
mûkö dik, s a non-shivering (NST) hôtermelést sza-
bályozza. A SERCA1 és 2 expresszióját meghatáro-
zó gének transzkripciós aktivitását a T3 fokozza, s ezt 
a hatást az intracelluláris Ca2+ szint módosíthatja. 
A T3 transzkripciós hatását szinergista módon növe-
li a  noradrenalin. 

A mitochondriális kalcium transzportot a thermo-
genin(ek) modulálják, melyek mennyisége alacsony 
hômérséklet hatására nô, s hatásuk csökkenti az ATP 
produkciót. A thermogeninek („uncoupling protein”, 
madárban: avUCP) a mitochondriumok belsô memb-
ránjához kötött specifi kus proton transzport protei-
nek, melyek szétkapcsoló funkciójukkal visszajuttat-
ják a mitochondrium belsejébe a protonokat, így azok 
nem vesznek részt az ATP képzésében, s a csökkent 
ATP produkció helyett hô képzôdik. Ezáltal az avUCP 
fontos szerepet játszik az energia egyensúly kialakítá-
sában. Az UCP-k hatása katalizálja a szabad zsírsav 
transzportot és ezek oxidatív lebontásának fokozásá-
val nôvelik a hôtermelést, miközben a reaktiv oxygén 
gyökök produkciója csökken (Collin és mtsai., 2003a, 
2003b, Criscuolo és mtsai., 2006, Affourtit és mtsai., 
2007). Az avUCP3 mRNS expresszióját az AMP-
aktivált-protein kináz növeli, melynek stimuláló fakto-
rai a szabad zsírsavak és a  noradrenalin (Dumonteil 
és mtsai., 1995, Decuypere és mtsai., 2005, Teulier és 
mtsai., 2010, Joubert és mtsai., 2011). 

Madár izomban az adaptív, hosszan tartó NST 
esetén a T3 hatása közvetlenül a mitochondrialis 
thermogenin expressziójára irányul, melynek meny-
nyisége igen jelentôsen növekszik, tartósan foko-
zott hôtermelést eredményezve. Hosszan tartó, hideg 
idôszakban ez a mechanizmus biztosítja elsôdlegesen 
a túlélést (Joubert és mtsai., 2010). 

Az  áttelelés idôszakában fontos szerepe van a 
szexuál szteroidok-kortikoszteron és pajzsmirigy hor-
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monok funkcionális egyensúlyának, mely egyrészt az 
anyagcsere optimalizálásában, másrészt a pre-repro-
dukciós idôszak és költési periódus hatékonyságá-
nak kialakításában játszik szerepet. A szexuál sztero-
id spektrum általában alacsonyabb a szaporodási idô-
szakra jellemzônél, de karakterisztikus jelleget mutat, 
amely biológiai relevanciájára utal. 

A tesztoszteron plazma és faecalis szintjei hím ma-
darakban a tél végi, kora tavaszi, szexuálisan inak-
tív fázisban 3–5× alacsonyabbak, mint a szaporo-
dási idôszak kezdetén ( territoriális agresszió, udvar-
lás, fészek építés, fészkelôhely védelem), s alig ma-
gasabbak a nôstény madarakra jellemzô értékeknél 
(Péczely, Pethes, 1979, Péczely, Pethes, 1980, Szôke 
és mtsai. 2006). A késô ôszi–téli idôszakban a legtöbb 
áttelô madárfajnál jellemzô a hímek közti agresszi-
vitás, a hímek bizonyos  territoriális viselkedése és a 
korábbi párkapcsolat fenntartására irányuló aktivitá-
sa, melyek a tesztoszteron és más androgének (fôleg 
a dehidroepiandroszteron) hatására vezethetôk vissza. 
Monogám fajoknál a párkapcsolat az egész évre kiter-
jed, s ezeknél a tesztoszteron szociális és szexuális in-
terakciót kiváltó hatása a késô ôszi – téli idôszakban 
is jelentôsebb. Tesztoszteron implantátummal ellátott 
hím Picoides pubenscens-ek esetében ebben a perió-
dusban nôtt a hím-nôstény közeledés mértéke, a hím 
udvarló magatartása, de csökkent a más hímekkel 
szemben mutatott agresszivitás mértéke. A kezelt hí-
mek párjainál csökkent a kóborló – párkeresô aktivi-
tás (Kellam és mtsai., 2006). Ugyanakkor a téli idôszak 
ún. táplálkozási területet védô, agressziv magatartá-
sa nincs kapcsolataban az aktuális androgén szinttel: 
fl utamiddal (anti-androgén) kezelt hím vörösbegyeken 
nem csökkent a területet védô agresszió, sem pedig a 
madarak territorium jelzô éneklése (Schwabl, Kriner, 
1991). Melospiza melodia esetében pedig – amely faj-
ra jellemzô az egész évre kiterjedô agresszív magatar-
tás – a  territoriális magatartás kasztrált hímekben is ki-
alakult, de ennek idôtartama, jellemzôen lerövidült, 
csak a kiváltó hatás idôtartamára (a területére beha-
toló idegen madár jelenléte) korlátozódott (Wingfi eld, 
1994). Vagyis úgy tûnik, hogy az ôszi–téli-kora tava-
szi idôszak agresszív magatartásának létrehozásában 
a tesztoszteronon kívül, más – jelenleg még ismeret-
len – faktorok is szerepet játszanak.

Az ösztrogének plazma szintjei a késô-ôszi–téli 
idôszakban hímekben magasabbak, mint a szaporo-
dási idôszakban, s nôstényekben is viszonylag magas 
értékek találhatók. A plazma relative magas ösztrogén 
koncentrációja fokozott androgén – ösztrogén kon-
verziót, vagyis a gonádok (s kisebb mértékben a mel-
lékvesekéreg) szintjén megvalósuló aromatizációt je-
lez. Vetési varjakon és balkáni gerléken mértük az 
ösztrogének és a tesztoszteron plazma szintjeinek vi-
szonyát. A pre-reprodukciós állapot és a szaporo-
dási idôszak között jellemzô különbség az ösztron 
– ösztradiol fokozottabb konverziója is, vagyis a ma-
gasabb E2/E1 ráció. Az ösztrogén/tesztoszteron arány 
pedig, hím vetési varjakban 9× magasabb a télvé-
gi szexuálisan inaktív periódusban, mint a reproduk-
ciós idôszak elején, hím balkáni gerlék esetében pe-
dig közel 20× magasabb, mint az udvarlási fázisban. 

Ez igen jelentôs androgén/ösztrogén konverziót, s 
ösztrogén relatív dominanciát jelent, amely kétségte-
len anabolikus hatásán túlmenôen, egyfajta blokkját 
eredményezheti a hímivari magatartásnak. A szaporo-
dási idôszakon kívül jelentkezô fokozott aromatizáció 
a hosszasan magas szintet mutató tesztoszteron alap-
anyagcserét és immun-funkciókat „terhelô” hatásának 
kivédésére is szolgálhat, amennyiben az ösztrogén re-
ceptorokon keresztül megvalósuló – fi ziológiásan „ol-
csóbb” – shunt mechanizmusokat indít be. Az ôsz 
végi-téli-kora tavaszi (pre-reprodukciós) idôszak vi-
szonylag magas plazma progeszteron szintjei hím ma-
darakban, ugyancsak metabolikus jelentôséggel bír-
hatnak (Péczely, 1980., Péczely, 1983, Wingfi eld és 
mtsai., 2001). 

A mellékvesekéreg mûködés a szexuálisan inaktiv 
hím madarakban a késô ôszi–téli idôszakban valami-
vel intenzívebb, mint az udvarlási fázisban, amit a ve-
tési varjakon és balkáni gerléken mért kortikoszteron 
plazma szintek átlag értékei jelölnek. Nôstény mada-
rakban is hasonló glukokortikoid szintek találhatók, 
ezek viszont relatíve „alacsonyabbnak” számítanak, 
a petefészek tüszôk növekedésének megindulásakor 
jelentkezô kortikoszteron koncentráció növekedés mi-
att (Péczely, 1983). A kortikoszteron produkció eseté-
ben azonban valószínû, hogy „stressz-hormon” funk-
ciója lefedi a hormon átlag szintjének metabolikus 
jelentôségét. Egy-egy hidegebb, vagy enyhébb pe-
riódus u.i., jelentôs hormonszint ingásokat eredmé-
nyezhet. Megfi gyelték, hogy pre-reprodukciós perió-
dusban levô Calcarius lapponicuson akut hideghul-
lám (hóvihar) mind a kortikoszteron plazma alapszint, 
mind a madarak befogása által okozott stressz hatására 
történô glukokortikoid koncentráció emelkedés mér-
tékét jelentôsen növelte (Astheimer és mtsai., 1995). 
A hômérséklet csökkenés hatására bekövetkezô korti-
koszteron plazma szint változás másrészt, függhet faj-
tól és életkortól is. Igy, 3–4 hetes csirkéken 10 °C fok 
tartási hômérséklet határozottan csökkentette a kor-
tikoszteron plazma koncentrációját (Hangalapura és 
mtsai., 2004), míg fi atal havasi sarlósfecskéken hideg 
hatására a plazma kortikoszteron szint emelkedése kö-
vetkezett be (Bize és mtsai., 2010). 

1.3.  A pre-reprodukciós fázis, kapcsolat 
a tavaszi prenuptialis vedléssel

A fészkelô helyeikre megérkezô vonuló madarak 
– különösen szembetûnô ez a késôbben érkezô fajok-
nál – gyorsan „átváltanak” a migrációs állapotból a 
pre-reprodukciós, reprodukciós fázisba. Ennek felté-
tele az, hogy a leendô költôhely gazdag táplálék el-
látottsággal rendelkezzen, mivel a vonulás végén in-
kább negatív a madár energia egyensúlya. Ugyanak-
kor a növekvô androgén és ösztrogén hormon szintek 
pozitívan hatnak az anyagcsere felépítô folyamataira. 

A pre-reprodukciós fázis a vonuló madaraknál az 
utolsó stopover idôszak és a megérkezést követô né-
hány nap, tehát rövid periódust tesz ki. Az állandó, a 
költô helyen áttelelt fajokban az optimális megvilágí-
tási viszonyok („on” effektus) kialakulását, az idôjárási 
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helyzet kedvezôre fordulásának és az ezek következté-
ben megvalósuló jó táplálkozási feltételek jelentkezé-
sének, ugyancsak viszonylag rövid idejét jelenti. Ebben 
a periódusban egyrészt a gonádok strukturális és funk-
cionális aktiválódása következik be, másrészt a párvá-
lasztáshoz alapvetôen szükséges, attraktivitást biztosí-
tó tavaszi  prenuptialis  vedlés jórészt befejezôdik, va-
lamint optimális fejlettségüket érik el az énekes mada-
rakban az éneklést szabályzó agyi központok és kitel-
jesedik a  syrinx izmok hyperplasiaja. 

A migrációs állapotból történô gyors váltás a rep-
rodukciós állapotba feltételezi, hogy a mintegy 2 he-
tet igénylô „gyors gonád-érési” idôszak, már a vonulás 
utolsó szakaszában (legkésôbb az utolsó stopover fá-
zisban) megindul. Ennek létrehozásában fontos, a vo-
nulás során megemelkedett pajzsmirigy hormon szint 
és a kortikoszteron pro-gonadotrop hatása. Vagyis, a ta-
vaszi vonulás utolsó fázisában a migráció élettani tör-
ténései és a gonádok funkcionális hypertrophiájának 
megindulása bizonyos átfedésbe kerül. 

A két folyamat gyors „váltását” elôsegiti az is, hogy 
számos vonuló fajnál – az ôszi migrációra jellemzô 
nagycsoportos mozgalmat – felváltja a tavaszi vissza-
térésre jellemzô kisebb csapatok kialakulása. A megér-
kezést követôen – még kifejezett protandria esetében 
is – gyorsan létrejönnek a párok, ill. az idôsebb mada-
raknál a hímeket hamarosan megtalálják a késôbben 
érkezô nôstények. Elképzelhetô az, hogy a megérke-
zést követôen a párba-rendezôdés nem a szorosan vett 
fészkelô áreákban valósul meg, hanem vannak bizo-
nyos (korai táplálék bôséggel rendelkezô) „gyülekezé-
si” területek, ahol a visszaérkezett madaraknál a párok 
kialakulása (ill. korábbi párkapcsolatok megerôsödése) 
megtörténhet. Füsti fecskék esetében pl. ismeretes az, 
hogy a kisebb – nagyobb (korábban érkezô hímek, 
s késôbb érkezô nôstények) csapatok tavak nádasai-
ban töltenek néhány napot, ahol a korai rovar rajzások 
elegendô táplálékot biztosítanak – s feltevésünk sze-
rint – a madarak gyorsan regenerálódnak és a párok 
létrejönnek. Valamivel késôbb (néhány nap, egy hét) 
ezekrôl az érkezési-gyülekezési helyekrôl már együtt 
repül a pár a – kikelésük által genetikailag szorosan 
behatárolt (imprinting?) – fészkelô helyre, ill. keresik 
fel a korábbi fészküket (Péczely, nem közölt adatok). 

A vonulási állapotból, a szaporodási állapot-
ba történô gyors magatartás-élettani átváltás különö-
sen igaz a hím madarakra. Az alapanyagcsere maga-
sabb szintjének kialakításában és/vagy fenntartásában 
fontos szerepe lehet ekkor az intenzív oxigén transz-
portot biztosító relatíve magas hematokrit értéknek is. 
A gyorsan emelkedô tesztoszteron produkció hema-
tokrit fokozó hatása  pubertás pulykákban ismeretes 
(Cecil, Bakst, 1991), s a fenti összefüggést támaszt-
ja alá kasztrálás hatása, mely kakasokban jelentôs 
hematokrit csökkenést okoz (Chen és mtsai., 2009). 

Ismeretes az, hogy a tavasszal érkezô palearktikus 
énekesek heréi (cigánycsuk, kisposzáta, kerti poszáta, 
tövisszúró gébics) már szub-maximális méretûek, a ma-
darak azonnal elfoglalják költô territóriumaikat, egy-
két napon belôl énekelni kezdenek (mégpedig csak-
nem a teljes repertoárjukat bemutatva), s határozott ag-
resszív – terület-védô (territoriális) magatartást mutat-

nak (Péczely, 1976). Ebben a korai fázisban, az agresz-
szivitás kialakításában meghatározó a központi ideg-
rendszer androgén receptorainak mûködése, mely a 
szaporodási idôszak késôbbi szakaszában veszít fon-
tosságából (Sperry és mtsai., 2010). A vonuló mada-
rakban a megérkezést követô egy-két nap múlva – mi-
vel a here mérete, a herecsatornácskák fejlettsége és a 
spermatogenezis sub-optimális állapotba került a vonu-
lás során – a gyorsan emelkedô LH plazma szint hatá-
sára meredeken emelkedik a tesztoszteron plazma kon-
centráció és ivari aktivitásuk maximumot mutat, pl. a 
kerti poszáta esetében. Ebben az idôszakban a vonu-
lás triggerét jelentô plazma kortikoszteron szintje már 
erôsen csökken, s a gonadotrop tengely funkcionális 
dominanciája egyre inkább érvényesül (Péczely, 1976, 
Wingfi eld és mtsai., 1997, Bauchinger és mtsai., 2007). 

A tavaszi vonulásban levô énekesek nôstényeinél, 
a gonádok érése szempontjából egy másik straté-
gia érvényesül: a költô helyre érkezésig gyors növe-
kedésben levô  preovulációs (F5–F1) tüszôk nincsenek 
(jelentôs plusz súlyt jelentenének a repülô madár szá-
mára), ezek gyors, 7–12 nap alatt megvalósuló kiala-
kulását – a korikoszteron blokád megszûnése mellett 
– a megnövekedett nappal hosszúság, a territóriumon 
levô hím udvarló magatartása, a fészkelô hely táplálék 
gazdagsága, valamint a fészeképítés közös tevékeny-
sége, vagy az épülô fészek látványának stimuláló ha-
tása hozza létre (Péczely, 1976, Péczely, nem közölt 
adatok).

A szaporodási idôszak kialakulásában döntô sze-
repet játszanak a fészkelô terület éghajlati-idôjárási vi-
szonyai, melyek a mérsékelt – hideg égövben növekvô 
nappal hosszúságot, emelkedô hômérsékletet, vala-
mint a „tavaszi” vegetáció kialakulását és a gerincte-
len és gerinces fauna (táplálék állatok) növekvô meny-
nyiségét jelentik. 

Az állandó fajok esetében a hímek közti kompeti-
ciók fokozatos csökkenésével, „megszilárdulnak” a 
téli – tavasz eleji idôszakban a kialakuló párkapcso-
latok és stabilizálódik a költô territoritórium behatá-
rolása. Ezt az idôszakot a pre-reprodukciós állapotból 
a reprodukciós fázisba történô, gyorsan megvalósuló 
élettani „áthangolódás” jellemzi ennél a típusnál is: 
gyors gonád növekedés és ezzel szimultán fokozódó 
szexuál szteroid produkció jelentkezik. A hímek gonád 
fejlôdése az állandó fajoknál is gyorsabban zajlik le, 
mint a petefészek szezonális maturációja. A petefészek 
fejlôdésének a hím jelenléte, a költô territórium biz-
tosítása, az udvarlás, az egyre intenzívebb éneklés, a 
fészkelô hely „bemutatása” valamint a bôséges táplá-
lék, meghatározó feltételei (Murton, Westwood, 1977, 
Péczely, 1979, Péczely, 1980, Péczely, 1983 ).

A szaporodási idôszak kialakulásának sajátos fel-
tétele a  prenuptialis  vedlés, a  nászruha kialakulása, 
melynek befejezô fázisa a pre-reprodukciós idôszak 
egyik jellemzôje. A hímek kialakult színes nászru-
hája fokozza az attraktivitást, a hatékony udvarlást. 
Másrészt a  nászruha minôsége jelzést ad az adott hí-
met választó nôstény számára (female choise) a hím 
„masculinitásának” mértékérôl és esetleges betegsé-
gének és parazitáltságának minôséget rontó hatásáról 
(Moller és mtsai., 1999, Mundy, 2005). 
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A  prenuptialis  vedlés egyik típusa – az állandó 
fajoknál – az ôszi idôszakban valósul meg, a másik 
pedig – a vonuló fajoknál – a telelô területeken in-
dul meg, s vagy ott is fejezôdik be, vagy pedig a ta-
vaszi vonulás során és a megérkezést követôen, az 
ún. pre-reprodukciós idôszakban zárul le. Egyes fa-
joknál a  nászruha kialakulása fázis késést mutat a 
gonádok gametogenetikus aktivitásának megindulá-
sához képest, sôt a hímek ének repertoárjának teljes 
kifejlôdéséhez képest is. Az európai házi rozsdafar-
kúak hímjeiben a tavaszi  prenuptialis  vedlés gyakran 
csak az elsô költést követôen, a fi atalok kirepülésének 
idején fejezôdik be, mint arra spanyolországi és ma-
gyarországi megfi gyelések utalnak (Péczely, nem kö-
zölt adatok). 

Danka sirályokban, a Magyarországon 15–20 napos 
idôszakra kiterjedô, február–márciusi tavaszi  prenup-
tialis  vedlés hímekben és nôstényekben szimultán zaj-
lik, s azonos, ill. hasonló hormonális változásokkal jár. 
A folyamatot a progeszteron bifázisos növekedése jel-
lemzi. A  vedlés kezdetén a progeszteron koncentráció 
erôsen emekedik, melyet késôbb szintjének csökkené-
se-, s a sötétbarna fej és nyak fedôtollazat kialakulásá-
nak végén újabb magas értéke követ. A vedlési folya-
mat során az E2 és E1 plazma koncentrációja nem vál-
tozik, míg a tesztoszteron szint mind két ivarban eny-
he, fokozatos növekedést mutat. A plazma LH szint 
ugyancsak lassú, fokozatos növekedést mutat, mely 
párhuzamot mutat a tesztoszteronnal. A kortikoszteron 
hímekben a  prenuptialis  vedlés megindulásakor nö-
vekszik, majd a barna fej-nyak tollazat kialakulásakor, 
a  vedlés második felében, lecsökken. Nôstényekben 
ezzel szemben a viszonylag magasabb érétékeket mu-
tató kortikoszteron szint nem változik a  vedlés so-
rán. A pajzsmirigy hormonok (T4 és T3) változása a 
 prenuptialis  vedlés idején jellegzetes, reciprok anta-
gonizmust mutat: a thyroxin szint a  vedlés kezdetén 
magas, majd folyamatosan csökken. A trijódthyronin 
szint a régi, fehér fejtollazat kilökôdésekor alacsony, 
majd a barna tollak megjelenésével fokozatosan emel-
kedik. A tavaszi  prenuptialis  vedlés szabályzásában 
tehát, danka sirályokban a progeszteron és a T4, T3 
tûnik meghatározónak. A feltehetôen fontos szerepû 
 prolaktin plazma szintjét ezekben a vizsgálatokban 
nem mérték (Péczely, 1986). 

A tavaszi prenuptialis vedlésû madarak jórésze vo-
nuló, s a  nászruha a telelô helyeken alakul ki, vagy 
teljes mértékben, vagy legalább is itt indul meg a 
kifejlôdése (poszáták, gébicsek). Mások a fészkelô he-
lyeiken telelnek át, vagy rövid távú vonulók. Ez utób-
biaknál a  nászruha sajátos módon, a postnuptialis 
vedlést követô folyamatos tollkinövéshez kapcsoló-
dó, perifériás toll-kopással jön létre. A házi verében 
elkülönülô  prenuptialis  vedlés nem alakul ki, a feke-
te begy – mell tollazat tavasszal oly módon jön létre, 
hogy a fedô tollazat csúcsi része lekopik. A nyárvégi 
 postnuptialis  vedlés során, u.i. a kialakuló fekete fedô 
tollak csúcsán fehér foltok vannak, melyek a toll tava-
szi, folytatódó növekedése során fokozatosan lekop-
nak, s a tollazat fekete színe elôtûnik. Hasonló módon 
alakul ki a tavasz folyamán a hím kenderike „nászru-
hája” (meggyvörös begy tolazata) is, valamint a sere-

gélyek irizáló-fekete nuptialis tollazata. Ennek, a ko-
pással kialakuló  nászruha kialakításában – a tolltüszôk 
proliferatív mûködésének újra indításában – komplex 
thyreo-szteroidális szabályzás tételezhetô fel, melynek 
mechanizmusát még nem ismerjük.

A  nászruha kialakításában – a valamennyi  ved-
lés típusban alapvetô mechanizmust képezô pajzsmi-
rigy hormonokkal együtt – a szteroidok mellett felte he-
tô a gonadotrop hormonok és esetleg az opioid pep-
tidek (MSH?) közvetlen, a tolltüszô szintjén megvaló-
suló hatása is. A hormon vizsgálatok eredményei nem 
egyértelmûek. Szövôpintyeken (Quelea, Euplectes, 
Steganura, Hypochera genus fajaiban), a szaporodási 
idôszak elôtt alkalmazott kasztrálás nem akadályozta 
meg a melanisztikus  nászruha és hosszabb faroktollazat 
kialakulását. Másrészt, LH kezelés mind intakt, mind 
pedig gonadektomizált hím és nôstény madarakban 
hím típusú nászruhát hozott létre. Ösztrogén terápia 
pedig, mind hímekben, mind nôstényekben, intakt és 
gonadektomizált madarakban, megakadályozza a  nász-
ruha kialakulását (Murton, Westwood, 1977).

A tavaszi prenuptialis vedléssel egyidejüleg több 
madárfaj hímivarú egyedeinél jellegzetesen kiszínese-
dik a csôr szarukávája. Ennek ugyanolyan, jelentôs att-
raktív szerepe van az udvarlás és a tojók párválasztása 
során, mint a színes tollruhának. A színes   rhamphoteca 
kialakulása fekete (melanin, pheomelanin), vagy sár-
ga–narancsszínû, vörös (karotinoidok) színû pig-
ment anyagagok berakodását jelenti a csôrkáva 
sub cutisába. A színes csôrkáva nuptialis kialakulá-
sa a legkülönbözôbb családokban ismert, beleért-
ve az alkákat, récéket, pintyféléket, rigókat, tukáno-
kat, szarvascsôrû madarakat stb. A hazai fajok közül, 
a tavaszi idôszakban jellemzô a házi-, és mezei veréb 
fekete csôrszínének kialakulása, a feketerigó és sere-
gély esetében pedig a hímek   rhamphoteca-ja a szürkés 
színbôl élénk sárgába vált át. A sárgarigó csôrkávája 
az ôszi idôszakban sötét-szürke, tavasszal pedig a hí-
meknél élénk vörös, míg a tojóknál vöröses-szürke 
színû lesz. 

A csôr fekete, sárga vagy vörös rhamphotecajának 
kialakulásáért elsôdlegesen a prereprodukciós – repro-
dukciós idôszak növekvô tesztoszteron és gonadotrop 
hormon szintjeinek szabályzó hatása tehetô felelôssé. 
Alectoris rufa-n végzett vizsgálatok a tesztoszteron 
– karotinoid anyagcserére gyakorolt stimuláló hatá-
sát igazolták a színes csûd szarupikkelyek és a csôr 
  rhamphoteca kialakítása során. Tesztoszteron kezelés 
mintegy 20%-kal fokozta a máj és a plazma karotinoid 
tartalmát, s eredményezett élénkebb színezetet, iga-
zolva az androgének stimulatív hatását a karotinoid 
szintézisre (Blas és mtsai., 2006).

Házi veréb esetében a szaporodási idôszak elôtt al-
kalmazott kasztráció csak részben eredményez vilá-
gosabb csôrszínt, s a téli idôszakban tesztoszteronnal 
kezelt verebek csôre nem feketedik meg. Ez az andro-
gének mellett más hormonális hatásokat is feltételez, 
melyet megerôsít a gonadotrop hormonokkal történt 
kezelés hatása. FSH + tesztoszteron kezelés, valamint 
FSH + LH kezelés hatására az inaktív, téli periódus-
ban levô hím háziverebek csôre élénk fekete színûvé 
vált (Massa, 1984). Hasonló következtetésre jutottak 
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Estrilda amandava esetében: az LH direkt hatását a T4 
modulálja (Thapliyal, Gupta, 1984). A csôr fekete szí-
nének kialakításában Estrildán szerepe lehet opioid 
peptideknek (  melatonin) is, melyek tesztoszteronnal 
szinergizmusban melanin beépülést indukálnak (Lal és 
mtsai., 1997). 

A költô helyek elfoglalását követôen megindul a 
reprodukció folyamata. Ez a párválasztásból – pár-
zásból, az ezzel közel egyidôben jelentkezô fészek-
építésbôl, ill. a szûkebb fészkelô hely elfoglalásából 
áll, majd a tojások lerakása, a nôstény és hím madár 
költési rendszerének kialakulása jön létre (fészek vé-
delme, a költô pár etetése, a költés párok között meg-
valósuló esetleges megosztása), végül a fi ókák eteté-
se-felnevelése következik, amely alapvetô eltéréseket 
mutat a fészeklakó és fészekhagyó típusoknál. (A sza-
porodási periódusnak a részletes bemutatását a továb-
biakban, a 3. fejezetben adjuk meg).

A költô populáció szempontjából sajátos tényezôt 
jelent a peripubertás és/vagy ivaréretté vált azon egye-
dek jelenléte, melyek nem „találtak párt”, de a populá-
ció költô területén maradnak. Ezek a kóborló (fl oating) 
egyedek valószínûleg a legtöbb faj fészkelô populáci-
óban megtalálhatók, de jelenlétükrôl elsôsorban a na-
gyobb testû, hosszabb élettartamú fajoknál vannak 
adatataink. A délnyugat Spanyolországi Donana Nem-
zeti Parkban az ott élô és fészkelô barnakánya (Milvus 
migrans) populációt vizsgálva megállapították, hogy 
jelentôs számban találhatók közöttük kóbor, pár nél-
kül élô egyedek. Kérdés, hogy ezek az egyedek „kés-
leltetett” ivarérésûek-e, vagy a populáció szupresszív 
szociális hatásának eredményeként maradtak-e pár 
nélkül? A hím egyedek endokrin tesztelése azt mutat-
ta, hogy ezek tesztoszteron és progeszteron produk-
ciója megegyezett a szexuálisan aktív, párba állt egye-
dekével.  cGnRH-I stimulációt követôen a hímek két 
típusa ugyancsak azonos válaszreakciót mutatott. 
A nôstényeknél bár, a plazma ösztrogén és progesz-
teron szintje hasonló évszakos változást mutatott mind 
a költô, mind pedig a kóbor egyedekben, de a kóbor 
egyedekben a koncentráció mindenkor alacsonyabb 
volt. A nôstényekben a  cGnRH-I stimuláció hatásta-
lannak mutatkozott. A kóborló hím kányák élettanilag 
reprodukcióra készek, hím-hím kompetícióval, vagy 
extra-pár kopulációkkal részt tudnak venni a popu-
láció költési dinamikájában. A kóborló nôstények vi-
szont szexuálisan immaturusnak tekinthetôk, a pár-
képzésig inaktív gonádjuk egyfajta „élettani költség 
megtakarítást” eredményez, ill. energia és anyag-meta-
bolizmusukat a vegetatív funkciókra irányítja. A kóbor 
hím kányák a befogási és fogvatartási stresszre inten-
zívebb kortikoszteron plazma szinttel reagálnak, mint 
a költô egyedek, nôstényeknél a stressz válasz viszont 
mérsékeltebb, mint a tojástrakó fajtársaiknál. Feltétele-
zik, hogy mind két ivarban szociális szubordináció – 
és nem elmaradt szexuális  maturáció – eredményezi 
a kóborló magatartás kialakulását és a szexuális inak-
tivitást, s ez a hatás erôteljesebb nôstényekben, mint 
hímekben (Blas, Hiraldo, 2010, Blas és mtsai., 2011). 
A kóborló egyedek a költô populációban esetenként, a 
pár „kiesett” tagjának pótlásában kaphatnak szerepet. 
Fôként a hímek. 

1.4.  Az ôszi idôszak vedlési folyamatai: 
a költés utáni  postnuptialis  vedlés 
és az ôszi  prenuptialis  vedlés

A szaporodási idôszak és az ezt követô postnuptiális 
 vedlés idôbeli elkülönülése nem tökéletes, amely egy-
részt a két folyamatot szabályzó hormonális mecha-
nizmusok kapcsolt jellegébôl, a rendelkezésre álló, 
viszonylag rövid idôbôl és a két folyamat – lényegé-
ben összeadódó – kiemelten magas energia igényébôl 
adódik, melyet még az ôszi–téli idôszak (ill. vonulás)
elôtt pótolni kell a madárnak. Ez vezet a szaporodás 
utáni idôszak hyperfágiájához és az ennek eredmé-
nyeként fellépô lipid akkumulációhoz, amely mind a 
 vedlés, mind pedig a vonulási állapot, ill. az  áttelelés 
elôkészítésében/kialakításában fontos szerepet játszik. 

A reprodukció energia igénye több madárfaj eseté-
ben a teljes energia készlet kb. 10%-a, ill. az aktuális 
produktív energia produkció 78%-át is kiteheti. Házi 
veréb esetében az alapanyagcsere növekedése 16% a 
tojásrakás során, seregélyen 22% a pre-reprodukciós 
szinthez képest, s széncinegéken 27% a tél végi, sze-
xuálisan inaktív állapothoz képest. A kotló zebrapinty 
alapanyagcseréje 20%-os növekedést mutat a szexuá-
lisan inaktív madarékéhoz viszonyítva, s a fi ókák ete-
tése során ez 13%-ra „csökken”. Az adott szaporodá-
si esemény energia felhasználása nem csak az aktuá-
lis költés a hatékonyságát (a kikelt pelyhesek életké-
pességének mértéke) határozza meg, hanem befolyás-
sal lesz a következô költés(ek) eredményességére is (az 
utódok száma és minôsége). A túl nagy reprodukciós 
befektetés általában az immunrendszer túlzott terhe-
lésén keresztül (mely kihat a betegségek jelentkezé-
sének gyakoribbá válására) és mint terheléses stressz 
a fi tnessz, valamint a termékenység csökkentésen ke-
resztül befolyásolhatja kedvezôtlenül a következô köl-
tések sikerét (ezt a jelenséget a költések „árának”, cost 
of reproduction nevezik) (Stearns, 1992, Hanssen és 
mtsai., 2005, Hanssen, 2006). 

A  postnuptialis  vedlés energia igénye ugyancsak 
magas: izlandi partfutóban (Calidris canutus islan-
dica) a  vedlés 9.8%-kal növeli az alapanyagcserét, 
Apte no dytes patagonicusban 21%-kal, erdei pintyben 
25%-kal, kerti sármányban 26%-kal, míg házi tyúkban 
mintegy 45%-kal nô az alapanyagcsere a  vedlés so-
rán (Murton, Westwood, 1977, Cherel és mtsai., 1994, 
Vézina és mtsai., 2009). 

Számos kotló, fi ókáikat etetô, vezetô madáron már 
elkezdôdik a  vedlés a szaporodási idôszak végén. 
Gyakori a hím madár vedlésének korábbi megindulá-
sa, amely azokat a fajokat jellemzi (pl. tyúkfélék, tú-
zok, réce-félék), ahol a hím nem vesz részt a fi ókák 
nevelésében. Ez egyértelmûen a szabályzó hormonális 
folyamatokra vezethetô vissza. 

A szaporodási folyamat és a  postnuptialis  vedlés 
nagymértékû átfedése jelentkezik a rövid vegetáci-
ós idôszakkal jellemezhetô magas északi területeken 
(pl.: Alaszka) élô állandó (esetleg kóborló) fajok köl-
tésében és vedlésében. Így, pl. a nagytestû, energeti-
kailag „stabil” holló (Corvus corax) és a jeges sirály 
(Larus hyperboreus) esetében (a  párválasztás, párzás és 
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fészeképítés után), már akár a tojásrakás és még gyak-
rabban a kotlás megindulásakor, azonnal megindul az 
„elhúzódó”  postnuptialis  vedlés is (Péczely, nem kö-
zölt adatok). 

Sajátos állapotot jelent a vonulással váltakozó 
„kettôs költés” esete. Ennek egyik típusa a telelô te-
rületekre történô ôszi vonulás „korai megindulása”, 
mely egyes észak-amerikai és Kanadában fészkelô 
madaraknál (pl.: Coccyzus americanus, Vireo cassini, 
Icteria virens, Icterus cucullatus, Icterus spurius) a mig-
rációt megszakító, még ugyanazon évre esô, máso-
dik költést eredményez. Itt a szaporodási idôszak és 
a telelô helyekre történô vonulás átfedésérôl van szó, 
amikor ezeknél a fajoknál Mexico nyugati partjain és 
Baja California területén egy „hosszabb stopover” va-
lósul meg, melynek során a madarak ismét költeni kez-
denek, s a  postnuptialis  vedlés is (részben) ott valósul 
meg. A tavaszi vonulás során hasonló jelenség ugyan-
csak elôfordul, amely a vonulás és reprodukció egy-
mást kizáró folyamatának átértékelést teszi szükséges-
sé. A fürj (Coturnix coturnix) és a havasi lile esetében a 
vonulás megindulását követôen, egy stopover áreában 
„korai” költés következhet be az eredeti fészkelô 
területtôl sokkal délebbre is, melyet a vonulás folytatá-
sa követ az északabbra fekvô költôterületekre, ahol a 
madarak ismét költ(het)nek (Rohwer és mtsai., 2009). 

A  vedlés átfogó hormonális hátterét házi ludakon 
ismerjük részleteiben is, ahol az elhúzódó  postnuptialis 
 vedlés, idôben szorosan kapcsolódik az ezt követô, a 
fedô, farok és dísztollak cseréjéért felelôs prenuptialis 
vedléshez. Ebben az esetben a komplex hormoná-
lis folyamatok a teljes „vedlési idôszak” egységes sza-
bályzásáért felelôsek. A postnuptialis vedlést meg-
indító folyamat – mind két ivarban – a reprodukciós 
idôszak végén még mérsékelten magas tesztoszteron, 
ösztradiol és progeszteron szint csökkenése, mi-
közben fennmarad a thyroxin fokozott elválasztása. 
A csökkenô gonadális szteroid elválasztás oka és a ko-
rábban magas plazma szint egyik csökkentô faktora 
épp, ez az intenzív pajzsmirigy mûködés lehet. Más-
részt szerepet kapnak ekkor az adrenális szteroidok is: 
jelentôsen nô a plazma DHEA és kortikoszteron szint-
je. A törött, kopott „öreg” tollazat kilökésében a reak-
tiválódó tolltüszôkben szignifi kánsan megnövekedett 
mennyiségû progeszteron és kortikoszteron recep-
torokhoz kötôdô szteroidok, növekedési faktorokon 
(EGF, IGF) keresztül kifejtett keratin szintézis fokozó 
hatása játszik ekkor meghatározó szerepet. Az új tolla-
zat kinövésének kezdetén a plazmában jelentôsen fo-
kozódik a T3 szint, majd bizonyos fázis késéssel, ki-
sebb mértékû progeszteron plazma koncentráció emel-
kedés lép fel. Ugyanekkor az erôteljesen megnagyob-
bodott tolltüszôkben a  progeszteron receptor szám ha-
tározottan növekszik, ami utal az általa vezérelt kera-
tin expresszióra. A  postnuptialis  vedlés végén, amikor 
a pehely, fedô, és evezô tollak kinövése befejezôdik, a 
folyamatosan magas T3 szint mellett magas kortikosz-
teron koncentráció alakul ki, s a tolltüszôkben megin-
dul az androgén (hímek) és ösztrogén (nôstények) re-
ceptorok mennyiségének növekedése. A  prenuptialis 
 vedlés során a plazmában növekedô mennyiségû 
teszto szteron és dehidroepiandroszteron jellemzi a hí-

meket, mind két ivar esetén magas a kortikoszteron és 
T3 szint. A tolltüszôkben pedig tovább nô az androgén 
(hímek) és ösztrogén (nôstények) receptorok mennyi-
sége. Az ôsz végén kialakuló „ vedlés utáni fázisban” 
mind két ivarra jellemzô lesz az androgén és ösztrogén 
szint, valamint a progeszteron és T4 koncentráció fo-
kozódása. Ezek a hormonális viszonyok, egyrészt a 
postnuptialis vedléshez idôben, szorosan kapcsolódó 
 prenuptialis  vedlés élettani hátterét biztosítják, más-
részt már a téli idôszakra való felkészülés metabolikus 
hátterét is szolgáltatják (Péczely, 1991, Péczely, 1992, 
Péczely és mtsai., 2011). (Színes 50–52. ábra)

Danka sirályokon az elsô éves, fi atal madarakban 
nyár végén a fi atalkori, szürke tollakat is tartalmazó 
juvenilis kori tollazat vedlése történik meg, melynek 
során a fej fehér fedô tollazata csak részben cserélôdik, 
újabb szürke – fehér tollakkal. A kávé barna színû fej 
– nyak tollazat elôször, a második év tavaszán ala-
kul ki, s ettôl kezdve kétszer vedlik évente. Hazai kö-
rülmények között február végén – március elején, az 
addig fehér fej-nyak tollazatot kávébarna színû tol-
lak cserélik fel (tavaszi  prenuptialis  vedlés). A nyár-
végi idôszakban pedig (július második fele, augusz-
tus) a barna (rendszerint, addigra kifakult) fej – nyak 
tollazat kihullik, s fehér színûvel cserélôdik fel. Ez a 
 postnuptialis  vedlés kezdete, melyet valamivel késôbb 
követ az evezô és fedô tollak nagy részének cseré-
je. Erre az idôszakra jellemzô az, hogy közvetlenül a 
fej-nyak  vedlés megindulása elôtt magas progeszteron 
szint található a hím és nôstény madarak plazmájá-
ban, amely meredeken csökken, amikor a homlokon 
és a torok területén egyre több fehér fedôtoll jelenik 
meg. A dominánsan fehér tollazatú fej és nyak kiala-
kulásakor a plazma progeszteron szintje újra emelke-
dik. A tesztoszteron és az ösztrogének szintje nem vál-
tozik a fehér tollazat kialakulása során, s ez jellemzi 
a plazma LH-t is. A postnuptialis fej-nyak  vedlés so-
rán a kortikoszteron magas plazma koncentrációja to-
vább növekedik. A  vedlés kezdetén a T4 szint, má-
sodik felében pedig a T3 koncentráció magas, jelez-
ve a T4/T3 konverzió fokozódását. Danka sirályon a 
postnuptialis fej –nyak  vedlés során, hasonlóan a tava-
szi  prenuptialis  vedlés szabályozásához, a feltehetôen 
mellékvese eredetû progeszteron és a fokozott pajzs-
mirigy mûködés tûnik a tollcsere fô szabályzó faktorá-
nak (Péczely, 1986). 

Kuenzel (2003) a VIP és TRH által stimulált  prolaktin 
elválasztás fokozódását tartja a postnuptialis idôszak 
meghatározó szabályzó faktorának, mely a fokozott 
thyroxin produkcióval szinergizmusban mûködik. 
A VIP neuronok hálózata az emlôsök viscerális elôagyi 
rendszerének felel meg, amely az autonom idegrend-
szer mûködésének legfontosabb szabályzó eleme. Ma-
darakban az autonom idegrendszer az éves ciklus szá-
mos élettani és magatartás-élettani mûködését sza-
bályozza, beleértve a postnuptialis vedlést is. A TRH 
neuronok a n.paraventricularis funkcionális rendsze-
réhez csatlakozva egyrészt a TSH –pajzsmirigy rend-
szert stimulálják, másrészt a n.paraventricularison ke-
resztül a visceralis elôagyi rendszer mûködését a szim-
patikus idegrendszer tónusának növelését fokozva be-
folyásolják. A szimpatikus tónus fokozódása lenne, 
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Kuenzel szerint a postnuptialis idôszak élettani hátte-
re. A  prolaktin komplex szerepére utal a nyári – ôszi 
idôszakban a költés utáni hyperprolaktinémia kialaku-
lása ludakban, mely egyaránt szabályzó faktora lehet 
a gonádok regressziójának és a  postnuptialis  vedlés ki-
alakulásának (Péczely és mtsai., 1993), valamint se-
regélyekben a költés utáni  prolaktin hyperprodukció, 
mely idôben egybe esik a  postnuptialis  vedlés megin-
dulásával (Dawson, 2006). 

A  prolaktin vedlést szabályzó hatását kérdôjelezik 
meg a bütykös hattyún (Cygnus olor) végzett vizs-
gálatok. A nem költô hím és nôstény egyedekben 
a  prolaktin szint május végén csökkenni kezd, s ezt 
követôen 4 hét múlva megindul a (postnuptialis típusú)

vedlés. A költô nôstényekben – az inkubációval kap-
csolatos igen magas –  prolaktin szint szintén május 
végén kezd csökkenni, s ezt követôen a  postnuptialis 
 vedlés 6 héttel késôbb megindul. A hímekben május 
végén – a fi ókák kikelését követôen – jelentôsen nô 
a plazma  prolaktin szintje, összefüggésben a fi ókákat 
vezetô magatartás kialakulásával. 3–5 héttel késôbb 
a  prolaktin szint csökkenni kezd a hímekben is, majd 
augusztus közepén – mintegy 4 héttel a tojókat köve-
tôen – megindul a hímek vedlése is. Bütykös hattyú 
esetében tehát a  vedlés csökkenô  prolaktin plazma 
szint esetében indul meg, s úgy látszik, hogy a ved-
lést gátolja a magas (növekvô)  prolaktin koncentráció 
(Dawson és mtsai., 2009). 

Színes 50. ábra. A postnuptialis vedlés két fázisa házilúdon, feltüntetve a plazmahormonszintek 
és a tolltüszôk szteroid receptor mennyiségének változásait
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A  postnuptialis  vedlés és a migráció kapcsolatának, 
ill. elkülönülésének mértékét öko-fi ziológiai tényezôk 
befolyásolják. Meghatározó a táplálék ellátottság mér-
téke, ha a költô területen hosszú idôn keresztül, nagy-
mennyiségû táplálék áll rendelkezésre, akkor a ma-
dár a fészkelô helyén vedlik. Amennyiben a költô terü-
let megfelelô táplálék ellátottsága csak rövid ideig áll 
fenn, a madár költését követôen hamarosan elvonul, s 
a táplálékban gazdag telelô területén vedlik. 

A holarktikus, rövid távon vonuló énekes mada-
rak zömében még a hosszan tartó  postnuptialis  vedlés 
sem befolyásolja az ettôl idôben jól elkülönülô, s rend-
szerint késôbben meginduló migráció megvalósulását. 
Nem következik be a két folyamat jelentôs átfedése, ill. 

a  vedlés migrációval történô megszakítottsága, hanem 
érvényesül a – feltehetôen elsôdleges jellegû – „költést 
követô  vedlés” fészkelô helyeken történô megvalósu-
lásának stratégiája (Murton, Westwood, 1977). 

A palearktikus, hosszú távolságra vonuló énekes 
madarak mintegy fele szintén a költô területen ved-
lik, amennyiben a táplálék mennyisége hosszú ideig 
csúcsértéken van. Másik részük – a csak rövid ideig 
fennálló bôséges táplálék mennyiség esetén – a régi, 
kopott – töredezett állapotú tollazatban vonul el és 
a vonulást követôen a téli szálláson vedlik (Barta és 
mtsai., 2008, Csörgô és mtsai., 2009). Ebben az eset-
ben a premigrációs – migrációs állapot késlelteti a 
 post nuptialis  vedlés megindulását, ill. a két folyamat 

Színes 51. ábra. A tollvesztés és az új toll kinövésének fázisai a házilúd másodrendû evezôinek
 tüszôiben
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sorrendje felcserélôdik. A vonulási távolság és a telelô 
hely táplálék ellátottsága a költést követô idôszakot 
alapvetôen meghatározhatja ezekben a fajokban. 
A palearktikus, transz-szaharai vonulók evezô tollai-
nak vedlése nagy változatosságot mutat: ez egyesek-
ben a költô helyen, másokban a vonulási útvonalon, 
vagy a telelô helyen történik meg. Ezek a fajok a Sza-
harától délre fekvô área bokrokkal és akáciával benôtt 
területein telelnek, melyek változó, száraz kontinentá-
lis idôjárási viszonyai nagy kihivást jelentenek a ma-
darak számára. 

A palearktikus vonulók sajátos csoportját jelen-
tik egyes füzikék, melyek az ázsiai esôerdôk öveze-
tében telelnek, bôséges táplálkozás feltételei között. 
Ezek a madarak azonban, valamennyi evezô tollukat 
még a vonulás elôtt, a fészkelô területükön cserélik ki, 
a telelô területeken pedig a fedô tollak és pehelytol-
lak cseréje zajlik. A nearktikus vonuló énekes mada-
rak zöme Közép- és Dél-Amerika esôerdô övezetében 
telel, mely kiegyenlített táplálék elérhetôséget biztosít. 
Ezek a fajok zömmel a telelô területeken vedlenek. To-
vábbi öko-fi ziológiai differenciálódás is megfi gyelhetô 
Észak-Amerika keleti és nyugati területeinek vonuló 
madarai esetében. A keleti területeken fészkelôk na-
gyobb hányada vedlik észak amerikai költô területén, 
mint a nyugati területeken élô fajok. Ez utóbbiaknál, 
ugyanis a nyugati területek nyári szárazsága gyorsan 
bekövetkezô táplálékhiányt okoz, s az ott élô mada-
rakat mielôbbi elvándorlásra kényszeriti, ami a  ved-
lés eltolódását és a közép- és dél-amerikai telelô terü-
le teken történô megindulását eredményezi. (Murton, 
Westwood, 1977, Barta és mtsai., 2008). 

A tavasszal késôn érkezô, hosszú távú vonuló fa-
joknál a költés, a  postnuptialis  vedlés, valamint a ved-
lést követô – energia forrást visszapótló – zsírszövet ki-
alakulása – a rendelkezésre álló idô rövidsége miatt – 
jelentôs átfedésbe kerülhet. A nyár végi hyperphagia és 
a zsírdepók kialakulásának „preparativ” jellege gyen-
gül, mivel erôs átfedésbe kerül az ôszi migráció meg-
indulásával. Bekövetkezhet a  vedlés megszakítottsá-
ga, vagy a  vedlés és vonulás sorrendjének megfordu-
lása. Különösen gyakori ez a magasabb északi széles-
ségeken költô fajokon, mint pl. a sarkantyús sármány-
nál (Calcarius lapponicus), ahol a szárny-fedôtollak, 
másodrendû evezôk és farok kormány tollai a költô te-
rületen, a vonulás elôtt cserélôdnek, amikor megin-
dult a lipid akkumuláció is, majd az elsôrendû evezôk 
vedlése a vonulást követôen, a telelô területeken tör-
ténik meg. Más esetben, a költô terület gyér táplálék 
ellátottsága (és a vonulás elôtt kialakuló  lipid depó 
szubnormális mértéke) a postnuptialis vedlést és az 
ôszi vonulás elindulását késlelteti, de ez a stopover 
áreákban töltött idô lerövidítése miatt nem okoz késést 
a telelô területre érkezésben, pl. Hylocichla mustelina 
esetében. Mivel a telelô területen töltött idôtartam nem 
rövidül le, a jelenség nem befolyásolja a tavaszi vonu-
lást és a következô költés sikerességét (Stutchbury és 
mtsai., 2011).

A  vedlés és ôszi vonulás kapcsolatának sajátos 
evoluciója fi gyelhetô meg a poszáta féléken. Egyes, 
fi logenetikailag korábban kialakult poszáta fajok a 
költô területükön vedlenek (pl. barátposzáta), bele-
értve az elsôrendû evezôik cserélôdését is, s csak en-
nek befejezôdésekor vonulnak el. Ezzel szemben a fi -

Színes 52. ábra. Hím tôkésréce a postnuptialis vedlés elôtt (A) és az azt követô, ún. nyugalmi tollruhában (B)
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logenetikailag késôbben kialakult füzikék (jórésze), 
tücsökmadarak, nádiposzáták és gezék a telelô terü-
leteiken, Afrikában vedlenek. Ez utóbbiakon tehát a 
 post nuptialis  vedlés és a vonulás alapvetô sorrendje 
cserélôdött meg. Sajátos, intermedier állapotot mutat a 
Locustella fl uviatilis. Ezek a madarak kopott, töredezett 
tollruhában hagyják el az európai költô területeiket, 
majd rövid idôre megszakítják vonulásukat Szudánban 
(jellegzetes stopover effektus), ahol néhány elsôrendû 
evezôjük „kicserélôdik”, s ezt követôen vonulnak to-
vább. Közép-afrikai telelô területükön azután, teljes 
vedlésen esnek át, melynek során kicserélôdik a pár 
hete kifejlôdött néhány új elsôrendû evezôjük is. 

A madarak jelentôs hányadában a nyár végi, post-
nuptialis vedlést követôen – ahhoz idôben vagy szoro-
san kapcsolódóan, vagy valamivel késôbb, a szubkután 
zsírdepók kialakulását követôen – a következô sza-
porodási idôszakra jellemzô „ nászruha” is az ôszi 
idôszakban alakul ki. Ezek az ôszi prenuptialis vedlésû 
fajok. Az ôszi  prenuptialis  vedlés az Anseriformeseken 
két mintázatot mutat. A ludakon (nyári lúd, házilúd) a 
 postnuptialis  vedlés végén jelentkezô ôszi  prenuptialis 
 vedlés fôként a hímekben jár együtt a szabályzó szte-
roidok és pajzsmirigy hormonok jellemzô változása-
ival: kezdetben nô a plazma ösztradiol szintje, majd 
a tollak kinövésének befejezôdésekor a tesztoszteron 
és DHEA koncentráció fokozódik. Az egész folyamat 
alatt magas a plazma kortikoszteron szintje, s a toll ki-
növés végén, megemelkedik a T3 koncentráció is. Ezek 
a hormonális hatások a megelôzô,  postnuptialis  ved-
lés alatt megindult tolltüszô proliferációt jelentôsen fo-
kozzák, s az újabb, intenzív keratin szintézis „hullá-
ma” létrehozza a szárny-fedô, farok és a disztoll-típusú 
kontúrtollak teljes kinövését. A tolltüszôkben e mel-
lett kialakul a pigment (melanin, karotinok) anyagok 
szintézise és beépülése a keratinba, adott lesz a színes 
disztollazat strukturális feltétele. Ezekben a típusokban 
a postnuptialis és  prenuptialis  vedlés jelentkezése kö-
zött nem alakul ki éles határvonal (Péczely és mtsai., 
2011). Más lúdfajokon (vetési lúd, lilikek, Branta fajok, 
stb) a post-, és  prenuptialis  vedlés idôzítését és esetle-
ges folyamatosságát pontosan nem ismerjük. 

A másik mintázat récéken fi gyelhetô meg, ahol 
a  postnuptialis  vedlés eredményeképpen a mind két 
ivarban, a nôstényekhez hasonló, „nyugalmi” tollru-
ha a pelyhesek vezetésének és a szubkután lipid de-
pók (legnagyobb részének) kialakulása idején, pár hé-
tig fennmarad, mivel ekkor a tolltüszôk proliferációs 
aktivitása idôszakosan szünetel. A  postnuptialis  ved-
lés során történik meg az elsô- és másodrendû evezô 
tollak gyors és intenzív cseréje, mely idôszakos röp-
kép telenséget eredményez (ez a „lohosodás”). Ezt 
követôen a tolltüszôk újra aktiválódnak és fokozódik a 
pigment (melanin, karotinok) anyagok szintézise és be-
épülése a keratinba, adott lesz a színes disztollazat ki-
alakulásának valamennyi feltétele. Megindul a „nász-
ruhát” létrehozó  prenuptialis  vedlés, amely – fôleg gá-
csérokban – a szárnyon a fedô tollakat, a farkon a dísz-
tollakat és a fejen, nyakon és begyen a kontur tollak 
cseréjét jelenti. Az ôszi–téli kóborlás és részleges mig-
ráció, rendszerint csak a  prenuptialis  vedlés lezárulá-
sát követôen veszi kezdetét. 

A récéken végzett korábbi vizsgálatok sze-
rint, maga a tollcsere megvalósulása nem igényli 
a szexuál szteroidok normo-, vagy szupernormális 
produkcióját, viszont ezek alapvetôek a meglevô 
(nyugalmi) tollruhától minôségileg eltérô  nászru-
ha kialakulásához. Nôstény tôkésrécéken a köl-
tést követô idôszakban végzett petefészek irtás 
u.i., nem gátolta meg a pre nuptiális  vedlés várha-
tó idôpontjában jelentkezô tollcserét, de ennek 
során nem a sötétebb tónusú, színesebb, evezô-
fedôtollakat tartalmazó  nászruha alakult ki, hanem 
újra a világosabb színû nyugalmi tollruha jött létre. 
Ha a gonádokat fiatal, még nem ivarérett récékbôl 
távolították el, a post-juvenilis vedléssel nem a 
diszes  nászruha, hanem továbbra is a fiatal mada-
rakra jellemzô tollruha alakult ki, mind két ivarban. 
A mûtött récék, késôbb szabályos idôközönként ved-
lettek, de az alacsony és nem fl uktuáló szexuál sztero-
id szintek mellett egyetlen esetben sem történt meg a 
hím és nôstény ivarra jellemzô nuptialis tollazat kiala-
kulása (Kear, 1970, Murton, Westwood, 1977). 

A szteroid kezelések arra utaltak, hogy récéken a 
teljes tollváltási ciklus folyamatában fontos szerepet 
játszanak az androgének és ösztrogének. A  nászruha 
kialakításában, viszont más (jórészt nem behatárolt, 
hormonális hatások is) szerepet játszanak, ill. a külsô 
tényezôk közül alapvetô lehet az aktuális  fotoperiódus 
direkt hatása. Fiatal nôstény récék tesztoszteron keze-
lése nem nászruhát eredményezett, hanem a fi atal gá-
csérokra jellemzô barnás tónusú világosabb tollruhát, 
ami a juvenilis-, ill. a postnuptialis vedlésen átesett hí-
mekre jellemzô. Fiatal gácsérok ösztrogén kezelése 
pedig nem a nôstényekre jellemzô tollruhát, hanem a 
fi atal hímekre jellemzô, világosabb juvenilis tollazatba 
történô vedlést eredményezett.

A récéken végzett vizsgálatokhoz hasonló ered-
ményeket kaptak pajzsoscankókon és dankasirály-
okon is, kasztrációt követôen. Ezekben a madarakban, 
a gonádok  prenuptialis  vedlés elôtt történt eltávolítá-
sa a  vedlés folyamatát nem gátolta, viszont a tollcse-
re a  nászruha kialakulása helyett, újra az ôszi típusú, 
vonuló tollruha kialakulását eredményezte (Murton, 
Westwood, 1977). 

Az ôszi  prenuptialis  vedlés szabályozásáról vi-
szonylag keveset tudunk. Kisszámú endogén hormon-
szint mérés eredményére támaszkodhatunk. Tôkés ré-
cékben ennek során a tollcsere mechanizmusának sza-
bályzásában meghatározó a progeszteron plazma szint 
bifázisos, esetenként trifázisos változása: a tolltüszôk 
reaktiválódása idején (a  vedlés kezdetén) a P4 határo-
zott emelkedést mutat, s ez együtt jár a thyroxin plaz-
ma koncentráció növekedésével. Egy második P4 szint 
emelkedés jellemzi az új tollazat intenzív kinövési fá-
zisát, majd az élénk színû nász-tollazat kinövésének 
végén ismét emelkedhet a P4 koncentráció. A teljes 
kiszínezôdés idején mind két ivarban relative magas 
tesztoszteron és E2 szint is kialakul, mely az új tol-
lak tolltüszôkben megvalósuló stabil tapadásával jár 
együtt. A színes tollazat kialakulását létrehozó foko-
zott melanin és karotin szintézis és beépülés hormo-
nális kontrolljáról nincsenek adatok (Péczely, Do thi 
Dong Xuan, 1998). 
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A napi fénytartam szezonális alakulása (is) megha-
tározó a  vedlés típusának kialakulása szempontjából. 
Ha, az augusztus végén befogott, nyugalmi tollruhá-
ban levô tôkés gácsérokat természetes (csökkenô) napi 
fénytartam, vagy folyamatos rövid nappalos (8L–16D) 
fotoperiódusban tartották, a madarakon szabályos 
 prenuptialis  vedlés zajlott le és az élettanilag jellemzô 
2 hónapon belôl kialakult a gácsérokra jellemzô szí-
nes  nászruha. Ha viszont, a gácsérokat – befogásukat 
követôen – hosszúnappalos (16.5L–7.5D) fényviszo-
nyok közé helyezték, ez a megvilágítási rendszer gá-
tolta a  vedlés megindulását, s a récék a világosabb, 
nyugalmi tollruhában maradtak. Az eredmények – elsô 
megközelítésben – a rövid megvilágítás prenuptialis 
vedlést létrehozó –, és a hosszú nappalos  fotoperiódus 
prenuptialis vedlést gátló hatására utalnak, egy ôsszel 
„kiszínesedô” típus esetében (Murton, Westwood, 
1977). Hasonlóan kivitelezett, összehasonlító vizsgá-
latokról nem tudunk, így a fénytartam esetleges direkt 
szabályzó szerepe kevéssé ismert.

A nyári–kora ôszi idôszakban az állandó éne-
kes madarak zömében is a  postnuptialis  vedlés „nyu-
galmi”, vonuló tollruhát eredményez, s csak az ôsz 
második felében (a téli hideg idôszak beköszöntése 
elôtt) vedlenek újra, amely a következô évi  nászru-
ha kialakulását eredményezi. Vedlési mintázatuk, te-
hát megegyezik a „réce típussal”. A költés utáni lipid 
depók kialakulása zömmel, ezekben a madarakban 
is a postnuptialis vedlést követôen és az ôszi típusú 
 prenuptialis  vedlés elôtt valósul meg. 

1.5.  Költést és a postnuptialis vedlést 
követô idôszak: nyár végi – ôszi 
hyperfagia és a szubkután zsírdepók 
kialakulása, a részleges szexuális 
reaktiváció

A postnuptialis vedlést követô idôszak – mely a 
migrációt és/vagy áttelelést készíti elô – alapvetôen 
regenerációs: „energia visszapótló” periódus, melyet 
hyperphagia és a subcután zsírdepók kialakulása jel-
lemez. A zsírdepók kialakulásának idôzítése határo-
zott konzervativizmust mutat. Ennek oka valószínûleg 
abban keresendô, hogy ezek kialakulásának elmara-
dása, vagy szubnormális megvalósulása, letális követ-
kezménnyel járna a szaporodási folyamatok következ-
tében és a vedléssel „energetikailag erôsen lezsarolt” 
madarak migrációja, vagy az alacsony hômérsékletû és 
táplálékban szegény téli idôszak során. A hyperfagia, 
ha zsírdepókat képzô hatása csökken is a költést 
követô – esetenként – elhúzódó  vedlés következtében, 
tovább folytatódik vonuló madarakban az ôszi vonu-
lás során is. Ezzel állhat összefüggésben, hogy az ôszi 
vonulás – a tavaszitól eltérôen – hosszabb ideig tart és 
jellemzi a nagyobb számú, rövidebb – hosszabb meg-
álló (stopover) beiktatása is. (Színes 53. ábra)

A költést követô hyperphagia és lipid akkumu láció 
egyes réce fajokon a postnuptialis és a  prenuptialis  ved-
lés közé ékelôdött idôszakban valósul meg. Ez a perió-
dus a postnuptialis vedléssel létrejött, „ôszi-nyugalmi”, 

ill. „vonuló” tollruha tartósabb fennmara dásával jár 
együtt, mind az elsô éves fi atalok, mind a több éves adult 
egyedek esetében. Tôkés récén (Anas platyrhynchos) 
pl.a költést követôen mintegy 4–6 hétig tart a subcután 
zsírdepók kialakulása, amelynek egyrésze egybe esik a 
 postnuptialis  vedlés befejezôdésével. Ezt követi – már 
az ôszi idôszakra esôen – a 3–5 hétig tartó  prenuptialis 
 vedlés, amikor az ivarra jellemzô (fôként a gácséro-
kon jelentkezô)  nászruha alakul ki. A  prenuptialis  ved-
lés alatt fejezôdik be a récefélékre jellemzô vastag 
szubkután lipid depók felépülése is. 

A kotlási és fi ókanevelô folyamat, valamint a szo-
rosan kapcsolódó  postnuptialis  vedlés jelentôs ener-
gia többletet igényel. Ehhez járul még a vonulási – kó-
borlási idôszakra vonatkozó „felkészülés” és/vagy a 
téli idôszak energia igényének felhalmozása. A több-
let energia igényt a nyári táplálék bôség rendszerint 
kielégítôen fedezi, de szükség szerint a madarak a köl-
tést követôen, együtt a fi atalokkal, táplálékban kifeje-
zetten gazdag területekre húzódnak, s a  postnuptialis 
 vedlés is ott valósul meg. Jellemzô ez sok pintyfé-
lére (a palearktikus területen: erdei pinty (Fringilla 
coelebs), kenderike (Carduelis cannabina), tenge-
lic (Carduelis carduelis), sordély (Miliaria calandra), 
házi veréb (Passer domesticus)- és mezei veréb (Passer 
montanus), melyek ekkor elgyomosodott mezô gazda-
sági táblákat lepnek el, vagy idôszakosan specializá-
lódnak néhány, telitetlen zsírsavban gazdag fa magva-
ira, mint pl. az észak-amerikai fehér torkú verébsár-
mány (Zonotrichia albicollis). Hazai fajok közül ez a 
csoportosulással együtt járó, táplálékban gazdag terü-
leteken megvalósuló állomány koncentrálódás jellem-
zô a seregélyekre (Sturnus vulgaris), melyek pl. a Ba-
laton körzetében augusztus–szeptemberben százezres 
nagyságrendben, a szôlô ültetvényeken táplálkoznak. 
Ez a csoportosulás azonban még nem jelenti az ôszi 
migráció megindulását. 

A postnuptialis vedlést követô – különösen a vonu-
ló madarak esetében kifejezett – nyár végi hyperphagia 
esetén gyakori a táplálék minôségének specifi kus meg-
változása. A megváltozott táplálék összetétele növe-
li a plazma neutrális és foszfolipid szintjét, megvál-
toztatja ezek arányát, ami utal a lipid (triacilglicerol) 
raktárak és a mell izomzat biokémiai összetételének 
megváltozására is. A m.pectoralis rost-membránjainak 
foszfo-lipid összetétele, az intramuscularis kötôszövet- 
és a szubkután zsírszövet triglicerid raktárainak kiala-
kulása során jelentkezô mennyiségi és minôségi válto-
zások specifi kusan szabályozhatják a premigrációs – 
migrációs állapot kialakulását, szerepük elsôdlegesnek 
tûnik az izomzat más metabolikus változásaival szem-
ben, mint pl.: a mitochondrium sûrûség növekedése 
(Guglielmo és mtsai., 2002).

Fehértorkú verébsármányban (Zonotrichia albi collis) 
az izomrostok membránjainak kísérletesen elô  idé zett 
foszfolipid összetétele (omega3-többszö rösen telítetlen 
zsírsavban gazdag, vagy omega6-több szö rösen telítet-
len zsírsavban gazdag membrán) nem játszik lényeges 
szerepet a repülô izomzat munkavégzésében. Az izom-
rostok között levô kötôszövet és a szubkután zsírszövet 
triacylglicerol glicerol szabad zsírsav tartalma viszont 
fontos szerepû az izomzat teljesítményében. A vonu-
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lási idôszakban az izom membránok foszfolipidjeiben 
megnô a n-6:n-3 arány, anélkül, hogy a telítetlen zsírsa-
vak aránya változott volna. Ez a változás fôleg a 18:2n-6 
növekedésére és a 22:6n-3 csökkenésre vezethetô visz-
sza. Az intramuszkularis és szubkután triacylglycerol 
depokban ugyancsak növekedett a 18:2n-6 mennyi-
ség, a 16:0 csökkenése mellett. Ezek a változások a 
premigrációs – migrációs állapotban fogyasztott nagy 
mennyiségû specifi kus mag és szelektive fogyasztott 
bizonyos rovar fajok lipid tartalmára vezethetôk visz-
sza, melyek 18:2n-6 zsírsavakban gazdagok és n-3 zsír-
savakban szegények (Klaiman és mtsai., 2009, Price, 
Guglielmo, 2009). A kisebb szénatom számú zsírsavak, 
valamint azok, amelyek több kettôskötést tartalmaznak 
gyorsabban oxidálódnak a migráció során, s feltehetôen 
nagyobb hatásfokú energia utánpótlást biztosítanak a 
hosszabb repüléshez (Price, 2010). Ugyanakkor kimu-
tatták, hogy az adipocitákból történô szelektív zsírsav 
mobilizáció jellege nem változik a vonulás során, va-
gyis a vonulási aktivitást a felvett és raktározott zsírsavak 
összetétele és nem pedig a lipolízis szelektíve megválto-
zott jellege hozza létre (Price és mtsai., 2008). 

A vonulás elött jelentkezô lipid felhalmozás idején, 
nagy partfutóban jellemzô a succinát dehidrogenáz 
aktivitás csökkenése a mellizomzatban, s az enzim 
jelentôs növekedése a bélcsôben. Ez, a bélcsô hyper-
trophiával kapcsolatos energia turnover és asszimiláció 
növekedését jelzi a  hyperfágia idején. A migráció meg-
indulásakor ellentétes irányú változások történnek: a 
bélcsô atrofi zál, succinát dehidrogenáz aktivitása 
csök ken, de ugyanekkor a mellizomzat hypertrofi zál, 
s enzim aktivitása nô (Selman, Evans, 2005, Wiersma 
és mtsai., 2004).

A költést követô  hyperfágia és a szubkután zsírde-
pók kialakulásának idôzítése endogén és exogén kom-
ponensek hatására valósul meg. Izlandon, Norvégiában 
és Marokkóban fészkelô hantmadarak premigrációs 
élettani változásait konstans fotoperiódusban tartott 
madarakon vizsgálták. Az eredmények szerint, a 800 
km-es tengerfeletti repülésre kényszerülô izlandi ma-
darak nagyobb testtömeg és lipid-depo kialakulást mu-
tattak az ôszi idôszakban, mint a másik két területrôl 
származó hantmadarak. Ez endogén szabályzó prog-
ram létezésére utal, amely csak az ôszi migráció ese-
tében mûködik, mivel a tavaszi pre-migrációs állapot-
ban a három csoport azonos mértékû lipid depókat fej-
lesztett (Maggini, Bairlein, 2010).

A  postnuptialis  vedlés végén, ill. azt követôen 
jelentkezô hyperphagiát és a lipid metabolizmust 
alap  vetôen áthangoló zsírdepók kialakulását, vala-
mint a lipid raktárak felhasználását a migráció során, 
komp lex neuro-hormonális szabályzás hangolja ösz-
sze. A táplálék felvétel hypothalamikus szabályzá-
sa madarakban is az emlôsökön ismert rendszer sze-
rint mûködik: az elülsô hypothalamus antero-lateralis 
területei fokozzák a táplálék felvételt, ill. léziójuk 
afágiát eredményez. A ventro-medialis területek pe-
dig ellenkezô elôjellel mûködnek, ezen területek 
léziója okoz hyperfagiát (Hawkes, George, 1975). 
A táplálék felvétel meghatározó központi szabályzó 
eleme a hypothalamus orexigen neuropeptid rendsze-
re, melynek stimuláló faktora az intracerebrálisan ható 
 prolaktin. Prolaktin icv injekciója szignifi kánsan nö-
veli a gerlék táplálék felvételét és testtömeg növeke-
dését (Buntin és mtsai., 1999). A  prolaktin elsôsorban 
a hypothalamus n.ventromedialisában fejti ki stimu-

Színes 53. ábra. Mezei veréb (Passer montanus) pár, szeptember végi részleges szexuális reaktiváció. 
A: a testfelületek érintkezése, B: autopreening. Gyömrô, Magyarország
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láló hatását, de kisebb mértékben hatékony az elülsô 
medialis preopticus areaban és a tubero-infundibularis 
területen is, az ide injiciált  prolaktin specifi kusan fo-
kozza a táplálék felvételt (Hnasko, Buntin, 1993). A te-
rület  prolaktin receptorokat tartalmaz, ezek  prolaktin 
receptor antitesttel történt semlegesítése, u.i. radikáli-
san csökkenti a prolaktinnal kiváltható hyperfágiát (Li 
és mtsai., 1995). A táplálék felvétel szabályzásában 
két idegpálya vesz részt. A trigeminális szenzori-motor 
pálya a csôrrel történô táplálék felvételt, a mandibula 
és szájüreg mozgásait szabályozza. A második pálya 
a viscerális elôagyi rendszer, amely az anyagcsere fo-
lyamatok és a vegetativ idegrendszer összehangolá-
sával szabályozza a táplálkozást (Kuenzel és mtsai., 
1999).

Valószínûsíthetô, hogy a  prolaktin táplálék felvé-
telt fokozó központi hatása a plazma kortikoszteron 
szint szimultán növekedésével együtt valósul meg. 
Gerléken az icv adagolt  prolaktin hyperfágiát okoz, 
amely azonban megszüntethetô az ezt követôen be-
juttatott glukokortikoid receptor antagonistával. Más-
részt az agyba juttatott szintetikus glukokortikoid 
(dexamethason) 25–50%-kal növeli mind két ivarú 
gerlében a táplálék felvételt (Koch és mtsai., 2002, 
2004). Hosszú nappalos fotoperiódusba helyezett 
pre migrációs állapotú, feketeszemû junkókban szi-
multán nô a plazma  prolaktin és kortikoszteron szint-
je és ezzel egyidejüleg növekszik táplálék felvételük, 
testtömegük és a szubkután zsírszövetük mennyisége 
(Holberton és mtsai., 2008). 

Az orexigén neuropeptid rendszer egyik ismert tag-
ja a táplálék felvétel és energia homeostasis kialakítá-
sában meghatározó szerepû  NPY. Fiókáikat etetô ger-
lékben szignifi kánsan nô az  NPY mennyisége a medio-
basalis hypothalamusban, intracerebroventricularis 
(icv) injekcióját követôen pedig fokozódik a táplálék 
felvétel (Strader, Buntin, 2001). Egy másik orexigen 
faktor a melanocortin receptor antagonista és étvágy-
fokozó hatású  agouti-related peptid (AGRP), mely-
nek produkciója gerlékben, ugyancsak a fi óka táplá-
lás idején mutat maximumot, icv injekciója pedig táp-
lálék felvételfokozó hatású. Egy ehhez hasonló, szin-
tetikus melanocortin-4 receptor antagonista (HSO14) 
icv injekciója szintén, jelentôsen növeli gerlékben a 
táplálék felvételét (Strader, Buntin, 2003, Strader és 
mtsai., 2003). Jelenleg csak feltételezzük, hogy a köl-
tést követô  vedlés és nyári-ôszi hyperphagia kialaku-
lásakor hasonló, a fokozott  prolaktin elválasztás ha-
tására növekvô  NPY és AGRP szekréció lehet a lipid 
akkumulációt eredményezô  hyperfágia létrehozója 
(Ramakrishnan és mtsai., 2007). 

A vonulást megelôzô nyár végi–ôszi  hyperfágia és a 
lipid anyagcsere áthangolásának létrehozásában meg-
határozó a  glukagon és az  inzulin szerepe. A  glukagon 
madarakban határozottabb lipolitikus hatást mutat, 
mint emlôsökön. Kerti poszátákon a postnuptialis ved-
lést követô idôszakban a heti egyszer alkalmazott táp-
lálék megvonás gyorsabb testtömeg növekedést okoz, 
mint az ad libitum etetett csoportban. Az intenzí-
vebb lipid berakodást kezdetben nem a fokozottabb 
 hyperfágia okozta, így ekkor a megnövekedett táplálék 
hasznosítás és/vagy a metabolikus ráta csökkenés lép-

hetett fel. Ebben afázisban a kortikoszteron szint növe-
kedése mellett, a  glukagon plazma koncentráció nö-
vekedése és az  inzulin szint csökkenés lépett fel, mely 
az  inzulin/ glukagon arány jellemzô, szignifi káns csök-
kenését okozta a táplálkozásukban gátolt madarak-
ban. Ez arra utal, hogy a katabolikus impulzusok hatá-
rozottabb szezonális jellegû lipid akkumulációt ered-
ményeznek, mint a folyamatos  hyperfágia, s a pulzatív 
negatív energia balansz lehet a közös proximális fak-
tor, amely egyaránt eredményezhet premigrációs és 
késô ôszi elzsírosodást (Totzke és mtsai., 1997, Totzke 
és mtsai., 2000). Piros vállú csirögéken, ugyancsak a 
 glukagon fontosságát állapították meg a lipid anyag-
csere szabályzásában. Ezekben a madarakban, szep-
tember–októberben jelentôsen lecsökken a plazma 
 glukagon szintje, csökken a plazma szabad zsírsav 
tartalma, s intenziv szubkután lipid lerakodás lép fel, 
amely a testtömeg növekedését eredményezte. Vala-
mivel késôbb (november, december) csökkent a zsír-
szövet  glukagon receptor tartalma (down reguláció), 
ami az adipocyták érzékenységét csökkenti az ekkor 
már emelkedô szintû  glukagon lipolitikus hatásával 
szemben. Glukagon injekciója igen erôs plazma sza-
bad zsírsav növekedést és kisebb mértékû glukóz szint 
emelkedést eredményez, utalva a  glukagon fontos sze-
repére a vonulás intenzív izommunkájához szükséges 
lipid mobilizációban (Hintz, 2000). 

A postnuptialis-, és prenuptialis vedlést követô 
idôszakban – fôként az állandó fajokban – jellegze-
tes, részleges szexuális reaktiváció lép fel. Jellemzô, 
hogy a párját vesztett (predáció, baleset, betegség) ma-
dár (inkább a hím) igyekszik új párt találni, még azon 
az ôszön, s ez gyakran egy azévi fi atal (pl.: balkáni ger-
le). A hím madarak újra énekelni kezdenek, bár ének-
lési aktivitásuk mind amplitúdójában és frekvenciájá-
ban, mind idô-tartamában és a repertoár szélességét 
tekintve lényegesen gyengébb a tavaszi szaporodá-
si idôszakra jellemzôtôl (ôszi „hangicsálás”). Seregé-
lyeknél az éneklés és az azt kísérô „ display” magatar-
tás nem a kiválasztott pár felé irányuló, egyértelmûen 
szexuális viselkedésforma, hanem megjelenhet a cso-
portban tartózkodó madaraknál is, ill. kedvezô idô 
esetén a magában napozó hím „kedvtelését” szolgál-
hatja. Az éneklô hím viselkedése jelentôsen eltér a ta-
vaszi reprodukciós aktivitás során mutatott formáció-
tól: az európai feketerigó, pl. kerüli az exponált helye-
ket, rendszerint fa, vagy bokor ágai között, megbújva, 
behúzott nyakkal, kissé felfelé irányuló csôrrel „han-
gicsál”. A hímek közti agresszív, kompetitiv magatar-
tás minták ritkábbak és kevésbé tartósak. A hímek és 
nôstények között létrejött „közeledések”, az udvarlási 
mintázatok gyengébbek és ritkábbak. A hím és nôstény 
madár gyakran üldögél egymás közvetlen közelében, s 
pl. napozás közben, esetenként egymás oldalát érintve 
tollászkodnak, de ez a formáció „csak” autopreening, 
egymás tollászása (kurkászás: allopreening) nem for-
dul elô (pl.: mezei verebek). Fészeképítés, lekk maga-
tartás és párzás ugyancsak, nem fordul elô. A részleges 
reaktivációt, az ôszi szexuális magatartásformák meg-
jelenését az aktuális idôjárási helyzet erôsen befolyá-
solja, hidegfront, esôs periódus érkezése gyorsan meg-
szünteti (Péczely, nem közölt adatok). 
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A szexuális reaktiváció élettani háttere kevéssé is-
mert. A gonadotrop hormonok plazma szintje ala-
csony. Hímekben (vetési varjú, balkáni gerle, tôkés 
réce, házilúd) kismértékben emelkedô tesztoszteron és 
viszonylag magas E2 koncentráció található, a vedlé-
si idôszakhoz és különösen a szaporodási idôszakhoz 
képest. Ebben az idôszakban jelentôsen emelkedik 
az E2/T hányados, ami átmeneti, relatív ösztrogén 
domi nanciát jelez. Nôstény madarakban (tôkés réce, 
házilúd), magas tesztoszteron és a himekénél ala-
cso  nyabb ösztrogén szint alakul ki. A here és pete-
fészek tömege szezonális minimum körüli értéken 
van. Jellemzô ugyanakkor a dehidroepiandroszteron 
(DHEA) plazma koncentrációjának (mérsékelt, vagy 
jelentôsebb) emelkedése, mind hímekben, mind pe-
dig nôstényekben. Felvethetô egy androgén–ösztrogén 
„áthangolódás” mind két ivarban: a hímekben a rela-
tív ösztrogén dominanciát, legfeljebb mérsékli a maga-
sabb DHEA, nôstényekben pedig idôszakos androgén 
dominancia alakul ki, melyet a DHEA tovább erôsít. 
A szexuál szteroidok vonatkozásában, tehát a két 
ivar „közelít” egymáshoz, amely magyarázata lehet a 
nôstények fokozott agresszivitásának, s hímekben an-
nak, hogy bár udvarlási mintázat jelentkezik, kopulá-
ciós próbálkozásra nem kerül sor.  

Feltehetô, hogy ebben a periódusban a DHEA, 
mint szexuális magatartást stimuláló neuro-szteroid, 
köz ponti idegrendszeri produkciója, idôlegesen szin-
tén megnô. Ugyancsak magas ebben a fázisban a 
progeszteron plazma szintje, ami az erôsen csökkenô 
kortikoszteron koncentráció mellett, arra utal, hogy ez 
lehet egy adrenális shunt eredménye is (Do thi Dong 
Xuan és mtsai., 2005, Soma és mtsai., 2008, Poisbleau 
és mtsai., 2009). 

1.6.  Az ôszi vonulás: kapcsolat a vedléssel 
és a költést követô hyperfágiával 

A  postnuptialis  vedlés, a zsírdepók kialakulása és 
az ôszi vonulás komplex kapcsolatát jelenti számos 
európai lúd és récefajnál jelentkezô „ vedlési-vonu-
lás”, amikor a költést követôen, a tollvesztés megin-
dulásakor a madarak egy – viszonylag távolabb fekvô 
– táplálékban igen gazdag területre húzódnak (vo-
nulnak), ahol vedlésük gyorsabban megvalósulhat. 
Skandinávia déli területein koncentrálódik pl. a né-
met–lengyel alföldön, Finnországban és Karéliában 
költô nyári ludak nagy tömege, hogy a Balti tenger 
part közeli vizeiben nagy tömegben megtalálható rá-
kokat fogyasztva, hatalmas mennyiségû fehérjéhez 
és eszenciális zsírsavhoz jusson, s így optimalizál-
ja a  postnuptialis  vedlés, valamint az ezt követôen 
hamarosan bekövetkezô migráció anyag és energia 
igényét. Ez a „vonulási útvonal” nem esik egybe a 
késôbbi ôszi migráció dél-, délnyugat felé irányuló 
vonulási útjával. Hosszabb távolságra vonulnak ved-
leni egyes, az USA-ban és Kanadában fészkelô fajok, 
de ezeknek a  vedlés területe a további vonulás útvo-
nalában esik. Hasonló jelenség fi gyelhetô meg – bár 
lényegesen rövidebb „vonulási” útszakaszt eredmé-
nyezve – a Duna–Tisza közén és a Tiszántúlon költô 

dankasirályok esetében is, melyek nagy tömegei, a 
Hortobágy Orthopterákban gazdag száraz rétsége-
in gyülekezve vedlenek augusztus folyamán (Péczely, 
Gyôrvári, nem közölt adatok). 

Az ôszi vonulás idôzítését alapvetôen három faktor 
szabályozza: a költési idôszak befejezôdése, a költô 
terület idôjárási és táplálék ellátottsági viszonyai a 
költés után és a vonulási útvonal valószínû viszonyai 
(Jenni, Kéry, 2003). Ezek a külsô tényezôk, valamint 
az éves fénytartam változással kapcsolatos endogén 
cirkannuális ritmus indítják be a madár szervezetének 
komplex hormonális mechanizmusait, amelyek a mig-
rációhoz vezetnek. Az ôszi vonulást szabályzó hormo-
nális együtthatások alapvetôen megegyeznek a tava-
szi migráció szabályzásával, lényeges eltérés jelent-
kezik viszont a szexuál szteroidok produkciójában. 
Tavasszal, a vonulás megindulásakor a gonádok szte-
roid elválasztása alacsony szinten van, s bár szekréci-
ójuk a migráció alatt fokozódik, ennek ellenére a plaz-
ma szintek késôbb is csak kismértékben növekednek, 
az antagonisztikus hatású kortikoszteron és thyroxin 
perifériás lebontást stimuláló hatása következtében. 
A szexuál szteroidok szintje csak a vonulás „megérke-
zési” fázisában mutat gyors emelkedést, annak hatásá-
ra, hogy a plazma kortikoszteron koncentrációja mere-
deken csökken (Péczely, 1976, Péczely,1983, Pathak, 
Chandola, 1984). 

Ôsszel ugyancsak alacsony a plazma szexuál szte-
roidok szintje a madárban, de ez esetben az elválasz-
tás is alacsony intenzitású, s ez az állapot marad fenn 
a migráció teljes idôtartama alatt, sôt feltehetôen a 
telelô területeken is (Péczely, 1976). Ugyanakkor az 
ôszi idôszakban magas – hím és nôstény madarakban 
egyaránt – a dehidroepiandroszteron (DHEA) plazma 
szint, melynek sokrétû neuroszteroid aktivitása mel-
lett, bizonyos, perifériás androgén aktivitása is van, s 
összetevôje egy komplex hormonális mechanizmus-
nak, mely anabolikus hatása mellett szabályzója az 
ôszi–téli agresszivitásnak és territorialitásnak, s egyik 
szabályzó faktora lehet az ôszi post- és prenuptialis 
vedlésnek is. Szerepe ugyancsak feltételezhetô a telelô 
területeken is (Do thi Dong Xuan és mtsai., 2005, 
Péczely és mtsai., 2011). 

Az ôszi vonulást közvetlenül megelôzô idôszakban 
(sôt a vonulás alatt is) folytatódik a költést követôen 
megindult  hyperfágia, s a hormonális szabályzó me-
chanizmus (fô komponense a csökkenô  glukagon elvá-
lasztás) a lipid depók további feltöltését teszi lehetôvé. 
A szubkután lipid depók kialakításában szerepet ját-
szanak a pajzsmirigy hormonok is, elsôsorban a perifé-
riás dejodinációval keletkezett T3 (Chandola, Pathak, 
1980, Pathak, Binosana, 1989), valamint a kortikoszte-
ron (Holberton és mtsai., 2007). A központi idegrend-
szeri orexigén mechanizmusok aktiválódása, a foko-
zódó hypophysealis  prolaktin elválasztás és az ACTH 
– mellékvesekéreg tengely hyperfunkciója pedig, nem 
csak a lipid akkumulációt növeli, hanem a  vonulási 
nyugtalanság kialakulását is megindítja. A megemelke-
dett kortikoszteron szint ezek mellett, kiváltója a mig-
rációt megelôzô idôszak és a vonulás alatt mutatko-
zó fokozódott agressziónak, amely egyaránt jelent-
kezik a csoportban vonuló egyedek között mutatko-
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zó konfl iktusokban, s interspecifi kusan is. Ugyanek-
kor, a melatonint produkáló rendszerek (tobozmirigy, 
n.suprachiasmaticus és a retina ganglion sejtjei) nap-
szakos ritmusa az éjszakai szekréciós aktivitás csökke-
nését mutatják, mely kiváltó és fenntartó faktora az éj-
szakai vonulási nyugtalanságnak és az éjszakai hosz-
szantartó repülési aktivitásnak. 

A hosszú távú vonulás alatt éhezéssel egyidôben 
jelentkezô, jelentôs energia leadással járó idôszakok 
(hosszú távú repülés) váltakoznak az intenzív táplálko-
zással töltött periódusokkal, amikor a szubkután lipid 
raktárak ismétlôdôen feltöltôdnek (az idôszakos meg-
állások: stopover hatása). Az anyagcsere ezen perio-
dikus változásai fontos szabályzó tényezôt képeznek 
a vonulás során. A vonulás megindulásával együtt járó 
periodikus éhezés, majd az idôszakos gyors, nagy-
mennyiségû táplálék felvétel az egyes szervek tömegét 
is megváltoztatja, amely különösen kifejezett a bélcsô 
tömegének funkcionális változásában. A bélcsô töme-
gének gyors növekedése (stopover  hyperfágia), majd 
csökkenése (részleges atrófi a a hosszú távú repülés 
idején) a felvett táplálékból történô energia haszno-
sításra, valamint a – madarakon jelentôs – bélcsôbôl 
törté nô vízfelvételre és osmoregulációra is visszahat. 
A folyamatra hatással van a madár bélcsô azon sajá-
tossága is, mely lehetôvé teszi az emlôsöknél 2–3× na-
gyobb paracelluláris (a bélhámsejtek közt megvalósu-
ló) passzív tápanyag felszívást. (McWilliams, Karasov, 
2001, McWhorter és mtsai., 2009). 

A kísérletesen, periódusosan éheztetett kerti poszá-
ták testtömege korábban kezdett növekedni, s ez kez-
detben nem állt arányban a hyperfágiával, hanem vagy 
a táplálék hasznosulás nagyobb hatásfokával, vagy a 
metabolikus ráta csökkenésével állhatott kapcsolatban. 
A lipid berakódás megindulása elôtt nôtt a glucagon és 
kortikoszteron, s csökkent az  inzulin plazma szint, ami 
az  inzulin:  glukagon arány szignifi káns csökkenéséhez 
vezetett. Ez a csökkenés erôs katabolikus hatást, nega-
tív energia ballanszot jelent amely, mint proximális fak-
tor kiválthatta/fokozhatta a késôbbi gyorsabb lipid be-
rakódást kiváltó hormonális változásokat (csökkenô 
 glukagon szint, növekvô  prolaktin és kortikoszteron kon-
centráció) a premigrációs – migrációs, de a téli idôszakot 
megelôzô állapotban is (Totzke és mtsai., 2000). 

A migrációs periódus alatt magas thyroxin és trijód-
thironin, valamint kortikoszteron és  prolaktin plaz-
ma szintek alakulnak ki vonuló énekes madarakban 
(Zonotrichia leucophrys, Saxicola torquata, Sylvia 
curruca, Lanius collurio, Emberiza bruniceps, Junco 
hyemalis) (Meier, Farner, 1967, Péczely, 1976, Pathak, 
Chandola, 1984, Holberton és mtsai., 2007, Holberton 
és mtsai., 2008). A hosszantartó repülés idején – a 
pajzs mirigy hormonok, a kortikoszteron és  prolaktin 
mellett – a plazma intenzíven növekvô  glukagon kon-
centrációja játszik meghatározó szerepet, fokozza a 
szubkután lipid depókban a lipolizist, s eközben a vér-
plazma aktiválódó transzport rendszere folyamatosan 
biztosítja a repülô izomzat magas szintû szabad zsír-
sav ellátottságát. A  prolaktin és kortikoszteron – pe-
rifériás hatásaik mellett – receptoraik up-regulációját 
hozzák létre a központi idegrendszer szintjén, s eze-
ken keresztül specifi kus aktiváló mechanizmusokkal 

a  vonulási nyugtalanság tartós megmaradását, vala-
mint a hosszú távú repülést kiváltó és fenntartó, neuro-
muscularisan realizálódó „drive”-t alakítanak ki. 
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2.1.  A fény szabályzó hatása, 
a  fotoszenzitivitás, 
foto-gonadostimuláció

A madarak ön- és fajfenntartásának alapvetô sajá -
tos sága a bioritmus 24 órás, circa-diális ritmusának 
optimális összhangba hozása a környezeti körülmé-
nyek napszakosan és évszakosan változó ciklusaival. 
A szinkronizáció megvalósulásának feltételei 1. a re-
ceptor-rendszer létezése, mely érzékenyen regisztrál-
ja a külsô környezet változásait, 2. az idômérés ké-
pessége (belsô, vagy cirkadiális biológiai óra pacema-
ker funkciója), továbbá 3. a neuro-endokrin szabály-
zó rendszer, mely hormonális vezérlô mechanizmus-
ként mûködve indítja be és állítja le a szaporodási fo-
lyamatokat, a csíramirigyek mûködésének egyes sza-
kaszait, s biztosítja az utódok világra jöttének optimá-
lis idôzítését. 

A környezet periodikusan változó jelenségei elô-
zetes jelzéseket adnak az ökológiai feltételek válto-
zásairól, s így proximális faktorokként mûködnek. 
A külsô proximális faktorok közül a fénytartam és 
fény-intenzitás napszakos és évszakos változásai ját-
szanak elsôdlegesen meghatározó szerepet a mérsé-
kelt és hideg égövben élô fajok életének szabályozá-
sában. 

A szaporodási ciklus rendkívül pontosan alkalmaz-
kodik a kedvezô éghajlati és idôjárási viszonyokat 
jelzô nappal hosszúság változásokhoz, melyet a szer-
vezetben kialakult „ fotostimuláció küszöbérték” (kü-
szöbérzékenység) tesz lehetôvé. A  fotostimuláció kü-
szöbértéke fajonként, sôt fajon belôl az egyes ivarok 
szerint is változik. Ez ugyanazon fajhoz tartozó, de 
föld rajzilag izolált populációk esetében is megnyilvá-
nul (eltérô lehet) a földrajzi szélesség, vagyis az évsza-
kosan változó napi megvilágítás tartam függvényében. 
A küszöbérzékenység a faj fotoszenzitivitását határol-
ja be. A  fotoszenzitivitás feltételezi a recepció pon-
tosságát, a napi fénytartam összevetését a belsô órá-
val (oszcillátor, vagy metronom funkcióval), az aktua-
lizált (szinkronizált) belsô óra optimális összekapcso-
lását a gonadostimulációs rendszerrel, vagyis a GnRH 
– gonadotrop hormonok elválasztásával. Ennek ered-
ményeképpen a megfelelô hosszúságú megvilágitás 
élettani folyamatok kaszkád rendszerét indítja be, 
mely a megnövekedett gonadotropin elválasztáson 
keresztül a gonádok növekedését és komplex hormo-
nális folyamatokat, s ezek eredôjeként anyagcsere és 
viselkedés változásokat generál. Megnyilvánulása a 
faj, a populáció, vagy esetleg az ivarra specifi kusan 
jellemzô „fotoperiodikus reakciókban” jelentkezik, 

amelyek adaptiv jellegûek. A  fotoszenzitivitás több, 
mint a faj fényérzékenységének változása, ez sokkal 
inkább a nappalhossz változásra adott speciális vála-
szok minôségét jelzi. 

A nyári lúd (Anser anser) nyugati populációja, 
melynek fészkelô területe az 50–56 északi szélességi 
fok közé esik, 14.2 órás napi megvilágítás körülmé-
nyei között kezdi meg tojásrakását. A keleti populá-
ció, mely az 50. északi szélesség mentén él 13.6 óra 
fénytartam mellett, a 40 északi szélesség mentén élô 
Aral tavi populáció, pedig már 12.5 órás napi fénytar-
tam mellett elkezdi a tojásrakást, fotoszenzitivitásuk 
az alacsonyabb földrajzi szélességeken nô. Hason-
ló jelenség fi gyelhetô meg az óriás viharmadarak-
nál. Az óriás viharmadár (Macronectes) két, eltérô 
tollazatú rassza jelentôs távolságra költ egymástól. 
A 45 déli szélességen költô északi populáció (M. hal-
li) már 13.2 óra napi megvilágitás esetén elkezdi köl-
tését, míg az antarktikus körülmények között élô déli 
rassz (M.giganteus), a 70 déli szélességen, csak 19 
órás napi fénytartam mellett rakja le tojásait (Murton, 
Westwood, 1977). 

Verébsármányok (Zonotrichia) és japánfürjek 
(Cotur nix) laboratóriumi vizsgálata azt mutatta, hogy a 
meg világítás tartama és a here tömegének növekedése 
között logaritmikus-lineáris összefüggés van, mely azt 
jelenti, hogy a konstans, hosszúnappalos megvilágítás 
körülményei között a here tömege az elérhetô maxi-
mális érték 50%-áig lineárisan nô, az eltelt idô loga-
ritmusának arányában. Másrészt, 16–20 óráig növelt 
megvilágítás esetén a here növekedési rátájának loga-
ritmusa lineárisan nô a  fotoperiódus növelésével. Ezek 
a változások tükrözôdtek a plazma FSH és LH szintjé-
nek növekedésében, de még inkább a here  FSH recep-
tor számának a növekedésében (Farner, Wilson, 1957, 
Farner és mtsai., 1981). A  fotostimuláció petefészek-
re gyakorolt hatása hasonló jellegû, de ebben az eset-
ben a növekedési ráta logaritmusa 11 és 16 órás meg-
világítás között növekszik lineárisan (Morton és mtsai., 
1985). 

Az immuncitokémiai vizsgálatok a gonádmûködést 
szabályzó különbözô peptiderg neuronok fotoszenziti-
vitását mutatják. A preopticus terület GnRH, VIP és 
TRH neuronjai fokozott szekréciós aktivitást mutat-
nak fotostimulált házigalambokban és tôkésrécék-
ben (Péczely, Kiss, 1988, Péczely, 1989, Péczely, Ko-
vács, 2000), seregélyekben pedig, április–májusban, 
a növekvô megvilágítású idôszakban a GnRH sejtek 
és rostok, valamint az  eminentia mediana zona exter-
nájának GnRH immun-pozitivitása szignifi kánsan na-
gyobb, mint augusztusban, a rövidülô megvilágítású, 
fotorefrakter idôszakban (Pintér, Péczely,2010). 

2. A napszakos és évszakos ritmusok szerepe
a madarak szezonális szaporodásának 

szabályzásában
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2.1.1. Fotoreceptorok

A fény három fotoreceptor rendszeren keresztül 
fejti ki az endokrin mûködéseket befolyásoló hatását. 
Ezek: a szem retinája, a tobozmirigy fotoreceptor sejt-
jei és az agy mély fotoreceptor sejtjeinek rendszere. 
A retina és a tobozmirigy esetében a fotorecepció és a 
fény hatására módosuló pacemaker (belsô óra) funkci-
ók együttes megnyilvánulása következik be.

1. A retina fotoreceptor mûködése. Kacsákon vég-
zett klasszikus kísérleteiben Benoit (1935, 1961) egy-
értelmûen igazolta, hogy a látóideg átmetszése a vi-
szonylag alacsony intenzitású fényben tartott állato-
kon a here fejlôdését erôsen gátolta. Hasonló eredmé-
nyekre jutottak a nervus opticus átmetszése után japán 
fürjeken és verébsármányokon is. Oliver,Baylé (1982) 
kisméretû radio-lumineszcens korongot ültettek be az 
elülsô szemcsarnokba rövid nappalos (6L–18D) rend-
szerben tartott japán fürjekben. A radiolumineszcensz 
anyag (elsôsorban vörös fényt kibocsátó) hatása here 
megnagyobbodást okozott, mely kivédhetô volt a látó-
ideg elmetszésével. 

A fényimpulzusok gonadostimuláló hatásukat nem 
a központi látópályán (retino-tecto-fugalis, reti no-
thalamo-fugalis és retino-mesencephalico-cere   bella ris 
rostok összessége) keresztül fejtik ki, hanem az ugyan-
csak a retina ganglion sejtjeibôl kiin duló retino-hypo-
thalamicus rostok közvetítésével. Ezeknek a rostok-
nak a nagyobbik hányada a n.suprachiasmaticus pars 
opticusában végzôdik, míg egy részük a 3. agykamra 
fala mentén hátrafele húzódva az infundibularis area 
területén alkot szinapszisokat (Bons, 1976). A retino-
hypothalamikus kapcsolat funkcionális jelentôségét húz-
za alá az a tény, hogy a látó ideg elmetszését követôen 
megszûnik a  preopticus area jellemzô multi-unit aktivi-
tása, ill. a  preopticus area elektro-koagulációs roncso-
lása teljesen kiiktatja a foto-gonadotrop választ (Oliver, 
Baylé, 1982). 

A retino-hypothalamikus pálya a GnRH-szekréciós 
neuronok közelében, zömében a suprachiasmatikus 
magban és a POM elülsô áreájában végzôdik el. 
A retino-petális immuncitokémiai vizsgálatok (cholera-
toxin-B tôkésréce szem üvegtestébe történô injiciá-
lása) szerint ezek az axonok nem érik közvetlenül el 
a GnRH neuronokat, hanem – eltérôen a mély foto-
receptorokból kiinduló rostoktól – interneuronokon 
végzôdnek (Péczely, nem publikált adatok). Korai gé-
nek (Fra-2) és a GnRH-I immuncitokémiai vizsgálata 
megerôsíti ezeket az eredményeket. Tôkésrécéken al-
kalmazott 1×20 h és 4×20 h megvilágítás a Fra-2 gének 
expresszióját eredményezte a POM és PVN területén, s 
ugyanakkor intenzív szekrétum felhalmozást a GnRH-I 
neuronok somáiban és az immunpozitív anyag szigni-
fi káns kiürülését az eminentia medianaból. A Fra-2 és 
a GnRH-I ko-lokalizációja, azonban nem volt megál-
lapítható (Péczely, Kovács, 2000). 

A retino-hypothalamikus funkcionális kapcso-
lat kialakításáért két retinális mechanizmus felelôs. 
Az egyik a fotoreceptor sejtek   melatonin produkció-
ja. A retinális fotoreceptor sejtek (pálcikák és csapok) 
a   melatonin szintézis enzimeit (tryptophan hidrolase 
(TPH), arylalkylamine-N-acetyltransferase (AANAT) és 

hidroxiindol-O-methyl transferase/HIOMT/) fény/sö tét 
ritmusban expresszálják, melynek során a három en-
zim mRNS szintjei a sötét periódusban mutatnak ma-
ximumot. A retinában a TPH és AANAT mRNS ritmu-
sa tartós sötétben is megmarad, utalva arra, hogy ezek 
expresszióját cirkadiális oszcillátor szabályozza, ez-
zel szembena HIOMT ritmusa megszûnik, ami ennek 
közvetlenül fény stimulált expressziójára utal. A csir-
ke retinájában a   melatonin produkció és a metronom 
funkciót biztosító  clock gének szoros kapcsolatban 
mûködnek: a kulcs funkciójú AANAT gén a clock gé-
nekkel (cBmal1, cClock) expresszál együtt, melyek a 
cAANAT transzkripciót (s így a   melatonin szintézist) 
cirkadiális jelleggel szabályozzák (Bernard és mtsai., 
1999, Toller és mtsai., 2006, Karaganis és mtsai., 
2009). 

A   melatonin szintézis molekuláris szabályzásá-
ról is rendelkezünk ismeretekkel. Az AANAT transz-
kripcio-t cAMP függô mechanizmus szabályozza, 
mégpedig egy CRE-szerû szekvencia és a TTATT-(8)
együttmûködésével a proximális promoter szintjén 
(Haque és mtsai., 2011). A fény teljes spektrumán 
belôl az egyes hullámhosszak hatása eltérô, úgy tûnik, 
hogy a zöld fény fokozza leginkább az AANAT mRNS 
expressziót és így a   melatonin szekréciót, amelyet 
 cFOS expresszió és a receptor sejtek proliferációja kí-
sér (Jin és mtsai., 2011). 

A retinális   melatonin a pacemaker rendszer meg-
határozó szabályzó faktora, mely egyrészt vasculáris 
úton jut el a tobozmirigyhez és a suprachiasmatikus 
mag (SCN) specifi kus receptoraihoz. Ezen receptorok 
mennyisége diurnálisan, ritmikusan változik. A csa-
pok és pálcikák az éjszakai (sötét) periódusban mutat-
nak megnövekedett   melatonin produkciót, amely gá-
tolja a SCN aktivitását. Másrészt, a retinális receptor 
sejtek melatoninja axonális transzporttal a ganglion 
réteg sejtjeiben hoz léte akciós potenciált. Ezen ganglion 
sejtek zöme a látás „képalkotó” mechanizmusá ban 
vesz részt, s efferens rostjaik a központi látópálya kiin-
duló szakaszát alkotják, míg kisebbik részük a retino-
hypo thalamikus pálya „nem képalkotó jelle gû” foto-
stimulációs impulzusait továbbítja a „vizuális SCN” ne-
uronjaihoz. Ezek a rostok a pálya, mintegy 10–20%-át 
teszik ki, tehát a „klasszikus”retinális receptorok (csa-
pok-pálcikák) nem képalkotó foto-információi is elérik 
a SCN-t, függetlenül a  melanopsin rendszertôl (Sollars 
és mtsai., 2003).

A másik mechanizmust a retina ganglion rétegének 
egyes, direkt fotoszenzitivitást mutató,  melanopsin tar-
talmú neuronjai képezik, melyek összessége a „ké-
pet nem alkotó” vizuális elemek rendszerét alkot-
ja. Emlôsökben a  melanopsin rendszer lokalizáció-
ját és mûködését meglehetôsen jól ismerik, madarak-
ban kevés adat ismeretes, de ezek alapján is feltehetô, 
hogy itt is hasonló képpen szervezôdik. Emlôsökben a 
 melanopsin tartalmú ganglion sejtek axonjai képezik 
a retino-hypothalamikus rendszer rostjainak zömét. 
A melanopsint tartalmazó retinális rostok mintegy fele 
a SCN-be húzódik, másik fele pedig az oliva pretectalis 
magvába. Ezek a rostok tehát, két funkciót töltenek be: 
egyrészt felelôsek a fény cirkadiális hatásainak továb-
bításáért, másrészt a pupilla fény-refl ex mûködésének 
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kiváltásáért. Az SCN-be futó rost-köteg nagyrésze 
(80–90%)  melanopsin tartalmú retinális ganglion 
sejtekbôl származik (Baver és mtsai., 2008). A retinális 
rostok egyrésze stimulatív hatású glutamát transzmisz-
sziójú synapsist, míg másik része  GABA végzôdést 
hordoz (Jiao, Rusak, 2003). 

A madarak retinájában az emlôsökéhez hason-
ló  melanopsin rendszer alakult ki, 8 napos embrióban 
már megtalálhatók az Opn4x és Opn4m gének. Ezek 
expressziója öt  melanopsin izoformát produkál, melyek 
közül kettô kék fény szenzitivitást mutat. A  melanopsin 
expressziója diurnális ritmust mutat, melynek maximu-
ma a kora reggeli órákra esik (Chaurasia és mtsai., 2005, 
Tori és mtsai., 2007, deLima és mtsai., 2011). 

2. A  mély fotoreceptorok szerepe. Elsôként 
Benoit és mtsai. (1950a, 1950b) utaltak arra, hogy a 
fény nem csak a retina közvetítésével képes a gonád-
mûkö dést fokozni, hanem lenniük kell az agyban 
ún. „mély” fotoreceptoroknak is. Látóideg átmetszé-
sét követôen, u.i. nagyobb intenzitású fénybe helye-
zett gácsérokban erôteljes here növekedést fi gyeltek 
meg, normális fotostimulációt találtak. Eredménye-
iket késôbb japán fürjön, verébsármányban és házi 
verében több munkacsoport is igazolta. Az elôzôleg 
látó ideg átvágott madarakban a fejbôr alá fecsken-
dezett tussal, vagy a fejre húzott fémsapkával töké-
letesen meg lehetett akadályozni a hosszú nappalos 
megvilágítás gonadostimulációs hatását, s ez a be-
avatkozás egyértelmûen utalt az agyban levô „mély” 
fotoreceptorok létezésére. Ugyanekkor, tobozmirigy ir-
tás nem befolyásolta ennek a beavatkozásnak a hatá-
sát (Menaker és mtsai., 1970, Gwinner és mtsai., 1971, 
Oishi, Lauber, 1973). Az agy különbözô területeibe ül-
tetett radio-lumineszcensz implantátumok azt mutat-
ták, hogy foto-gonadostimuláció következett be akkor, 
ha ezek a medio-bazális hypothalamus infundibularis 
areaja és a n.paraventricularis közé kerültek, valamint 
akkor, ha a lobus parolfactoriusba jutottak. A mély 
fotoreceptorok tehát, ezen a két területen helyezked-
nének el, s feltehetôen egymással kapcsolatban állnak. 
A pálya elmetszési és retrogád jelôlési kísérletek a lobus 
parolfactoriusból a medio-bazális hypothalamusba 
futó rostokat mutattak ki. Az infundibularis areaban 
fényfelvillanás hatására kiváltott potenciál jelent meg, 
melynek latencia ideje csökkent, ha a kísérleti fürjeket 
rövidnappalos megvilágításból, hosszúnappalos meg-
világításba helyezték (Oliver, Baylé, 1982).

A mély fotoreceptorok molekuláris jellemzôit elô-
ször Foster és mtsai. (1985) vizsgálták, akik a foto-gona-
do stimuláció mechanizmusában, rhodopsin szerû pig-
mentet tartalmazó mély fotoreceptorok lé te  zé  sére utal-
tak. A különbözô hullámhosszúságú fényt kibocsá-
tó, intracerebrális implantátumok közül u.i. az 500 
nm-es fény fokozta legjobban a kasz t rált fürjek LH el-
választását, s ennek a fénynek az érzékeny ségi görbé-
je tökéletesen megegyezett a rhodopszínével. Több 
fotopigmentet (rhodopsin, melanopsin, VA-opsin és 
cryptochromok) mutattak ki újabban a madarak agyá-
ban, melyek feltehetôen az encephalikus fotoreceptorok 
mûködésében játszanak szerepet. Az immuncitokémiai 
vizsgálatok a csirke septalis régiójában melanopsin, 
a csirke és fürj elülsô hypothalamusában pedig 

VA-opsin szerû immunreaktivitást mutattak ki, s ezek 
a pig mentek felelôsek lehetnek a  mély fotoreceptorok 
mûködéséért. A VA-opsin két izoformáját a cVAL és 
cVA gének expresszálják egyes hypothalamikus neu-
ron populációkban, melyek az eminentia medianaba 
proiciálnak (Chaurasia és mtsai., 2005, Halford és 
mtsai., 2009). 

A japán fürj esetében, a paraventricularis ependyma 
szervben, egyes subependymalis helyzetû, bipoláris 
liquor-kontakt neuronok opsin-5 és a retina memb-
rán frakciójával szemben kialakult immunpozitivitást 
mutatnak. Ezek a neuronok feltehetôen  mély foto-
recep torok, melyet morfológiai hasonlóságuk is alátá-
maszt a tobozmirigy fotoreceptoraival, s fejlôdô reti-
na fotoreceptor sejtjeivel. A subependymalis bipoláros 
sejtek felsô nyúlványa az ependyma sejtek között átha-
ladva a 3. agykamra üregébe nyúlik, míg bazális nyúl-
ványuk az  eminentia mediana zona externájába húzó-
dik, s ott a  pars tuberalis mentén végzôdik el. Ezek a 
rostok morfológiai alapját adhatják a pars tuberalishoz 
kötött, foto-thyreotrop válasz kialakulásának (Nakane 
és mtsai., 2010). 

Házi veréb septum lateralejában és infundibularis 
areajában rhodopsin és VIP immunreaktivitású sej-
teket mutattak ki, melyek funkcionális kapcsolatban 
állhatnak a fotorecepció során. Az infundibulumban 
pálcika-szerû rhodopsin tartalmú sejteket, a preopticus 
area környékén, pedig rhodopsin tartalmú rostokat ta-
láltak. Az infundibulumban a rhodopsin és VIP tartalmu 
sejtek napszakos változása jelentkezett, de ez a vál-
tozás nem volt jellemzô a septumra. A „zeitgeber17” 
idôpontban több rhodopsin és kevesebb VIP sejt 
volt kimutatható, mint a „zeitgeber1” idôpontban, 
az eminentia medianaban pedig rhodopsin rostok 
csak a „zeitgeber1” idôpontban jelentkeztek (Wang, 
Wingfi eld, 2011). 

Házi galambban a septum laterale ependyma 
szervében (LSO) olyan liquor-kontakt neuronokat ta-
láltak, melyekben rhodopsin és pálcika típusú trans-
ducin (Gt/1alfa) ko-lokalizált. Ezekben a sejtek-
ben, cGMP-foszfodieszteráz-béta (alegység) és csap 
jellegû cGMP-kapcsolt kation-csatorna alfa-alegy-
ség génjeit találták meg, melyek arra utalnak, hogy 
a mély fotoreceptorokban pálcika és csap típusú 
foto transdukciós kaszkád mûködik (Wada és mtsai., 
2000). Házi tyúkon a LSO és a medio-bazalis hypo-
thalamus területén találtak a megvilágítás meghosz-
szabbítására reagáló neuronokat. A LSO-ban a megvi-
lágítás meghosszabbítása, vagy a fotostimuláció here 
növekedést fokozó hatását stimuláló sulfamethazine 
adagolás VIP és 6-foszfodieszteráz-béta gének exp-
resszió ját okozta 4–6 óra múlva. Ugyanekkor a 
medio-bazális hypothalamus nem reagált az alkalma-
zott beavatkozásokat követôen. A LSO VIP neuron-
jai encephalikus fotoreceptorként mûködnek, melyek 
6-foszfodieszteráz-béta transzmisszióval, közvetlenül 
stimulálják a n.commissurae pallii GnRH-I neuronjait, 
mint arra ennek a nucleusnak az intenzív VIP-receptor 
mRNS expressziója és a megnövekedett GnRH-I gén 
expressziója utal (Li, Kuenzel, 2008). 

A mély fotoreceptor sejtek és a GnRH neuronok 
között anatómiai szervezôdés szempontjából egy 
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másik típusú közvetlen funkcionális kapcsolat va-
lósul meg a septum lateraleban, japán fürjek eseté-
ben. A fotoreceptor sejtek között GnRH sejttestek és 
rostok mutathatók ki, az eminentia medianaban pe-
dig az opsin és GnRH rostok szoros kontaktusban hú-
zódnak. Az immun-elektronmikroszkópos vizsgálatok 
azt mutatták, hogy mind a septum lateraleban, mind a 
preopticus areaban az opsin pozitív axon terminálisok 
axo-dendritikus szinapszisokat képeznek a GnRH ne-
uronokon, így a  mély fotoreceptorok közvetlen infor-
máció átadásra képesek. Ez jelentôs eltérés a retinális 
fotorecepció gonadotrop funkciót közvetve befolyá-
soló, interneuronokat igénylô, hatásához képest. Az 
eminentia medianaban ezzel szemben az opsin és 
GnRH terminálisok – bár szoros kontaktusban vannak 
– közvetlen, axo-axonikus synaptikus kapcsolat nincs. 
A rostok, külön-külön a tanicytákon, valamint közvet-
lenül a portális kapillárisokon végzôdnek (Saldanha és 
mtsai., 2001). 

3. A tobozmirigy fotoreceptor funkciója. A mada-
rak tobozmirigye egy keskeny, nyélszerû proximális 
résszel kapcsolódik a plexus chorioideuson keresztül 
az epithalamus intercommisuralis részéhez. A durá-
hoz simuló tömeges része follicularis felépítést mu-
tat, s kisebb-nagyobb üregeket tartalmaz, melyek a 
nyél lumenében folytatódnak. A folliculáris falat al-
kotó parenchyma sejtek két, vagy több rétegbe rende-
zôdnek, a sejtek mennyisége az életkorral nô. A meg-
nyúltabb sejtek rendszerint hidroxiindol-O-methyl 
trasferase (HIOMT) immuncitokémiai festôdést mutat-
nak, ezek   melatonin produkáló sejtek. A folliculusok 
külsô részén ovális sejtek helyezkednek el, melyek 
rudimentális szerkezetû fotoreceptor pinealocyták. 
Ezekben gyengén fejlett fotoreceptor membrán szer-
kezet látszik, mely opszin, pinopszin pigmentet tar-
talmaz. Bázisukról axon-szerû nyúlvány ered, mely a 
szerv erekben gazdag külsô felszínén végzôdik, amely 
így a neuro-haemalis szervek szerkezetéhez lesz ha-
sonló. A bazális nyúlványok másik része a tobozmi-
rigy-nyél neuronjaival alkot szinapszis szerû kapcso-
latot. A végzôdésekben  szerotonin immunreaktivitás 
mutatható ki. A HIOMT szekréciós sejtek és a receptor 
sejtek között astrocyta szerû, glialis fi brillaris savanyú 
proteint (GFAP) tartalmazó „támasztó sejtek” vannak 
(Fejér és mtsai., 2001, Przybilska-Gornowicz és mtsai., 
2005, Prusik és mtsai., 2006). A madarak tobozmirigy-
ét (is) számos, a ggl.cervicale superiorból származó 
szimpatikus rost hálózza be, melyek a ganglionban 
levô idegsejt-testek és a dendritjeik jellege alapján 
négy, különbözô neuron típusból származnak. Sze-
repük, az általános szimpatikus impulzusok továbbí-
tása mellett, a megvilágítás közvetett hatásainak köz-
vetítése. Más idegrostok az agyhártya vazokonstriktor 
törzseibôl származnak, s a mirigy vérkeringését szabá-
lyozzák (Jia és mtsai., 2009). 

A tobozmirigy fotorecepciója „nem képalko-
tó” vizuális funkciót jelent. A folyamatban résztvevô 
foto receptor pigment a pinopsin, mely a follicularis 
és parafollicularis pinealocytákban ko-lokalizál egy 
heterotrimer „G”-protein származékkal, a pálcikák-
ra és csapokra jellemzô receptorok transducin alfa al-
egységével (Gt/1alfa, Gt/2alfa). Ez az opsin típusú, Gt-

transducin közvetitésû, pálya viszi át a fény hatását a 
  melatonin szekrécióra, eredményezve annak adekvát 
fázis-eltolódását (Kasahara és mtsai., 2000, Kasahara 
és mtsai., 2002). 

Az egyes fotoreceptor áreák közti funkcionális 
kapcsolatokról keveset tudunk, de a fény különbözô 
spektrális elemeinek esetlegesen eltérô hatása felveti 
ezek szerepének különbözôségeit. Korábbi megfi gye-
lések azt mutatták, hogy a retina fotoreceptorai külö-
nösen érzékenyek a zöld fényre, s ez a fény gátolja 
a madarak reprodukciós aktivitását, ugyanakkor a vö-
rös fény az extraretinális fotoreceptorokat stimulálja, 
s ez a reprodukciós aktivitást fokozza. A felvetést fi a-
tal házi tyúkon tanulmányozták. A zöld fényben tartott 
tyukoknál csökkent a tojástermelés, a plazma szexuál 
szteroid szintjei, az LH-béta, a VIP és  prolaktin mRNS 
expresszió, s nôtt a retina zöld opszin mRNS produkci-
ója. A vörös fényben tartott csoportban nagyobb tojás 
produkció, fokozódó GnRH-I mRNS és vörös opszin 
gén expresszió jelentkezett a hypothalamusban, s csök-
kent zöld opszin gén expresszió a retinában. A retina és 
a hypothalamus fotoreceptiv t szerepe eltérô, s a rep-
rodukció szabályzásban az extraretinális fotorecepció 
tûnik meghatározónak (Mobarkey és mtsai., 2010).

2.2.  A cirkadiális biológiai óra: a  clock 
gének, a  pacemakerek mûködése

Az endogén  pacemakerek „belsô óra” funkciót va-
lósítanak meg, melyek mûködése meghatározott he-
lyen létezô, speciális szöveti struktúrához köthetô, 
idômérô „clock” gének mûködéséhez kötött. A mada-
rak pacemaker (metronom, Zeitgeber) elemeit: a reti-
na, tobozmirigy és a hypothalamus egyes magvai al-
kotják. Ezek közös jellemzôje a ciklikus transzkripci-
ós – transzlációs feedback mûködése. A feed-back me-
chanizmus – pl. a retinában – pozitív (Clock, Bmal1, 
Mop4A) és negatív hatású transzkripciós regulátorokat 
(Per1, Per2, Per3, Cry1, Cry2) tartalmaz. Ezek transz-
kripciója és transzlációja között mutatkozó idôtartam, 
valamint a transzkripciós mRNS-ek és a fehérje transz-
látumok megjelenésének napszakos ritmusa, az óra 
mûködésének komponensei. A  clock gének közös 
jellemzôje az, hogy fény hatására, a napi fénytartam-
nak megfelelôen szinkronizálódik aktivitásuk. A mada-
rak clock génjei fotoperiodikus idômérô rendszer ele-
meiként mûködnek, s valamennyiüket jellemzi a meg-
világítás tartama által szabályzott ritmikus mRNS pro-
dukció. Expressziós aktivitásuk különbözik rövid-, és 
hosszú megvilágítás körülményei között. 

A pacemaker központok egyik csoportja az agyban 
helyezkedik el, s a központi idegrendszeren keresztül 
neuro-endokrin mechanizmusokat szinkronizál, egyfaj-
ta egységes központi vezérlô rendszert alkotva. Ehhez a 
központi pacemaker vezérlô rendszerhez (emlôsökkel 
szemben, ahol ez egyértelmûen kizárólag a tobozmi-
rigyhez kötôdik) madarakban több struktúra tartozik: 
a retina, a tobozmirigy ( epiphysis), a hypothalamus 
n.suprachiasmaticusa (SCN) és a n.premamillaris, a 
mediobazalis hypothalamus infundibularis areaja, va-
lamint az adenohypophysis pars tuberalisa. Jellemzi 
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a rendszer valamennyi elemét a   melatonin szekréciós 
és/vagy   melatonin kötô képesség. 

A   melatonin szintézis cirkadiális ritmusát az 
Aanat/AANAT gén-expresszátum szabályozza, az 
arylalkylamin-N-acetyltransfrase enzim szintézisén 
keresztül. Az Aanat gén proximális promoterében egy 
cirkadiális E-box elem (CACGTG) található, amelyik 
képes megkötni a CLOCK: BMAL1, és NPAS2:BMAL1 
heterodimereket. A komplex folyamatot a csirke re-
tinában tanulmányozták. A csirke retina csapokban 
mind a Npas2, mind a Clock protein expresszálódik, 
s ritmus szabályzó szerepüket sikerült megállapítani. 
A Clock protein hiánya szignifi kánsan csökkentette a 
Npas2, Per2 és Aanat gének cirkadiális expresszióját, 
de nem volt hatással a Bmal1 transzkripció szintjé-
re. Az Npas2 protein hiánya szignifi kánsan gátolta az 
Aanat cirkadiális expresszióját, de nem volt hatással 
a Per2 és Bmal1 génekre. A CLOCK és NPAS2 protei-
nek átfedésben hatnak a biológiai óra effektor mecha-
nizmusára, amely az Aanat gén ritmikus expresszióját 
szabályozza, s a CLOCk fehérje az Npas2 expresszió 
meghatározó eleme is egyben (Haque és mtsai., 
2010). 

A clock géneket valamennyi agyi pacemaker köz-
pontban – de fôként a tobozmirigyben – azonosítot-
ták, de megtalálhatók a retinában és a mediobazális 
hypothalamikus központokban is. Ezek: a Cry1, Cry2, 
Clock, Bmal1, Per2, Per3 és E4bp4 gének. A Clock gén 
csirkében a 4q1.6-q2.1. kromoszómában, fürjben a 4 
kromoszómában található, a Per2 és Per3 gének pe-
dig a mikrokromoszómákhoz kötôdnek (Yoshimura és 
mtsai., 2000). 

Más  pacemakerek a „perifériás” szervekben talál-
hatók, így a szívben, a vérerekben, a tüdôben, vesé-
ben, bélcsôben és a gonádokban lennének. Ezeknek a 
pacemaker központoknak az egymáshoz fûzôdô kap-
csolatáról, alá-fölé-, vagy mellérendeltségi viszonyáról 
keveset tudunk. (Színes 54 –55. ábra)

A  clock gének expressziós aktivitása különbözik a 
megvilágítás körülményeinek megfelelôen. Ez különö-
sen kifejezett a Per2 és Per3 esetében, melyek jelentôs 
cirkadiális oszcillációt mutatnak a retinában és a to-
bozmirigyben. Mûködésük ugyanakkor, nincs össz-
hangban a rövid megvilágítást alkalmazó, ún. „éjsza-
ka megszakításos” kísérletek eredményeivel, melyek a 
here növekedés fotostimulációs szabályzását igazol-
ják (felvillanó fény a madár fotoinduktív fázisában , 
ugyanolyan hatású, mint a hosszú nappalos megvilá-
gítás), s arra utalnak, hogy a tobozmirigy és SCN clock 
génjei nem jelentik a szezonális információk egyetlen 
kódoló – de-kódoló rendszerét (Yoshimura és mtsai., 
2000, Helfer és mtsai., 2006). (25. ábra)

Yasuo és mtsai. (2003) rövid nappalos foto perió-
dusban tartott japán fürjek dorsalis hypo thalamu sában 
vizsgálták a fotoinduktív fázisban, az 1 órás megvilágí-
tásra (fény felvillanásra) expresszáló „clock” géneket, s 
a 150 analizált gén közül egyetlen reagált, a 2 típusú 
iodothyronin  dejodináz (Dio2). Ez az enzim konver-
tálja a T4-et T3-á. A medio-bazális hypothalamus, vi-
szont nem reagált rövid, 1 órás megvilágításra. 

Hosszú nappalos megvilágítás hatására – ugyanak-
kor – intenzívebb Dio2 expresszíó-t találtak a medio-

bazális hypothalamusban, mint rövid megvilágítás 
hatására, s mintegy 10× nagyobb T3 koncentrációt. 
Más agyterületeken hasonló, fény indukált T3 szin-
tézist nem találtak. A keletkezett T3 ott, helyben hat-
hat, mivel ezen a területen erôteljes pajzsmirigy hor-
mon receptor-, és retinoid-X receptor expressziót lehe-
tett megfi gyelni. A T3 lokális hatását igazolta a harma-
dik agykamrába juttatott trijódtironin, mely rövidnap-
palos japán fürjekben a foto-gonadostimulációhoz ha-
sonló hatást váltott ki, fokozta a GnRH elválasztását és 
a here mérete jelentôsen megnövekedett. A bejuttatott 
T4-nek hasonló hatása viszont nem volt. 

Emlôsökön ismeretes az, hogy az agyalapi mirigy 
pars tuberalisában levô  clock gének szerepet játsza-
nak a  prolaktin elválasztás fotostimulációs szabályzá-
sában. Japán fürjben a  pars tuberalis feltételezett szere-
pét Yasuo és mtsai. (2004) vizsgálták. Az ismert  clock 
gének közül japán fürjben a Per2 és a Cry1 expressziós 
ritmusa mutatta a legnagyobb változásokat hosszú és 
rövid megvilágítás eredményeképpen, valamint „éj-
szaka megszakításos”, rövid fényhatásokra. A meg-
világítás kezdetén (on effektus) a Per2 gén mutatott 
expressziós maximumot, míg a megvilágítás végén (off 
effektus) a Cry1 gén. A két expressziós maximum köz-
ti távolság kisebb a rövid nappalos  fotoperiódus, mint 
a hosszú nappalos  fotoperiódus esetében, tehát „al-
kalmas” a megvilágítás tartamának belsô koincidencia 
model alapján történô mérésére. A Per és a Cry gének 
fehérje produktumai, mint transzkripciós faktorok, más 
clock géneket stimulálnak, s ezek expresszátumai köz-
vetlenül befolyásolni képesek a hypophysis  prolaktin 
szekrécióját. 

25. ábra. Éjszaka megszakításos kísérlet hím japán fürjön
Wada (1980) alapján, módosítva
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Színes 54. ábra. A madáragy fotoreceptor rendszerei

Színes 55. ábra. A clock gének és pacemaker struktúrák lokalizációja a madáragyban
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A  clock gének szerepe így fürjeken, egyrészt ma-
gyarázatot adhat a pajzsmirigy hormonok (fôleg a T3) 
pro-gonadotrop hatásának megértésére, másrészt a 
 pars tuberalis szerepének tisztázására a hosszúnap-
palos megvilágítás hatására létrejövô, a reprodukci-
ós ciklust lezáró hyperprolaktinémia vonatkozásában. 
Az összetett regulációs mechanizmus egyes szakasza-
iban és ennek egészében is megnyilvánulnak a belsô 
koincidencia model alapján mûködô inter-hormonális 
szabályzó kapcsolatok.

A madarak fotoperiódusos szignál mechanizmu-
sá ban szerepe lehet a hô-sokk proteinek génjei nek. 
Fiatal kakasok hypothalamusában 4 napos foto  stimu lá-
ciót követôen a 90B1-hô-sokk-protein (HSP90B1) 
expresszió   ja igen erôsen csökkent. Ez elô ször (1 nap) 
az elülsô hypothalamusban jelentkezett, majd a 4. 
napon kimutatható volt a bazális terüle ten és a tel-
jes hypothalamusra is kiterjedt. Ebben a folyamat-
ban való színû az, hogy pajzsmirigyhormon szen-
zitív gének vesznek részt, mivel rövid nappalos 
fotoperiódusban tartott kakasokban 4 nappal tiroxin 
kezelést követôen az elülsô hypothalamusban, ugyan-
csak a HSP90B1 expresszió drasztikus csökkenése kö-
vetkezett be. Mind  fotostimuláció, mind pedig tiroxin 
kezelést követôen fokozódott a hypothalamus GnRH-I 
mRNS expressziója és nôtt a plazma LH koncentráció-
ja. Mivel a kérdéses hô-sokk-protein fôként a glia sej-
tekben található, valószínû, hogy szerepe az  eminentia 
mediana szintjén manifesztálódva eredményez GnRH 
release-t (Graham és mtsai., 2009).

A medio-bazalis hypothalamus és a  pars tuberalis, 
mint komplex fotoperiódusos szignál transzdukciós 
mechanizmus is szerepelhet az LH produkció fokozá-
sában. A  fotostimuláció gyors hatásairól – melyek inten-
zív LH plazmaszint növekedést eredményeznek – ke-
veset tudunk. Rövid ideig tartó  fotostimuláció hatására 
japán fürjben két gén expressziós hullám következik be. 
Az elsô 14 órával jelentkezik az elsô hosszunappalos 
fotoperiódust követôen, s a  pars tuberalis területén fo-
kozódó TSH-béta expressziót eredményez. A második, 
mintegy 4 órával késôbb jelentkezik, s megnövekedett 
2-típusú  dejodináz aktivitásnövekedéshez vezet. 
A TSH hatás és a növekvô T3 produkció progonadotrop 
hatása része a foto-gonadostimulációs mechanizmus-
nak (Nakao és mtsai., 2008). 

A  fotostimuláció akut hatásának kialakításában sze-
repet játszhatnak a GnRH neuronok korai génjei is. 
Egyetlen hosszú nappalos megvilágítás hatására japán-
fürjben és Zonotrichiában a cfos és egr-1 gének aktivá-
lódása következik be, magukban a GnRH neuronokban. 
Az immuncitokémiai reakció nem alakul ki valamennyi 
neuronban, csupán a  preopticus area medialis részén ta-
lálható GnRH somákban jelentkezett a fotostimulációs 
hatás. Hímekben több korai gén immun-pozitív sejtmag 
volt található, mint nôstényekben, s ez egybevág azzal 
a megfi gyeléssel, hogy a hímek foto-gonado stimulálha-
tósága nagyobb (Saab és mtsai., 2010). 

1. A retina pacemaker mûködése

A retinában együtt jelenik meg a cirkadiális óra 
és ezt az óra mûködését szinkronizáló fény-recep-

ció mechanizmusa. A cirkadiális mûködések jellem-
zôk mind a csapok és pálcikák rétegére, vagyis a 
fotoreceptorokra, a bipoláros sejteket tartalmazó str.
granulosum internum-ra és a str. ganglionare-ra. 
A csirke retina sejtkultúrában végzett mérések sze-
rint diurnális megvilágitás esetén ritmusos   melatonin 
produkció fi gyelhetô meg. Több clock gén határozott 
napszakos ritmusban expresszál: így a Bmal1 12 óra-
kor mutat mRNS produkciós csúcsot, a Npas pedig 
8–12 óra között, a Cry1 4–12 óra között, a Per2 pedig 
4 órakor. Folyamatos sötétben viszont egyik clock gén 
sem mutat ritmusos transzkripciós aktivitást. A csirke 
tobozmirigyében és a retinában fény hatására az Lcg 
(light –inducible and clock –controled gen) aktivá-
lódik, maximumot adva a megvilágított idôszak ele-
jén. Ennek a clock génnek az expresszátuma egy 560 
aminosav tartalmú protein, mely gamma-tubulinnal 
kolokalizálódik, utalva a cirkadiális oszcillátor és 
a centrosoma funkcionális kapcsolatára (Hatori és 
mtsai., 2006). A   melatonin szintetizáló enzimek kö-
zül, a retinában az arylalkilamin-N-acetyltransferase 
(Aanat) mRNS 20 órakor mutat maximumot, a 
  melatonin kibocsátás pedig 12–20 óra között ad csúcs-
értéket. Jellemzô az enzimrendszert szabályzó cAMP 
cirkadiális ritmusa is, amely egyben az Aanat aktivi-
tás cirkadiális és fotikus szabályzója is. Valamennyi 
mûködést a fény – sötét periódusos változása befolyá-
solja: a   melatonin release és az Aanat mRNS szintje 
alacsony a megvilágított periódusban és magas a sö-
tét idôszakban (Ivanova, Iuvone, 2003, Chaurasia és 
mtsai., 2006, de Lima és mtsai., 2011). E mellett is-
meretes az, hogy a retinában az újonon felismert má-
sik opsin származék: a  melanopsin is szerepet ját-
szik a pacemaker mûködésben. Melanopsin mRNS 
expresszió mutatható ki mind a három retinális sejt-
rétegben, ez a fény által szinkronizált napszakos rit-
must mutat, melynek maximuma a megvilágítás kez-
detére esik a pigment sejtekben és a belsô idegsejt ré-
tegben, de a tobozmirigyhez hasonlóan a sötét perió-
dusba, a receptor sejtek esetén (Chaurasia és mtsai., 
2005). Nyilvánvaló, hogy a   melatonin és  melanopsin 
pacemaker funkcióját, ill. ezek kapcsolatát a retiná-
ban, további vizsgálatoknak kell pontosítani.

2. A tobozmirigy pacemaker mûködése

A tobozmirigy folliculusok falában levô parenchyma 
sejtek tartalmazzák a   melatonin szintézis enzim gar-
nitúráját, s ezek határozott napszakos ritmust mutat-
nak: a produkciós maximum az éjszakai (sötét perió-
dus) óráira esik. A pacemaker mûködés alapja ez, a to-
boz mirigy ritmusos   melatonin szekréciója. 

A   melatonin kikerül a vérkeringésbe, s hatását, 
legalább is részben a szisztémás keringés útján fej-
ti ki, specifi kus receptorain keresztül (Mel1a, Mel1b, 
Mel1c). Csirkékben a   melatonin koncentráció jól 
mérhetô a tobozmirigy szövetben (éjszaka 7.4 ng/mi-
rigy, míg nappal 0.7 ng/mirigy), s ugyancsak a plaz-
mában is, ahol ennek mennyisége a nappali órákban 
100 pg/ml, majd maximum értéket mutat a sötét pe-
riódus közepén: 390 pg/ml. Tobozmirigy irtás meg-
szünteti a plazma   melatonin szint ingadozását, míg 
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a retina   melatonin tartalmának napszakos ingadozá-
sa (éjszakai maximum) és a Harder mirigy alacsony, de 
mérhetô mennyiségû   melatonin tartalma ezt követôen 
nem változott. Ezek az adatok alátámasztják azt az 
emlôsökön korábban tett megállapítást, hogy a plaz-
ma   melatonin tartalom ritmusáért egyedül a tobozmi-
rigy felelôs (Cogburn és mtsai., 1987).

A   melatonin produkció ritmikus jellegét a paren-
chyma sejtek clock génjei (Cry1, Cry2, Clock, Bmal2) 
eredményezik. Ezek a gének emlôsökben pozitív és 
nagatív feed-back hatásokkal szabályozzák önmaguk 
mûködését. Ennek keretében intrinsic „pozitív” (Bmal1, 
Bmal2) és „negatív” elemek (Per, Cry) mûködnek. 
Valószínû az, hogy madarakban is hasonló a hely-
zet (Paulose és mtsai., 2009). A   melatonin produkciót 
extrinsic elemek is szabályozzák: így a hypothalamikus 
eredetû PACAP, mely a  clock gének expresszióját csök-
kenti (Nagy, Csernus, 2007). A  clock gének a csirke 
fejlôdése során az embryo genezis 15. napja körül je-
lennek meg a tobozmirigyben, de csak akkor, ha a kelte-
tés során a tojás ritmikus külsô hatásoknak (fény – sötét) 
van kitéve. Ritmust keltô hatásukat igazolja, hogy mind 
a  clock gének expressziója, mind a   melatonin szintézis 
ritmusos jellege egy idôben, a keltetés 17. napján jele-
nik meg (Csernus és mtsai., 2007).

3. A hypothalamikus  pacemakerek

Madarakban – hasonlóan az emlôsökhöz – az elülsô 
hypothalamus n.suprachiasmaticusa fontos pace-
maker központ, melynek ritmusos mûködését a fény 
több úton is szinkronizálhatja. Két, szeparált áreája 
van. A recessus preopticus fala mellett levô terület a 
mag medialis áreája (mSCN), amely topográfi ailag az 
emlôs SCN-el rokonítható. Ez a terület relative kisszá-
mú retino-hypothalamicus rostot kap. Ettôl a magtól 
lateralisan fekszik a suprachiasmaticus mag „vizuális” 
areája (korábban: n.hypothalamicus lateralis, vSCN), 
mely a retino-recipiens rostok legnagyobb tömegét 
kapja, s ez az area – funkcionálisan – jobban azono-
sítható az emlôsök n.suprachiasmaticusával. A vSCN 
ventralis részén arginin vasotocin tartalmú neuronok, 
míg mediális szegélyén VIP immunpozitív neuronok ta-
lálhatók (Péczely, Kiss, 1988, Cassone, Moore, 1987). 
A házi veréb vSCN területén e mellett megtalálhatók 
az emlôs SCN-re jellemzô más peptiderg neuronok 
is: gastrin releasing peptid, glutaminsav dekarboxiláz, 
 NPY, neurotensin, serotonin, somatostatin és substance 
P (Cassone, Moore, 1987). 

A madarak SCN komplexuma három elkülönült 
pályán keresztül kap fotikus afferens információkat: 
1. nagyszámú, direkt afferens rostot kap a retino- 
hypo thalamikus pályából, melyek fôleg a vSCN-
ben végzôdnek. 2. a második pálya indirekt jellegû, 
a perirotundalis area-n, s a n.n.geniculati-n keresz-
tül éri el, ugyancsak fôként a vSCN-t. 3. a harmadik 
pálya fôként a mSCN-be fut, ezek a rostok a lateralis 
septalis area és a periventricularis  ependyma szervek 
encephalikus fotoreceptoraiból erednek és közvetlen 
fotikus információkat hoznak. A fény hatása, amely 
részben glutaminerg synapsisokon keresztül érvénye-
sül, VIP felszabadulást eredményez, amely emlôs ada-

tok szerint a megvilágitott idôszak közepén ad ma-
ximumot. A SCN serotonin rostjai (synapsisai) pedig 
gátolják a VIP neuronok aktivitását (Francl és mtsai., 
2010). A serotonin rostok zöme a nyúltagyi dorso-
medialis raphe magból származhat, az emlôs adatok 
szerint (Hay-Schmidt és mtsai., 2003). 

A két suprachiasmatikus terület közvetlen, bidirek-
cionális és bilateralis kapcsolatban áll egymással, de a 
vSCN-bôl a mSCN-be futó projekciók erôsebbek. A két 
terület között ezen kívül létezik egy astrocytákból álló 
„híd” is, mely hasonló az emlôsöknél megismert kapcso-
lathoz. Az efferens pályák egy része a lateralis septalis 
ependyma szerv felé vezet, ahol számos encephalikus 
mély fotoreceptor található. Ezek az efferensek fôleg a 
mSCN-bôl származnak. A vSCN szabályozza a n. Ediger-
Westphalon keresztül a chorioidealis vérátáramlást, s a 
tobozmirigy   melatonin szekrécióját a szimpatikus ideg-
rendszeren keresztül. A madár elektroretinogram hatá-
rozott ritmikus mûködést tükröz 12L–12D és folya matos 
sötétségben is, s a ritmikus funkcio eredete is a SCN-ben 
keresendô, a vSCN axonok egyrésze a tectum opticumba 
sugárzik, s közvetve befolyásolhatják a retinális mûkö-
déseket (Cantwell és mtsai., 2006a, 2006b). 

A SCN humorális úton, (feltehetôen) pinealis ere-
detû   melatonin információkat is kap, melyek ritmu-
sos anyagcsere mûködéseit befolyásolják. Erre utal az 
a tény, hogy tobozmirigyirtást követôen házi veréb ben 
a n.suprachiasmaticus 2-deoxy-glukóz (2DG) (meta-
bolikus marker) felvételének és indo mela tonin felvétel-
ének ritmusa is megszûnik. Csirke hypothalamus szö-
vetkultúrában, pedig a ritmikusan adagolt   melatonin a 
2DG ritmusos felvételét eredményezte. A madár SCN 
– emlôsökhöz hason lóan – legalább két féle   melatonin 
receptort tartalmaz (Mel1a, Mel1c). A Mel1a mRNS 
produkciója határozott napszakos ritmust mutat, mely 
az SCN oszcillatorikus funkciójú sejtjeinek szinkroni-
zálását végezheti és így bizonyos napszakos ritmusok 
(anyagcsere folyamatok, viselkedés formák) koordi-
nátora lehet. A   melatonin hatása a SCN astrocytáinak 
fejlôdés-szabályzásán, ill. mitotikus osztodásának sti-
mulálásával valósulhat – többek között – meg. Ez a 
 clock gének ritmusának szinkronizálásán keresztül jön 
létre, amit a Per2 és Per3 mRNS expressziója tükröz 
(Karaganis és mtsai., 2009, Paulose és mtsai., 2009). 
A Per2 gén mind két SCN áreában expresszál, de va-
lamivel korábban a rostralis, medialis területen, me-
lyet fáziskéséssel követ a lateralisabb terület aktiváló-
dása. Tobozmirigy irtás nem befolyásolja ezen gének 
expresszióját, utalva ezek pinealis melatonintól való 
függetlenségére (Abraham és mtsai., 2003). 

Pulykában a n.premamillarisban a   melatonin és 
 dopamin tartalom napszakos oszcillációt mutat. Eb-
ben a magban Bmal1, Clock, Cry1, Cry2, Per2 és Per3 
 clock gének expressziója mutatható ki. A  clock gé-
nek expressziója rövid és hosszú nappalos megvilágí-
tás hatására azonos maradt, kivéve a Per3 gént, amely 
hosszú nappalos megvilágítás hatására 16 órás eltoló-
dással expresszált. Felvillantott fény hatására a gének 
eltérô választ mutattak. A Cry1 és Per3 géneket fény 
felvillanás stimulálta, a Clock gént pedig gátolta. A to-
bozmirigy clock génjei a n.premamillaristól eltérôen 
reagáltak: ezek ritmusosan fl uktuáltak, s nem reagál-
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tak a fény felvillanásra, amely arra utal, hogy ezek nin-
csenek kapcsolatban a fotoszenzitív fázissal és a repro-
dukciós aktivitással (Leclerc és mtsai., 2010). 

2.2.1. A cirkadiális és diurnális ritmusok

A molekuláris és a sejt élettani folyamatok, valamint 
a szervek mûködései egyaránt cirkadiális ritmus szerint 
szervezôdnek. A ritmusos mûködés alapvetô életjelen-
ség, amely valamennyi állatcsoportra – így a madarakra 
is – jellemzô. A cirkadiális ritmusok közös jellemzôje, 
hogy konstans körülmények között is mûködnek, endo-
gén jellegûek, vagyis belsô óra(ák) által szabályzottak, 
melyek „belsô, saját” ritmusa kb („cirka”) 24 óra. 
Ezek a belsô órák pacemaker (metronom) strukturák, 
ahol a  clock gének lokalizálódnak, melyek oszcillá-
ló mûködése metronom hatásokat vált ki, s ez által a 
szervezet ritmusos mûködéseinek iniciátorai és fenntar-
tói. A pacemaker struktúrák egymással összehangoltan 
mûködnek, de egyes clock génjeik automáciája a többi 
elem kiiktatása után is fennmarad, ill. bizonyos függet-
lenséget mutat. Így, házi verebekben a pPer2 gén ritmu-
sos expressziója a n.suprachiasmaticusban, tobozmi-
rigyirtást követôen is fennmarad (Brandstatter és mtsai., 
2001, Abraham és mtsai., 2003). 

Két, vagy három elsôdleges cirkadiális oszcillátor 
mûködhet madarakban: a tobozmirigy, n.sup rachias-
maticus és a retina. Mivel a n.suprachias maticus 
oszcillációját a retina két úton (vasculáris úton a 
  melatonin szekréción keresztül és neurális úton a 
retino-hypothalamikus pályán keresztül), a tobozmi-
rigy pedig a   melatonin keringésen keresztül történô 
oda juttatásával befolyásolni képes, így elsôdleges sze-
repe kérdéses lehet. 

A cirkadiális – diurnális ritmusok kialakításában köz-
ponti jelentôségû a keringésbe jutó   melatonin, amely 
két helyen: a tobozmirigyben és a retinában keletkezik, 
s innen a vérkeringésbe is juthat. Ezen a két területen 
a cirkadiális, „alap ritmust” létrehozó  clock gének és a 
  melatonin szintézis kulcs enzime, az arylalkilamin-N-
acetylltransferase (AANAT) azonos sejtekben található 
meg. 14L–10D rendszerben tartott csirkék tobozmirigy-
ében és retinájában in vivo és in vitro körülmények kö-
zött megállapították, hogy a cBmal1 gén expressziója 
a megvilágított idôszakban a 8–10. óra között muta-
tott maximumot, s megelôzte az AANAT gén mRNS 
képzésének maximumát, mely a sötét idôszak 16–17. 
órája között jelentkezett. A gén-aktivitás maximumok 
mind a tobozmirigyben, mind pedig a retinában azo-
nos idôpontokban mutatkoztak. Ugyan ekkor a cClock 
gén aktivitása nem mutatott határozott ritmust egyik te-
rületen sem. Ezek a megfi gyelések alátámasztják a re-
tina és tobozmirigy egyik clock génjének szinkroni-
zált hatását a   melatonin szintézis sötét idôszakra esô 
diurnális ritmus-maximumának létrehozásában (Toller 
és mtsai., 2006). A   melatonin koncentráció változása 
Valószínûleg a belsô óra egyes elemei közti információ 
átadást megvalósító szinkronizációs mûködést végez, s 
ezen keresztül az életfolyamatok napszakos és szezoná-
lis kialakításában fontos szerepe van. 

Az elsôdleges oszcillátorok további, „perifériás” 
oszcillátor funkciókat vezérelnek, s ezeknek a mûkö-

déseknek az összehangolásában fontos szerepe van a 
melatoninnnak. Egy ilyen, „alárendelt” szerepû, spe-
ciális központ lehet a hypophysis pars tuberalisa is, 
melyben nagy mennyiségû   melatonin receptor van. 
A pars tuberalisban levô  clock gének meghatározó 
szerepet játszanak a  prolaktin elválasztás ritmusos 
szabá lyozásában, még pedig oly módon, hogy a  pars 
tuberalis cirkadiális oszcillátor funkciója, Valószínûleg 
az ugyancsak ott elhelyezkedô   melatonin receptorok 
transzmissziós hatása által fény-szabályzott, diurnális 
jellegûvé válik (Dardente, 2007). Perifériás, „aláren-
delt” ritmust keltô központok szabályozzák az idegsej-
tek anyagcseréjét meghatározó glukóz felvételt, a táp-
lálék felvétel cirkadiális jellegét és optimális mennyi-
ségét, a szövetek lipogenezisének, a sejtek redox stá-
tuszának ritmusos jellegét, továbbá a spontán mozgás 
aktivitás, a keringés, testhômérséklet, vesemûködés 
és légzés cirkadiális jellegét, valamint a gonádok és a 
mellékvesekéreg ritmusos mûködését és a különbözô 
viselkedés formák ritmusos megjelenését. 

A cirkadiális, szabadonfutó mûködések akkor ké-
pesek élettani szabályzó hatásaikat optimálisan meg-
valósítani, ha ezek a szoláris, nappal–éjszaka ciklussal 
szinkronizált állapotba kerülnek, diurnális formában je-
lennek meg. A cirkadiális ritmus diurnálissá alakulását 
a szinkronizátor faktorok valósítják meg. Ezek közül a 
legfontosabb „Zeitgeber”, metronom elem a napi fény-
tartam alakulása, mely a mérsékelt-hideg égövön (észa-
ki és déli magasabb szélességi körökön) évszakosan vál-
tozik, s így a legalkalmasabb külsô tényezô a meghatá-
rozó cirkadiálisan mûködô funkciók aktuális adaptáció-
jára. A  fotoperiódus alakulása mellett madarak táplálék 
ellátottsága is meghatározó Zeitgeber funkciót tölthet 
be. Házi verebeken igazolták, hogy amennyiben az ala-
csony intenzitású fényben tartott madaraknál a táplál-
kozás idôtartamát elnyujtották (reggel 8-tól, este 8 órá-
ig), ezekben a lokomotor és táplálkozási aktivitás sza-
badon futó ritmus szerint alakult. Ha viszont a táplál-
kozásra rendelkezésre álló idôt erôsen lerövidítették, a 
lokomóció és táplálkozás a táplálék felvételre rendel-
kezésre álló idôtartammal szinkronizáltan jelentkezett 
(Hau, Gwinner, 1996). Hasonló megállapításra jutottak 
szövôpintyeken is, ahol a táplálék adagolás és a megvi-
lágítási periódus antifázisban történô alkalmazása ese-
tén a madarak 1/3-a a táplálék adagolás ritmusához al-
kalmazkodott (Rani és mtsai., 2009). 

A diurnális rendszer három összetevôbôl áll: 1. 
a bemeneti, afferens elem a fotorecepció mecha-
nizmusát (vagy más külsô faktor hatását), valamint a 
transzdukció mechanizmusát jelenti, 2. a pacema-
ker, cirkadiális elem, amely  clock gének által kialakí-
tott endogén ritmust generál, s ezt a szabadon futó rit-
must a külsô tényezô által létrehozott impulzus hatá-
sára szinkronizálja, diurnális jellegüvé transzformálja, 
3. az efferens, továbbító apparátus azokat a géneket 
jelenti, melyeket a diurnális ritmus kontrollál, s me-
lyek élettani és magatartás változásokat hoznak létre 
(Haque és mtsai., 2010). Így alakul ki madarakban is, 
a retina vizuális szenzitivitása, a glukokortikoidok reg-
geli csúcsot alkotó napszakos ritmusa, a fajra jellemzô 
tojásrakási idôpont stabilizációja (házityúkban fôként 
a reggeli órákban, kacsában a délutáni, esti órákban, 
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stb), fajdoknál a kora reggeli  dürgés, énekes madarak-
nál az éneklés és párzás gyakoribb elôfordulása a reg-
geli és kora délutáni órákban. 

A  fotoperiódus mérése

Az életfolyamatok fotostimulációs szabályzásában 
alapvetô a 1. napi fénytartam „mérése”, 2. a fényérzé-
kenység meghatározott periodicitású napszakos ritmu-
sának biztosítása és a 3. fénytartam ritmust szinkroni-
záló hatásának átvitele a neuro-endokrin mechanizmu-
sokra. A szinkronizálásban igen nagy jelentôsége van 
a fény-kezdet (az „on” effektus), valamint a megvilágí-
tott periódus végét jelzô (az „off effektus) idôpontjának 
a meghatározásának. A fénytartam által szabályzott 
ritmusos mechanizmus az „egybeesés” elve alap-
ján mûködik. Ez azt jelenti, hogy a  fotoperiódus ak-
kor stimulatív, ha a ritmusszabályzó (pacemaker) által 
meg határozott napszakos ritmusú endogén fényérzé-
keny periódus minél nagyobb mértékben egybeesik a 
tényleges, aktuális megvilágított idôszakkal, ill. milyen 
az egyes – fénytartam által szabályzott – mûködések 
egymáshoz való viszonya.

A  fotoperiódus mérésének elvét két elmélet: a külsô 
egybeesési (koincidencia) model és a belsô koinciden-
cia model igyekszik megmagyarázni (Bünning, 1960, 
Pittendright, Minis, 1964). Ezek szerint, a növényi és 
állati szervezetek életmûködései megközelítôleg 24 
órás (cirkadiális) ingadozásúak, endogén, szabadon 
futó ritmus hozza ôket létre, melyet a környezeti fak-
torok (elsôdlegesen a fény) „állítanak be”, szinkroni-
zálva ezek kezdetét és végét. Állandó, alacsony inten-
zitású fényben (dim light), állandó hômérsékleten és 
állandósított táplálkozási feltételek között elhelyezett 
és mindenféle külsô hatásoktól izolált erdei pintyek, 
házi verebek és japán fürjek esetében bizonyították, 
hogy ezeknek a madaraknak a spontán mozgás aktivi-
tása, oxigén fogyasztása, cloaka hômérséklete és plaz-
ma kortikoszteron szintje 22.5–23.5 órás periódussal 
fl uktuál, cirkadiális jellegû. Az izolált környezetben 
tartott madarak ritmusos mûködései, tehát igazolják, 
hogy ezeket belsô, szabadon futó oszcillátor (pacema-
ker) hozza létre, ill. stabilizálja (Boissin, Assenmacher, 
1970, Farner, 1980).

Farner (1980) szerint a külsô koincidencia model 
madarakban úgy mûködik, hogy a fényérzékenység és 
a szezonálisan változó napi fénytartam milyen mér-
tékben „fedi” egymást, milyen mértékû az egybeesés. 
A standard idôtartamú és stabil frekvenciával fl uktu-
áló fényérzékenység az évszakosan változó nappal 
hosszúsággal csak az év meghatározott idôszakában 
mutat maximális egybeesést, ekkor jelentkezik a  foto-
stimuláció (foto-gonadostimuláció). Az egybeesésnek 
fontos eleme az az idôpont, amikor a gonádok növe-
kedése megindul, ez az illetô faj fényérzékenységének 
küszöbértéke. 

A foto-gonadostimuláció külsô koincidencia alap-
ján történô megvalósulását az ún. éjszaka megszakítá-
sos kísérletek igazolják. Wada (1980) fi atal hím japán-
fürjeket 4 óra fény és 20 óra sötét fotoperiódusban he-
lyezett el, majd a madarak egy-egy csoportjában a sö-
tét periódus különbözô idôszakában fél-fél óra megvi-

lágítást alkalmazott. A plazma LH szintje és a here tö-
mege azokban a csoportokban növekedett, amelyek-
ben a félórás megvilágítás a 4 órás megvilágított pe-
riódustól 13–15 órára „esett”. Ez azt bizonyítja, hogy 
a japán fürj fényérzékenysége 13–15 órás periódussal 
fl uktuál. Amennyiben a madarakat a fényérzékeny pe-
riódus elején és végén világították meg, azok úgy re-
agáltak, mintha a teljes periódusban világosban lettek 
volna. Arról van szó, hogy a fényérzékeny periódust 
az „on” és „off” effektus határolja be. Az eredmények, 
egyben a fény szinkrinizáló szerepét is bizonyítják. 
A fényérzékenység szabadon futó ritmusát a fény be-
kapcsolása „állította be”, oly módon, hogy a a fényérzé-
kenység kezdetét a fény bekapcsolásának idôpontjára 
„helyezte”. A foto-gonadostimuláció akkor volt a leg-
nagyobb mértékû, amikor a megvilágítás idôtartama és 
a fürjek endogén fotoszenzitív periódusa között a ma-
ximális egybeesés bekövetkezett.

A külsô koincidencia modellel magyarázni le-
het a különbözô földrajzi szélességeken élô madár-
fajok szaporodási periódusának a napi fénytartam ál-
tal meghatározott kezdetét. Rendszerint minél ma-
gasabb szélességen él egy faj, annál hosszabb napi 
fény tartam szükséges a gonadostimuláció megin-
dításához. A slimbridgi vízimadár rezervátumban 
külön bözô földrajzi-tájakról származó récék, lu-
dak és hattyúk élnek, a helyi klimatikus adottságok-
hoz nagymértékben alkalmazkodva. Ezeknek a ma-
daraknak a költése annál „késôbben”, vagyis hosz-
szabb napi fénytartam esetén indult meg, minél 
maga sabb szélességrôl származott a kérdéses faj. 
Ugyanakkor Slimbridge-ben, szembetûnô volt az is, 
hogy a költések befejezôdése közti idôtartam koránt 
sem volt olyan hosszú, mint amit a költések megin-
dulása alapján várni lehetett (Kear, 1970, Murton, 
Westwood, 1977). Az északamerikai verébsármá-
nyokon (Zonotrichia), hasonló megállapításra jutott 
Wingfi eld és mtsai. (1980). Ez azt jelenti, hogy a vizs-
gált fajokon nem lehet megmagyarázni a szaporodási 
idôszak kezdetét és befejezôdését egyetlen szabályzó 
fotoperiodikus faktorral. A külsô koincidencia model-
lel csak a szaporodási idôszak növekvô napi fénytar-
tam által történt megindítása, a gonádok növekedése 
magyarázható meg. Valószínûnek látszik tehát – ha 
csak a gonád mûködéseket is vesszük alapul – hogy, 
a szaporodási idôszak behatárolásában kettô, vagy 
több belsô oszcillátor mûködéssel kell számolni. Még 
inkább reális ez a felvetés, ha a szaporodási folya-
mat szabályzását több hormonális mûködés együttes 
„Zeitgeber” hatásaként értelmezzük. 

A belsô koincidencia model megvalósulását való- 
színûsíti Astier és mtsai (1970), valamint Jallageas, 
Assenmacher (1974) vizsgálata, akik két oszcilláló, 
foto-szinkronizált endokrin mûködést állapított meg 
házi kacsák esetében. A késôbbiekben ezt Péczely 
és mtsai (1979, 1980) hím és nôstény japán fürjeken, 
szteroid és pajzsmirigy hormon mérésekkel igazol-
ták. Az egyik, a beindító „on” hatás a növekvô fény-
tartam által stimulált gonadotropin elválasztás len-
ne, a másik, az elôbbitôl független oszcillátor, a leállí-
tó „off” hatás pedig az ugyancsak fotoszenzitív, foko-
zódó pajzsmirigy hormon produkció volna. Az off ha-
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tás kifejlôdését a hosszabbodó nappalok által stimu-
lált – de a gonadotropin elválasztáshoz képest fázis ké-
sében levô – thyroxin és trijódtironin gonádmûködést 
és gonadotrop szekréciót gátló hatása hozza létre. Eb-
ben az esetben a foto-gonado-stimuláció és a thyreo-
gonadális inhibició olyan kéttényezôs rendszert alkot, 
mely eleget tesz a Farner féle belsô koincidencia model 
feltételeinek. A thyreo-gonadális gátlás szaporodá-
si periódust szabályzó hatása mellett valószínûsíthetô 
a fotoszenzitív  prolaktin elválasztás gonádmûködést 
gátló hatása is. A  prolaktin szekréció fotostimulációra 
bekövetkezô növekedése, ugyancsak fáziskéséssel je-
lentkezik a gonadotrop hormon szekréció növekedé-
séhez képest, s szintjének folyamatos emelkedése egy-
re erôsebben gátolja a GnRH produkciót (El Halawani 
és mtsai.,1991, Rozenboim és mtsai., 1993, Li és 
mtsai., 2009). A két (szinergista?) hormonális interak-
ció valószínûleg – a belsô koincidencia elv alapján 
mûködô – komplex gátló mechanizmust, a szaporo-
dást lezáró „off” hatást eredményez. (26. ábra)

Dolnik (1963, 1976) szerint házi veréb és erdei pinty 
gonádmûködésének évszakos periodicitását a fénytar-
tam oly módon szabályozza, hogy az egyik fény-érzé-
keny oszcillátort a napkelte (megvilágítás kezdete), a 
másikat a napnyugta (a megvilágítás vége) szinkronizál-
ja. A két oszcillátor által behatárolt, a fénytartam hosz-
szától függô fáziskülönbség nagysága határozza meg 
a foto-gonadostimuláció mértékét. Minél kisebb a két 
oszcillátor közti fáziskülönbség (minél rövidebb a sötét 
periódus), annál hatékonyabb a fény gonádmûködést 
stimuláló hatása. A fajspecifi kus, fényérzékeny idôszak 
és az adott szélességen a napkelte és napnyugta által 
behatárolt „effektív nappalhossz” optimális egybeesése 
határozza meg a költési idôszak tartamát.

2.2.2. A cirkannuális és az éves-szezonális 
ritmusok kapcsolata

Az éves-évszakos ritmusok kialakításában megha-
tározó szerepe van – fôleg a mérsékelt övi és hideg 

égövben élô fajoknál – a  fotoperiódus szezonális mé-
résének (érzékelésének, meghatározásának). Ennek a 
fotoperiódusos idômérésnek az alapja a cirkadiális 
pacemaker rendszer mûködése. Az éves bioritmus két 
komponensbôl tevôdik össze: 1. alapja az endogén, 
cirkannuális, kvázi 365 napos ritmus, melynek kom-
ponenseit a 2. napszakos és szezonális  fotoperiódus 
szinkronizálja, adaptálja az optimális külsô feltéte-
leknek megfelelôen és hozza létre az éves, ill. az év-
szakos ritmust. A kialakult éves ritmus két típusa jön 
így létre: 1. a cirkannuális ritmus és egy 2. kevert éves 
ritmus, melyben az endogén cirkannuális és a külsô 
környezet ciklusosan változó elemei által szabályzott 
ritmus jellemzôi együtt jelennek meg (Wikelski és 
mtsai., 2008).

Az egyenlítô mentén élô madárfajoknál a napi és 
az éves megvilágítás jellege sem változik lényege-
sen, így a cirkannuális ritmusaik éves ciklussá történô 
transzformálását nem a fénytartam, hanem más, cik-
lusosan váltakozó környezeti tényezôk: száraz és esôs 

évszakok, a táplálék bôség periodicitása szabályozza 
elsôdlegesen, proximális téyezôként (Gwinner, 2003). 
Az éghajlati elemek változása a mérsékelt és hideg 
égövön is hatással van a gonádok szezonális ritmusá-
nak kialakulására és a szezonális ciklus más elemeire 
is. Ebben az esetben azonban az elsôdleges szabályzó 
faktor a  fotoperiódus, s a környezet más elemei csu-
pán módosító, „ultimális” faktorok. Rövid megvilágítá-
sú (8L) rendszerben tartott hím és nôstény Zonotrichia 
leucophrys gambelli-k hosszú nappalos (20L) meg-
világításba helyezése gyors gonád növekedést ered-
ményezett, mely nôstényekben kevésbé kifejezett. 
A madarak egy-egy csoportjának alacsony (5 °C), kö-
zepes (20 °C), valamint magas (30 °C) hômérsékletre 
helyezését követôen, az alacsony hômérséklet kismér-
tékben csökkentette a plazma FSH és LH szintjét, de 
jelentôsen csökkentette nôstényekben a szubkután 
zsírdepók kialakulását. Mivel a plazma T4 szintje és a 
kortikoszteron szint emelkedést mutatott alacsonyabb 
hômérsékleten, a zsírdepók és a testtömeg csökkené-

26. ábra. A  fotostimuláció magyarázata a Farner-féle külsô és belsô koincidencia modell szerint
(Péczely 1987. alapján módosítva)
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sét ebben a csoportban valószínûleg a hômérséklet 
moduláló hatása okozta (Wingfi eld és mtsai., 1996, 
Wingfi eld és mtsai., 1997). 

A cirkannuális ritmusok kialakulásának és fenn-
mara dá sának mechanizmusá(i)t pontosan még ma 
sem ismerik, három elmélet igyekszik ezeket – a 
 fotoperiódus által befolyásolt – ritmusokat megmagya-
rázni. Gwinner (1973) szerint az állat a cirkannuális 
ritmusait a cirkadiális ritmusokból de-multiplikációval 
deriválja. A kétfajta ritmus kap csolatát bizonyítja, hogy 
ha az állat valamelyik élet mûködésének cirkadiális rit-
musa 24 óránál rövidebb frekvenciával oszcillál, ak-
kor cirkannuális ritmusa rövidebb lesz, mint 12 hónap. 
Mivel, a 21 órás napi megvilágítási rendszerbe (10.5L 
– 10.5D) helyezett madarak éves gonadális és vedlé-
si ciklusa megegyezett a 12L–12D rendszerben tartot-
takéval, ezt a teóriát Gwinner (1973, 1981) sem tartja 
eléggé megalapozottnak. Egy másik feltevés szerint az 
állat a 12 órás fotoperiódushoz adaptálódva, ezt „mul-
tiplikálta”, s kialakult a kvázi 12 hónapos cirkannuális 
ritmus (Mrosovsky, 1970, 1978). A teória elfogadá-
sa nem magyarázza a standardizált körülmények kö-
zött gyakran „szétváló” endogén ritmus frekvenciá-
kat, pl. a verébsármánynál perzisztáló gonadális cik-
lust és a rendszertelenné váló  vedlés cirkannuális rit-
musát (Farner és mtsai., 1980). Az utóbbi idôben kifej-
lesztett energia turnover hypotézis alapja az, hogy a 
cirkannuális óra „sebessége”a szervezet energia leadá-
sának jellegétôl függ. Ezt hím és nôstény háziverebek 
gonádfejlôdésének cirkannuális ritmusával igazolták, 
melyet 15 hónapig, különbözô megvilágítási rendsze-
rekben vizsgáltak (Wikelski és mtsai., 2008). 

Az éves bioritmus cirkannuális bázisának létezé-
sét elôször Gwinner (1967, 1968) fi tisz füzikén igazol-
ta, megállapítva a szabadon élô madarakra jellemzô 
frekvenciájú  vedlés, szubkután zsírdepók és a  vonulási 
nyugtalanság ritmusának fennmaradását 3 éven keresz-
tül, standardizált körülmények között. A cirkannuális 
ritmusok kialakulása és perzisztálása erôsen fény 
függô, amit bizonyít az, hogy fennmaradásuk fogság-
ban tartott madaraknál nagymértékben függ az alkal-
mazott kísérleti fényviszonyoktól. A hosszú távú vo-
nuló, kerti poszáták esetében 10–16 órás megvilágítás 
körülményei között a madarak vonulási nyugtalansága 
szabályos cirkannuális ritmus szerint perzisztált, éve-
ken keresztül. Ezzel szemben seregély, és az Afrikában 
élô cigánycsuk cirkannuális ritmusa csak 12 órás meg-
világítás mellett maradt meg, rövidebb, vagy hosszabb 
napi megvilágítás ezt a „szabadon futó” ritmust meg-
szüntette (Gwinner és mtsai., 1990, Gwinner, 1996, 
Dawson és mtsai., 2001). 

A madarak gonádmûködésének szabadon futó, 
endogén cirkannuális ritmusát Assenmacher (1974) 
írta le. Hat éven keresztül, kis fényintenzitással folya-
matosan megvilágított helységben házikacsákat tar-
tott, s ezt a rendszert hang- és hô-izolálta. Az „in-
formáció mentes” környezetben élô gácsérok here 
méretének éves változása azt mutatta, hogy ezek-
ben mintegy 10–11 hónapos cirkannuális ritmus 
jött létre, s ez a ciklicitás éveken keresztül meg-
maradt. Állandó, kiegyenlített megvilágítási körül-
mények (12L–12D) között tartott verébsármányok, 

kertiposzáták, vörösbegyek és füzikék gonadális cik-
lusát vizsgálva, ugyancsak arra a következtetésre ju-
tottak, hogy az információmentes környezet ellené-
re is, lényegében éves szabályossággal alakultak ki a 
madarak biociklusának elemei: a  vedlés és szaporo-
dás endogén ritmusos szabályzás alatt állt. Ezeknek 
a vizsgálatoknak a kiterjesztése ugyanakkor felhív-
ta a fi gyelmet arra is, hogy megvilágitás vonatkozá-
sában az egyes fajok számára más és más idôtartam 
jelent „ fotostimuláció mentes” környezetet. Az ala-
csony fotostimulációs küszöbbel rendelkezô galamb, 
gerle és seregélyfélék esetében a 12L–12D rendszer 
mintegy 9–9.5 hónapos reprodukciós ritmust ho-
zott létre, míg az egyenlítô környékén élô vöröscsôrû 
szövômadárnál ugyanezen  fotoperiódus 12 hóna-
pos ismétlôdésû szaporodási ritmust generált. A sark-
kör környékén fészkelô Junco hyemalisnál viszont a 
12L–12D  fotoperiódus folyamatos szaporodási tevé-
kenységet eredményezett (Murton, Westwood, 1977). 
Az éves ritmusok jellege ugyancsak tükrözi a madarak 
élôhelyhez történt adaptációját is. A Közép-Európá-
ban élô barátposzátáknak egy szaporodási idôszaka 
van, míg a Zöldfoki Szigeteken élô populációjuk két 
költési idôszakkal rendelkezik egy évben, nyílván a 
kedvezôbb idôjárási feltételek következtében. A kö-
zép-európai és a zöldfoki szigeti populációkból szár-
mazó egyedek fogságban, azonos standard körülmé-
nyek között tartva megôrzik a vadon élô populáci-
ók költési jellemzôit, ami bizonyítja, módosult költé-
si ritmusuk endogén, cirkannuális jellegét (Berthold, 
Querner, 1981, Berthold és mtsai., 1992). 

Ismeretes olyan adat is, amely nem támasztja alá az 
endogén cirkannuális ritmusok létezését. Holberton, 
Able (1992) vizsgálata szerint a konstans alacsony in-
tenzitású fénybe (dim light) helyezett Junco hyema-
lisok több éven keresztül a gonád növekedés, regresz-
szió és  vedlés vonatkozásában szabadon futó, endo-
gén ritmust mutattak, azonban ezen ritmusok periodi-
citása 6 és 21 hónap között váltakozott, tehát nem volt 
cirkannuális jellegû. Ebben a kísérleti elrendezésben 
esetleg technikai problémák lehettek, a kérdéses vizs-
gálatot Juncoval sem a szerzôk, sem mások, azóta nem 
ismételték meg. 

A szezonális ritmicitás kialakításában az elsôdleges 
metronom (Zeitgeber) effektus ugyancsak a fény, amely 
hatását tekintve „proximális faktornak” tekinthetô, s a 
diurnális ritmusok kialakításához hasonlóan, a szaba-
don futó cirkannuális ritmust szinkronizálva, optimali-
zálja a szaporodási idôszakot. A fény hatása általában 
fokozza az egyes életmûködéseket, fotostimulációt je-
lent, s a gonádok vonatkozásában a szezonálisan be-
határolt foto-gonadostimulációt eredményezi. A rep-
rodukciós idôszakot pontosan idôzítô környezeti fak-
torok, mint amilyen az aktuális idôjárás és a táplálék 
ellátottság, a megfelelô fészkelô helyek mennyisége, 
vagy a magatartás élettani hatások, szociális interak-
ciók is, a szezonális ritmust pontosító „ultimális fak-
tor”-ok. A proximális faktorok a szezonális ciklusokat 
a komplex neuro-endokrin szabályzás áthangolásával 
indítják be, s ezzel szemben az ultimális faktorok, csu-
pán az egyed optimális kondícióját (fi tness) állítják be 
az aktuális idôszakra (Wingfi eld, Kenagy, 1991). 



2. A napszakos és évszakos ritmusok szerepe a madarak szezonális szaporodásának szabályzásában 241

Az éghajlati elemek változása a mérsékelt és hideg 
égövön hatással van a gonádok szezonális ritmusának 
kialakulására és a szezonális ciklus más elemeire is. 
Ebben az esetben azonban, az elsôdleges szabályzó 
faktor a  fotoperiódus, s a környezet más elemei csu-
pán módosító, „ultimális” faktorok. Rövid megvilágítá-
sú (8L) rendszerben tartott hím és nôstény Zonotrichia 
leucophrys gambelli-k hosszú nappalos (20L) meg-
világításba helyezése gyors gonád növekedést ered-
ményezett, mely nôstényekben kevésbé kifejezett. 
A madarak egy-egy csoportjának alacsony (5 °C), kö-
zepes (20 °C), valamint magas (30 °C) hômérsékletre 
helyezését követôen, az alacsony hômérséklet kismér-
tékben csökkentette a plazma FSH és LH szintjét, de 
jelentôsen csökkentette nôstényekben a szubkután 
zsírdepók kialakulását. Mivel a plazma T4 szintje és a 
kortikoszteron szint emelkedést mutatott alacsonyabb 
hômérsékleten, a zsírdepók és a testtömeg csökkené-
sét ebben a csoportban valószínûleg a hômérséklet 
moduláló hatása okozta (Wingfi eld és mtsai., 1996, 
Wingfi eld és mtsai., 1997). 

A madarak szaporodási ciklusa – emlôsökhöz ha-
sonlítva – rövidebb tartamú és erôsebben asszimmet ri-
kus, a fotoperiódussal összevetve. Éves, aktuális meg-
jelenését több szinkrinizáló faktor összessége – mint 
amilyen a hômérséklet, az éves csapadék görbe és a 
táplálék bôség (abundancia) – szabályozza. Kialakulá-
sa lehet reguláris, elôrelátható (prediktábilis), vagy sza-
bálytalanul, opportinisztikusan jelentkezô (Dawson és 
mtsai., 2001). 

A hím és nôstény madarak gyakran jelentôs fáziskü-
lönbséggel reagálnak ugyanazon környezeti hatásokra, 
s ezen a téren nagy különbségek vannak az egyes fa-
jok között, melyek végül is az ivarsejtek képzôdésének 
idôbeli eltéréseire, vagy éppen szinkronizálására ve-
zethetnek. Ezek az eltérések nyilvánvalóan a szezoná-
lis ciklus szintjén, s nem a cirkannuális ritmus különb-
ségeiben realizálódnak (Ball, Ketterson, 2008). 

Az éves, ill. szezonális ritmusok kialakításában és 
szabályozásában – hasonlóan a diurnális ritmusokhoz 
– meghatározó mechanizmust képezhet a vérplazma 
  melatonin koncentráció változása. A   melatonin plaz-
ma szint hatása a szaporodási idôszak kialakulására, 
tartamára, valamint a migrációs állapotra valószínûnek 
látszik, s ugyancsak kapcsolat mutatható ki   melatonin 
szint és az immunfunkciók szezonális változása kö-
zött. A   melatonin fokozza a celluláris immunválaszt. 
Valószínûnek látszik, hogy mind az immunválaszt, 
mind az éneklés aktivitását a   melatonin központi, 
pajzs mirigy hormonok által kontrollált mechanizmu-
sokon keresztül befolyásolja (Bentley, 2001, 2003). 

Házi verebekben a viselkedésformák évszakos vál-
tozásait a   melatonin plazma szint változásai szabá-
lyozzák. A tavaszi, hosszú nappalos fotoperiódusban a 
  melatonin fl uktuációt a rövid frekvencia és magas amp-
litúdó, s a rövid nappalos ôszi–téli fotoperiódusban a 
frekvencia lassulása és az alacsony amplitudó jellem-
zi. Mesterséges megvilágításban hasonló eredmények-
re jutottak, függetlenül az alkalmazott fény hullám-
hosszától (Brandstatter, 2003). 

A szaporodási tevékenység hatékonyságát elô-
segítô éneklés szezonális ritmicitásának kialakításá-

ban is bizonyítottnak tûnik a szezonális ritmust mu-
tató   melatonin plazma szint szabályzó szerepe. 
A hyper striatum vokális központjában és az „X” areá-
ban   melatonin receptorok vannak, s ezek mennyisé-
ge határozottan változik seregélyekben a szaporodá-
si idôszakban. A receptor mennyiség csökken a repro-
dukciós aktivitás „csúcs-idôszakában”, de a recepto-
rok up-regulációja következik be szexuális nyugalmi 
idôszakban, a  fotorefrakteritás idején. Ebben az eset-
ben a  fotostimuláció – a szaporodás aktuális állapotá-
tól és a szteroidok plazma szintjeitôl függetlenül – nö-
veli, míg a fotorefrakter állapot csökkenti a   melatonin 
receptor számot. A fény közvetlen hatására utal az a 
tény, hogy kasztrált madarakban a változások azono-
sak voltak, mint intakt állatokban, s a fény hatását az 
aktuális   melatonin plazma szint változtatása sem befo-
lyásolta (up-, vagy down-regulációs módon). 

2.3.  A  fotostimuláció és foto-gonado-
stimuláció neuro-endokrin 
mechanizmusainak mûködése, 
a  fotorefrakteritás

A napi fénytartam növekedése a legtöbb életmû kö-
dést fokozza, de ezek közül legjobban a reprodukció-
ra gyakorolt hatása, a foto-gonado-stimuláció ismere-
tes. A mérsékelt- és hideg égövi madarakon azonban a 
fénytartam növekedése fokozott  prolaktin és pajzsmi-
rigy hormon elválasztást is eredményez, s ezek hatása 
modulálja a foto-gonadostimuláció, ill. foto-gonado-
inhibició folyamatait.

A plazma FSH, LH és  prolaktin szintjének éves cik-
lusa azt mutatja, hogy mind három hormon koncentrá-
ciója fokozódik a tavaszi, hosszabbodó nappaloknak 
megfelelôen, de a vizsgált fajok közül hófajdokon, az 
európai fürj és a házi lúd esetében az LH éves maximu-
ma jelentôsen megelôzi a  prolaktin plazma csúcsot. Ér-
dekes módon, a rövid nappalos fotoperiódusban költô 
emunál, a két hormon éves csúcs értéke hasonló fázis 
eltolódást mutat. A közel-keleti eredetû és sok generá-
ción keresztül tenyésztett Streptopelia risoria  prolaktin 
plazma szintje, az elôbbiekkel szemben nem mutat 
szezonális fl uktuációt, az LH azonban a reprodukciós 
idôszak alatt ad maximumot (Sharp, Sreekumar, 2001, 
Péczely és mtsai., 1993). A  prolaktin plazma szint, az 
LH-hoz hasonlóan, de bizonyos fáziskéséssel lecsök-
ken fotostimulált bantam tyúkokban, a  fotorefrakteritás 
késôbbi szakaszában (Sharp, Seekumar, 2001). 

A  fotostimuláció jellemzô hatása a plazma thyroxin 
szint növekedése: foto-thyreotrop hatás. Rövid nappa-
los fotoperiódusban tartott seregélyek és fürjek hosszú 
nappalos megvilágításba helyezése jelentôsen emel-
te a plazma T4 koncentrációját (Péczely és mtsai., 
1979, Sharp, Klandorf, 1981, Dawson, 1984). A pajzs-
mirigy hormonok fi ziológiás szintje mind a normális 
gonádfejlôdéshez, mind pedig a  fotorefrakteritás kiala-
kulásához alapvetô. Egyrészt, pajzsmirigy irtott ludak-
ban a  fotostimuláció kezdetén alacsonyabb LH szint jön 
létre, mezei verebekben pedig a pajzsmirigy irtás leál-
lítja a szaporodást, utalva a pajzsmirigy hormonok fon-
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tosságára a normális gonád mûködés kialakulásában, 
fenntartásában, beleértve a foto-gonadostimulációt is. 
Másrészt, pajzsmirigy irtás seregélyekben megakadá-
lyozza a  fotorefrakteritás kialakulását, ludakban pedig 
gyengíti a  fotorefrakteritás kialakulására jellemzô ma-
gas  prolaktin és progeszteron szinteket (Wieselthier, 
van Tienhoven, 1972, Goldsmith, Nicholls, 1984, 
Péczely és mtsai., 1993). 

A foto-gonado-stimulációs mechanizmus neuro-
endokrin motorja a hypothalamikus GnRH-I elválasz-
tás. A neuropeptid mRNS-e a növekvô nappal hosz-
szúság eredményeképpen egyre intenzívebb mér-
tékben expresszálódik a GnRH neuronok sejttesté-
ben, ahol egyre nagyobb mennyiségû immunpozitív 
GnRH peptid mutatható ki (Ubuka és mtsai., 2009, 
Pintér és mtsai., 2011), valamint transzportja fokozó-
dik az  eminentia mediana zona externájába, s ott az 
axon terminálisokból a portális erekbe jut. A reproduk-
ciós idôszak végén – amikor a madár fotoszenzitivitása 
megszûnik – elôször a GnRH-I axonális transzportja 
és a release szûnik meg az eminentia medianaból, 
amely az immunopozitivitás erôs csökkenésével jár, 
majd a POM és septális area somaiban csökken mi-
nimális szintre a festôdô GnRH-I mennyisége, ami a 
neurohormon szintézis leállását jelzi (Péczely, Kovács, 
2000, Pintér és mtsai., 2011). 

A  fotostimuláció akut és hosszan tartó hatással ren-
delkezik. Akut hatása, már 24 óra múlva jelentôsen 
megemeli a plazma LH szintet, s ennek kialakításában 
szerepet játszhatnak a GnRH neuronok korai génjei is. 
Egyetlen hosszú nappalos megvilágítás hatására japán-
fürjben és Zonotrichiában a cfos és egr-1 gének aktivá-
lódása következik be, magukban a GnRH-I neuronok-
ban. Az immuncitokémiai reakció nem alakul ki vala-
mennyi neuronban, csupán a  preopticus area medialis 
részén található GnRH somákban jelentkezett a 
fotostimulációs hatás. Hímekben több korai gén pozitív 
sejtmag volt található, mint nôstényekben, s ez egybe-
vág azzal a megfi gyeléssel, hogy a hímek foto-gonado 
stimulálhatósága nagyobb (Saab és mtsai., 2010). 

A  fotostimuláció hatása a fénytartam által szinkro-
nizált pacemaker struktúrákon keresztül érvényesül, 
melyek a hypothalamus mediobazalis (MBH) köz-
pontjaira hatva indítják meg a GnRH-I szintézist és 
release-t. Ebben a mechanizmusban két komponens 
egymástól nagymértékben független hatásával lehet 
számolni. 

Egyrészt fontos szerepet játszik a lokális T3 kon-
centráció változása. T3 implantáció a MBH terüle-
tén gonadostimulációs hatást eredményez. A hosszú 
nap palos megvilágítás, egyrészt a MBH területén levô 
2-es  típusú  dejodináz enzim génjeit aktiválja, s már az 
elsô hosszú megvilágítású nap éjszakai óráiban fokoz-
za a T4 – T3 konverziót. Kimutatható az, hogy ugyan-
ezen területen a  fotostimuláció gátolja a 3-as típusú 
 dejodináz enzim génjeinek expresszióját, s így csök-
kenti a T3 reverse T3-á alakulását, vagyis a pajzsmirigy 
hormonok inaktivációs shunt-jét, tovább növelve a te-
rület T3 koncentrációját (Yoshimura és mtsai., 2003, 
Yasuo és mtsai., 2005, Yamamura és mtsai., 2006). 

Másrészt, a TGF-alfa intracerebroventrikuláris alkal-
mazása – a T3-hoz hasonlóan – intenzív LH szekreciót, 

majd néhány nap múlva here tömeg növekedést idéz 
elô, utalva GnRH stimuláló hatására. A hosszú nap-
palos megvilágítás fokozza a TGF-alfa (transforming 
growth factor) génjének expresszióját, amely rövid idô 
múlva, már az elsô hosszúnappalos megvilágítás sötét 
periódusában kimutatható, az  eminentia mediana te-
rületén. Ezzel egyidejüleg, az eminentia medianaban 
a 4-es típusú epidermális növekedési faktor (erbB4) 
receptorának intenzív expressziója jelentkezik a glia 
sejtekben. A TGF-alfa az erbB4 receptorokon hat-
va prosztaglandin E2 felszabadulást eredményez az 
 eminentia mediana „glia talp lemezeiben”, s ez vált-
ja ki az axon végzôdésekbôl a GnRH release-t (Takagi 
és mtsai., 2007). 

A  fotostimuláció GnRH-I produkcióra irá-
nyu ló hatásai között gátló mechanizmusok is talál ha-
tók. A serotonin gátolja az LH szekréciót, s ez meg-
mu tat kozik a megvilágítás hosszának vonatkozásában 
is. A hypothalamus serotonin neuronjainak mennyisé-
ge hosszúnappalos fotoperiódusban csökken, s szá-
muk azonos a megvilágított és a sötét periódusban. 
Ez zel szemben, rövid nappalos megvilágításban el-
helyezett japán fürjekben számuk csökken a megvilá-
gított periódusban, s nô a sötét idôszakban (Haida és 
mtsai., 2004). Feltehetôen gátló hatásúak a galanin tar-
talmú rostok is, melyek szoros kontaktusban futnak az 
 eminentia mediana zona externájában a GnRH rostok-
kal. A galanin neuronok mennyisége hosszú nappalos 
fotoperiódusban jelentôsen kisebb, mint rövid megvi-
lágítású rendszerben tartott madarakban, bár nem mu-
tatnak eltérést a világos és sötét periódusban (Haida és 
mtsai., 2004). 

Fotostimuláció eredményeképpen, nem csak a 
GnRH-I, hanem a GnRH-II neuronok aktiválódása is 
bekövetkezik (Stevenson és mtsai., 2005). A GnRH-II 
szerepérôl a foto-gonadostimulációs mechanizmus-
ban csak feltételezéseink vannak. Madarakban mind 
a GnRH-I és II reciprok kapcsolatban van a szociális 
hatásokkal, emlôs adatok szerint pedig a GnRH-II az 
energia egyensúly változásával összhangban változhat 
(MacDougall-Shackleton és mtsai., 2009).

A foto-gonadostimuláció mechanizmusában – 
fôleg a  pubertás idején – fontos szerepe van a szexuál 
szteroidoknak is. Pubertás csirkékben a  fotostimuláció 
FSH és LH szekréciót fokozó hatása nem jelentkezik 
minden esetben paralel, s a stimulációs hatásban meg-
határozó a fokozódó ösztrogén produkció (Dunn és 
mtsai., 2003).

A szaporodási periódus szabályzásában a mérsé-
kelt-, és hideg égövön élô fajokban elsôdleges sze-
repe van a fény közvetlen GnRH produkciót stimu-
láló hatásának, de a trópusokon, ahol az egyenlítô 
közeli zónában a napi fénytartam fl uktuációja mini-
mális, vagy szubtrópusi sivatagokban, a gonadotrop 
tengely mûködésének szabályzásában más tényezôk 
(esôzés gyakorisága, hômérséklet változás, táplá-
lék ellátottság) szerepelhetnek. Zonotrichia capensis 
két, egymáshoz közeli egyenlítôi területen (azonos 
fotoperiódusban), de erôsen eltérô lokális klimati-
kus körülmények között élô populációját vizsgálták, s 
megállapították, hogy a szaporodási ciklusuk aszink-
ron módon alakul. A költô hímekben a hypothalamus 
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GnRH sejtjeinek mérete megnövekedett, de szá-
muk nem volt nagyobb, mint a nem költô egyede-
ké: a GnRH plaszticitás gyorsan adaptáló funkci-
onális, de nem strukturális változást eredménye-
zett (Moore és mtsai., 2006). A Sonora sivatagban 
élô Aimophila carpalis heréjének szezonális ciklusa, 
egyértelmûen a  fotoperiódus változásához kapcso-
lódik: márciusban növekedése, szeptemberben mé-
retének erôs csökkenése fi gyelhetô meg. A plazma 
LH szintje azonban a szabálytalanul jelentkezô nyári 
esôzésekkel korrelál, s egész évben viszonylag magas 
szinten van. Az esôzés idején a hypothalamus GnRH 
sejttesteinek mérete megnagyobbodik, s csökken a 
proGnRH immun-festôdés egyes neuronokban, utal-
va a fokozott neurohormon szintézisre a somákban. 
Az immunpozitív  GnIH sejttestek száma ugyanakkor 
csökken az esôzéshez kötött LH plazma szint növeke-
dés idején. Az opportunisztikus költést megelôzôen 
tehát, a fokozott  GnIH szekréció mértéke gátolja meg 
a fotostimulációs hatásra gyors emelkedésre képes 
LH szint kialakulását (Small és mtsai., 2008). 

A hosszan tartó, hosszúnappalos megvilágítás sti-
mulációs hatását, egy bizonyos idô múlva felvált-
ja a fény gonádmûködéseket gátló hatása, mely a 
 fotorefrakteritás kialakulásához és a gonádok atro-
fi ájához vezet. Kialakításában egyes, nem fotikus ha-
tások is szerepet játszhatnak: a hômérséklet változása, 
a táplálék ellátottság, ill. a táplálék minôségének meg-
változása, valamint szociális hatások (Moore és mtsai., 
2006, Dawson, Sharp, 2007, Small és mtsai., 2008). 

A  fotorefrakteritás kialakulása a madarak fényér-
zékenységének és ezáltal fotostimulálhatóságának 
megszûnésével jár, amelyet a gonadotrop hormonok 
(FSH, LH) plazma koncentrációjának erôs csökkenése, 
a gonádok atrofi ája, az ovulációk és tojásrakás, továb-
bá az ondótermelés és kopulációk és a szexuál sztero-
id plazma szintek igen alacsony értékeinek kialakulá-
sa követ (Dawson, Goldsmith, 1983, Nicholls és mtsai., 
1988, Wingfi eld, Farner, 1993, Hahn, Ball, 1995, 
Dawson, Sharp, 2007). A  fotorefrakteritás kialakulá-
sa jellemzôen egybe esik énekesmadarak esetében az 
éneklés megszûnésével és a legtöbb fotoszenzitív ma-
dárfajon a  postnuptialis  vedlés kezdetével (Goldsmith, 
Nicholls, 1984, Péczely, 1986, Péczely és mtsai., 1993). 

A fotorefrakter állapotnak két alaptípusa van. 1. 
Az abszolút fotorefrakteritást egyrészt az jellemzi, 
hogy a gonádok regressziója bekövetkezik, már a nyári 
napforduló, a leghosszabb nappal bekövetkezte elôtt, 
másrészt a mesterségesen tovább növelt megvilágitás 
nem eredményezi a gonádok újból létrejövô növeke-
dését. A vizsgált énekesmadarak zömére (40 fajból, 
mintegy 36) ez az állapot jellemzô, s valószínû, hogy 
a törzsfejlôdés során az egyes taxonokban egymástól 
függetlenül alakulhatott ki (Hahn és mtsai., 2009). 

2. A relatív  fotorefrakteritás esetében a gonádok 
regressziója csak akkor következik be, ha a megvi-
lá gítás hossza csökken, s ebben az esetben a megvi-
lá gítás növelése visszaállítja a szaporodó képességet 
(Robinson, Follett, 1982, Wada, 1993). A vizsgált ma-
dárfajok közül realatív  fotorefrakteritás jellemzi a ja-
pán fürjet, a házi tyúkot, az örvös galambot, a zeb-
rapintyet, Zonotrichia capensist, a keresztcsôrüeket 

és az Aimophila sivatagi pintyeket. A keresztcsôrûek 
és a zebrapintyek a kedvezô idôjárási körülmények, 
ill. táplálék bôség esetén az év bármely szakában köl-
tenek: ún. opportunista költésû fajok (MacDougall-
Shackleton, és mtsai., 2009). Bizonyos értelemben ha-
sonló – fl exibilis – költési stratégiát mutatnak egyes 
Carduelis fajok is: Carduelis spinus, Carduelis tristis, 
valamint a Leucosticte tephrocotis. 

A  fotorefrakteritás két típusa nem különül el tel-
jes mértékben. Az abszolút  fotorefrakteritás kezdetén 
u.i. a gonádok regressziója megelôzi a hypothalamus 
GnRH-I tartalmának csökkenését, amely így ezt a 
szakaszt a relatív fotorefrakteritással teszi analóggá 
(Dawson, Sharp, 2007). 

A  fotorefrakteritás kialakításában kulcs szerepe van 
a GnRH produkció megváltozásának. Fontos a hosz-
szú megvilágítású napok száma, amely a fény meny-
nyiség direkt gátló hatását eredményezheti a GnRH el-
választásra. Parry, Goldsmith (1993) szerint a hosszú 
ideig tartó fotostimulációt követô  fotorefrakteritás ki-
alakulása egybe esik a GnRH neuronokon megjelenô 
nagyszámú új synapsissal, melyek gátló jellegûek le-
hetnek. Ugyanakkor ismeretes az, hogy néhány hosz-
szú megvilágítású nap, sôt egyetlen hosszú nappal is 
képes fotorefrakteritást kiváltani (Dawson és mtsai., 
1985, Dawson, 2001).

A  fotorefrakteritás kialakulása a hypothalamus 
GnRH tartalmának erôs „down-regulációjával” jár. Ez, 
legalább két lépésben következik be. Az elsô lépésben: 
1. kezdôdô refrakter állapot, az eminentia medianaba 
történô transport és az onnan a portális erekbe irá-
nyuló release leállását jelenti, majd késôbb: 2. a 
POM és septum területének somáiban is lecsökken, 
majd eltûnik az immunfestôdésû GnRH (Stevenson, 
MacDougall-Shackleton, 2005). 

Az abszolút fotorefrakteritású fajokban a GnRH pro-
dukció jellemzô szezonális ciklust, ill. plaszticitást mu-
tat: a reprodukciós idôszakban fokozatosan nô, majd 
szekréciós csúcs alakul ki, azután a  fotorefrakteritás 
során termelése megszûnik. A fotorefrakter állapot a 
GnRH produkció teljes leállását eredményezi, ez azon-
ban nem következik be azonnal. A  fotorefrakteritás 
kezdetén levô Zonotrichiákban N-methyl aspartate 
kezelés még GnRH kiáramlást, gonadotropin plaz-
maszint emelkedést okoz (Meddle és mtsai., 1999). 
Az im muncitokémiai festések pedig azt mutatják, hogy 
ebben a kezdeti idôszakban elôször az eminentia 
medianaból tûnik el a GnRH, s csak késôbb a POM 
axonjaiból, s még késôbb a sejttestekbôl (Meddle és 
mtsai., 2006). A  fotorefrakteritás „elmélyülésével” a 
hypothalamus GnRH tartalma gyakorlatilag eltûnik, 
extractumának injiciálása aktív madarakba, nem ered-
ményez gonadotropin release-t (Wingfi eld, 1993). 

A relatív fotorefrakteritású fajokban, melyek vagy 
folyamatosan szaporodnak (japánfürj, házityúk), vagy 
az év bármely szakában képesek költésre (az opportu-
nista zebrapinty, keresztcsôrû) a GnRH produkció ala-
csonyabb intenzitású, kisebb plaszticitású,vagyis nem 
mutat karakterisztikus szezonális változást, alig válto-
zik a festôdô immunpozitív anyag mennyisége az év 
során a hypothalamusban (MacDougall-Shackleton és 
mtsai., 2009). 
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A  fotorefrakteritás létrehozásában szerepet játsz-
hatnak a  GnIH neuronok is. Csirke és énekes mada-
rak hypothalamusában a GnRH-I és GnRH-II sejt-
testeken, valamint az eminentis mediana terüle-
tén, a  portális erek felé haladó rostokon szoros kon-
taktusban mutattak ki  GnIH immunpozitív axonokat. 
A synapsisok kialakulását bizonyító elektronmikro-
szkópos vizsgálatok napjainkban még hiányoznak, 
de ezek létezését a konfokális mikroszkópos megfi -
gyelések valószínûvé teszik (Bentley és mtsai., 2003). 
Az éves szaporodási ciklust tekintve, megállapították, 
hogy a hosszú ideig tartó  fotostimuláció eredménye-
ként kialakult  fotorefrakteritás idején az immunpozitív 
festôdést mutató  GnIH neuronok mennyisége szigni-
fi kánsan nagyobb volt, mint fotoszenzitiv-rövid nap-
palos és foto-gonadostimulált madarakban (Bentley és 
mtsai., 2006). A  GnIH fotoperiodikus szabályzásában a 
  melatonin szekréciójának szezonális változásai lehet-
nek meghatározók. Rövid nappalos fotoperiódusban 
a   melatonin elválasztás fokozódik a tobozmirigyben 
és retinában, s a   melatonin közvetlenül képes hatni 
a  GnIH neuronokra, mivel a PVN területén ezekben 
Mel1c receptorok vannak. Tobozmirigyirtás és enuk-
leáció csökkenti, a mûtött japánfürjek   melatonin ke-
zelése, pedig fokozza a PVN és  eminentia mediana 
 GnIH tartalmát (Ubuka és mtsai., 2005). 

A  fotorefrakteritás kialakításában a GnRH-gonado-
trop rendszeren kívül, más hormonális egy másra-
hatások meghatározó szerepet játszhatnak. A  prolaktin 
és pajzsmirigy hormonok szerepe jöhet elsôsorban 
szóba, de a különbözô fajokon nyert eredmények nin-
csenek teljesen összhangban. Pulyka és lúd esetében 
különbségek mutatkoznak a hím és nôstény madarak 
között is. Az interhormonális mechanizmus funkcioná-
lis viszonyait pulykákon, seregélyeken és ludakon ta-
nulmányozták a legrészletesebben.

Tojó pulykákban a T4 plazma szint csúcsértéket 
ad 3 héttel a fotorefraktoritás kezdete elôtt, a T3 pe-
dig a  fotorefrakteritás kezdetén. A plazma  prolaktin 
koncentráció fotostimulációt követôen emelkedett, 
de alacsonyabb volt a  fotorefrakteritás kialakulá-
sát követôen, mint azokban a madarakban, melyek 
foto szenzitivitása megmaradt, vagyis nem lettek foto-
refrakterek. Ez azt jelenti, hogy a pajzsmirigy hormo-
nok szerepe nyilvánvaló, de a  prolaktin nem játszik 
szerepet a nôstény pulykák fotorefrakteritásának ki-
alakításában (Lien, Siopes, 1989, Proudman, 1998, 
Proudman, Siopes, 2006). 

Hím seregélyekben 11 órás megvilágítás a mada-
rak hosszú ideig tartó reprodukciós aktivitását eredmé-
nyezi, nem alakul ki  fotorefrakteritás. Ha, azonban az 
így tartott seregélyeket 5 héten keresztül tiroxinnal ke-
zelték a herék erôsen atrofi záltak, és ha 18 órás meg-
világításba helyezték ôket, a herék növekedése akkor 
sem indult meg. A tiroxin kezelés megemelte a plaz-
ma  prolaktin szintjét, s a madarak csôre fekete színûvé 
vált és megindult a postnuptialis típusú vedlésük: élet-
tani állapotuk arra utalt, hogy fotorefrakterré váltak 
(Goldsmith, Nicholls, 1984 a). Rövid nappalos (8L) 
fotoperiódusból hosszú nappalos (16L) megvilágítás-
ba helyezett seregélyek here mérete 3 hét múlva ma-
ximális méretet ért el, majd 6 héttel a  fotostimuláció 

kezdete után atrofi zált, jelezve, hogy ezek a mada-
rak fotorefrakterek lettek. A plazma  prolaktin szintje 
fokozatosan emelkedett a fotostimulált madarakban, 
maximumát a herék atrofi ája idején érte el. Pajzsmi-
rigy irtott, fotostimulált madarak egy részében a he-
rék mérete nem változott, de ezekben a  prolaktin 
szint lecsökkent. A seregélyek másik csoportjában, 
viszont a herék részlegesen atrofi záltak, s ezekben a 
 prolaktin szint magas maradt. 1 évvel a pajzsmirigy-
irtás után a madarakat kasztrálták, s a hosszú nappa-
los fotoperiódusban tartott állatokban a plazma FSH 
szintje erôsen növekedett, jelezve, hogy ezek már 
nem voltak fotorefrakterek. A következtetés szerint, 
a  fotorefrakteritás kialakulásához intakt pajzsmirigy 
jelenléte és normális  prolaktin elválasztás szükséges 
(Goldsmith, Nicholls, 1984b). 

Füstös junkón (Junco hyemalis) végzett megfi gye-
lések szerint a több hétig 20 L–4 D rendszerben tar-
tott madarak fotorefrakterré váltak, s ezekben ala-
csony LH és magas  prolaktin szintek alakultak ki. 
A fotorefrakter madarakban szignifi kánsan több VIP 
neuron volt megfi gyelhetô az infundibuláris terüle-
ten, mint a fotoszenzitív, szexuálisan aktiv csoportban. 
A GnRH immunpozitív neuronok száma a POM terüle-
tén – ugyanakkor – igen erôsen csökkent a fotorefrakter 
Juncokban. Ezek az adatok a VIP- prolaktin rend-
szer szerepére utalnak a  fotorefrakteritás kialakításá-
ban, s jelzik, hogy ugyanekkor a GnRH–LH elválasz-
tás csökken (Saldanha és mtsai., 1994). A  prolaktin 
 fotorefrakteritás kialakulásában játszott szerepét tá-
masztja alá, továbbá az a megfi gyelés, hogy VIP-pel 
szemben immunizált seregélyekben nem alakul ki a 
 prolaktin fotostimulációval létrehozott jelentôs emel-
kedése, a hormon minimális szintet mutat egész év-
ben. Ezekben a madarakban a here atrófi a sokkal las-
sabban jön létre, mint kontroll madarakban, amely 
utal arra, hogy a VIP-prolaktin rendszer gátlása lassít-
ja és csökkenti a  fotorefrakteritás kialakulását (Sharp, 
Sreekumar, 2001).

Hím és nôstény háziludakon a T4 és T3, valamint 
a  prolaktin és LH, továbbá a szexuál szteroidok szint-
je került összehasonlításra a tavaszi csúcs reproduk-
ciós aktivitás idején, a  fotorefrakteritás júniusi kezde-
tén, annak késôbbi szakaszában augusztusban és a 
 postrefrakter idôszak kezdetén, október elején, szaba-
don tartott állományban természetes megvilágítás kö-
rülményei között. 

A  fotorefrakteritás kezdetét – természetes hosszú 
nappalos megvilágításban – hímekben az LH kisebb 
mérvû, s a tesztoszteron erôs csökkenése, nôsté nyek-
ben az LH és E2 nagymértékû csökkenése és a tojásra-
kás megszûnése jelezte. A progeszteron plazma szint 
azonban nem csökkent ekkor, magas szintje a meg-
indult  postnuptialis  vedlés kiváltásával függhet össze. 

Intakt madarakban, a 1. fotorefrakter idôszak ele-
jén jellemzô volt a pajzsmirigy hormonok (T4, T3) 
erôs emelkedése, s a reprodukciós idôszak alatt fo-
kozatosan növekvô  prolaktin plazma szint maximá-
lis értéke. 2. a  fotorefrakteritás késôbbi szakaszában 
a  prolaktin szint jelentôsen lecsökkent, s kisebb mér-
tékben ez a jellemzô a pajzsmirigy hormonokra és a 
progeszteronra is. 3. a  postrefrakter idôszak kezde-
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tén a  prolaktin szint továbbra is alacsony volt mind 
két ivarban, s ugyancsak alacsony az LH, valamint 
a szexuál szteroidok szintje. Ebben a periódusban a 
pajzsmirigy hormonok koncentrációja, viszont kis-
mértékben növekedett. 

Pajzsmirigy irtott ludakban alacsony intenzitású 
tojásprodukció alakult ki (alacsony LH, E2 és P4 szin-
tek a jellemzôk), de ez tovább folytatódott az intakt 
madarak fotorefrakterré válása idején is. A  prolaktin 
szint a tojásrakás alatt magasabb volt a kontroll-
nál. 1. az intakt ludak fotorefrakteritásának kezde-
tén a pajzsmirigy irtott ludakban alacsonyabb LH és 
 prolaktin szintek alakultak ki, s a különbség külö-
nösen nagy volt tojókban. Ugyancsak alacsonyabb 
volt ebben a csoportban a progeszteron szintje is, de 
a gunarak tesztoszteron és a nôstények E2 koncent-
rációja megegyezett az intakt ludakéval. 2. az in-
takt madarak fotorefrakteritásának késôbbi szakaszá-
val egyidejüleg, a pajzsmirigy irtott ludakban az LH, 
 prolaktin, tesztoszteron és E2 szintjei megegyeztek a 
korábbi fázissal. 3. a  postrefrakter idôszak kezdetével 
egyidejüleg, az LH és a  prolaktin alacsony értéket mu-
tatnak thyroidektomizált ludakban, ugyanakkor azon-
ban növekszik ezekben a ludakban a tesztoszteron és 
progeszteron szint. A hím és nôstény ludakon végzett 
kinetikus vizsgálat szerint a  fotorefrakteritás kialakulá-
sa fokozott  prolaktin és pajzsmirigy hormon, valamint 
progeszteron produkcióval jár együtt. Pajzsmirigyir-
tást követôen a  fotorefrakteritás nem, vagy csak erôsen 
gátolt szinten (?) alakul ki, ami alacsony  prolaktin és 
progeszteron plazma szintekkel jellemezhetô állapo-
tot hoz létre (Péczely és mtsai., 1993). 

A  fotorefrakteritás egyben azt is jelenti, hogy a ma-
dár ebben a periódusban refrakterré válik a koráb-
bi idôszak más gonado-stimuláló hatású tényezôvel 
szemben is, mint amilyen például a táplálék bôség 
(Nicholls és mtsai., 1988, Ball, 1993, Dawson, Sharp, 
2007). 

A  fotorefrakteritás megszûnése – a  foto-
szenzitivitás visszanyerése 

A  fotorefrakteritás megszûnése az abszolút foto-
refrakteritást mutató madarakban „spontán” kö-
vetkezik be, az ôszi, tél-eleji rövidnappalos foto-
periódusban, s ez egyben a  fotoszenzitivitás spon-
tán visszanyerését jelenti. A  fotorefrakteritás megszû-
néséhez ebben a típusban pár hét rövid nappalos 
 fotoperiódus szükséges. A folyamat általában az ôszi 
típusú  prenuptialis  vedlés elôtt történik meg. A rela-
tív fotorefrakteritású madárfajokban (pl. japán fürj) 
a  fotorefrakteritás megszûnése és a  fotoszenzitivitás 
újbóli megjelenése nem spontán következik be, ha-
nem ehhez a nappalok hosszának újabb növeke-
dése (hosszú nappalos  fotoperiódus), vagyis újabb 
fotostimulációs hatás szükséges. 

Az abszolút  fotorefrakteritás megszûnését, ill. a 
 foto  szenzitivitás visszanyerése során bekövetkezô 
neuro-endokrin változásokat elsôsorban seregélyeken 
és tojó pulykákon tanulmányozták. 

A fotorefrakter seregélyeket rövid nappalos 
(8L-16D) rendszerbe helyezték, s 10, 20 és 30 nap 

múlva vizsgálták a POA, MBH (az eminentia media-
nat is magába foglaló terület) GnRH-I, valamint az 
adeno hypophysis és a plazma LH szint változásait. 10 
napos rövid nappalos megvilágítás eredményeként a 
POA területén nôtt az immunpozitív GnRH-I mennyi-
sége, de nem változott az MBH GnRH –I tartalma, s 
ugyancsak nem változott a hypophysis és a plazma 
LH koncentrációja sem. Ezen madarak 10 napig tar-
tó fotostimulációja a POA területén gyenge GnRH-I 
mennyiség növekedést eredményezett, de nem oko-
zott változást az MBH területén, sem a hypophysis, 
sem pedig a plazma LH szintjében. 

20 napos rövid nappalos megvilágítást követôen 
tovább nôtt a POA területén a GnRH-I-tartalom, s ez 
jelentôsen emelkedett 10 napig tartó hosszú meg-
világítás hatására. A MBH területén a rövid nappa-
los  fotoperiódus a GnRH-I gyenge növekedését ered-
ményezte és itt is, a 10 napos  fotostimuláció hatá-
sára jelentôs GnRH-I-tartalom fokozódás lépett fel. 
A hypophysealis és a plazma LH-tartalom azonban 
nem változott 20 napos rövid megvilágítás hatására, s 
nem következett be növekedése, az ekkor alkalmazott 
10 napos  fotostimuláció hatására sem. 

30 napos rövid megvilágítás mérsékelten tovább 
növeli a POA és MBH GnRH-I tartalmát, és az ek-
kor alkalmazott 10 napos  fotostimuláció igen jelentôs 
GnRH-I fokozódást eredményez, mindkét területen. 
Igen jellemzô a hypophysis LH tartalmának növeke-
dése, mely erôsen szignifi káns plazma szint emel-
kedést hoz létre fotostimulációt követôen. A  foto-
szenzitivitás visszatérésének elemzése azt bizonyítot-
ta, hogy mintegy 30 napos rövid nappalos megvilágí-
tás szükséges ahhoz, hogy a fotorefrakter seregélyek 
hypothalamusában meginduljon a GnRH-I szintézi-
se, mely beindítja a hypophysealis LH szintézist. 30 
nap után – néhány napos  fotostimuláció hatására – a 
madarak intenzív GnRH-I szintézissel és transzporttal, 
valamint igen erôs LH szekrécióval reagálnak, vagyis 
ekkor már újra fotoszenzitívnek tekinthetôk (Dawson, 
Goldsmith, 1997). 

A szezonálisan kialakuló (”visszatérô”)  fotoszenziti-
vitás neurális mechanizmusát teljességében még 
nem ismerjük. Ez, ugyanazon neuron hálózatokhoz 
kötôdhet, melyek a  fotorefrakteritás kialakításában 
és megszûnésében szerepelnek. A  fotoszenzitivitás 
kialakí tásában – elsôsorban a cirkadiális fototeceptor 
 mela nopsin molekula elôfordulása alapján – a retina 
(retino-hypothalamikus pálya elemei) és az  epiphysis 
mellett, több hypothalamikus terület szerepe jöhet 
szóba, így elsôsorban a medio-bazális hypothalamus 
tubero-infundibuláris és/vagy premamilláris területe. 
Ez utóbbi áreában  dopamin-  melatonin tartalmú neu-
ronok vannak, amelyek clock géneket is tartalmaznak 
és  melanopsin expresszióra is képesek.

A tuberalis terület – ugyanúgy, mint az  epiphysis 
– nagy mennyiségben produkál melanopsint éj-
jel, s csak kis mennyiséget nappal. Rövid nappa-
los foto periódusban tartott, fotoszenzitiv nôstény 
puly kák ban, az éjszakai órákban alkalmazott rö-
vid ideig tartó fényhatás szignifi kánsan csökkenti a 
 melanopsin expressziót. Fotorefrakter madarakban 
ezzel szemben, ugyanezen felvillanó fény sokkal 
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kisebb mértékû  melanopsin pro dukció csökkenést 
okoz. A fényhatásra reagáló  melanopsin expresszió 
csökkenés a foto-gonado-stimu láció iniciátor ha-
tásának tûnik. Fotoszenzitív nôstény pulykákban 
a  dopamin/  melatonin neuronok, u.i. a felvillanó 
fény hatására cfos expresszióval reagálnak, foko-
zódik tirozin-hidroxiláz ( dopamin) és triptofán-
hidroxiláz-1 (  melatonin) expressziójuk, s ez az ak-
tiválódásuk egybeesik a GnRH-I neuronok fokozó-
dó aktivitásával. (El Halawani és mtsai., 2009, Kang 
és mtsai., 2010). 

A tuberális hypothalamus fotoszenzitivitásban és 
a  fotorefrakteritás kialkulásában játszott szerepét ko-
rai gén (cfos/FOS) expresszió módszerével pulykák-
ban vizsgálták. Rövid nappalos fotoperiódusban el-
helyezett fotoszenzitív, továbbá hosszú nappalos 
megvilágításnak kitett (fotostimulált) fotoszenzitív és 
fotorefrakter nôstény pulykákat hasonlítottak össze. 
A rövid megvilágításban tartott fotoszenzitív pulykák 
tuberalis áreájában a FOS immunreaktivitás gyakor-
latilag hiányzott, a fotostimulált fotoszenzitív mada-
rakban igen erôs korai gén aktivitás mutatkozott, míg 
a fotostimulált fotorefrakter csoportban csak gyen-
ge FOS immunreaktivitást találtak (Millam és mtsai., 
2003). 

A tuberalis – premamilláris terület fotoszenzi ti-
vi tásban és foto-gonadostimulációban, valamint a 
 fotorefrakteritás kialakulásában és megszûnésében 
játszott, kitüntetett szerepére utal az itt levô, fôleg glia 
sejtekhez kötött 2-es típusú  dejodináz (DIO2) aktivitás 
megvilágítástartam függô expressziója is. Fotoszenzitív 
nôstény pulykákban hosszúnappalos  fotoperiódus ha-
tására erôsen nô a rostrális és caudalis tuberális te-
rület DIO2 expressziója, míg fotorefrakter pulykák-
ban a rostrális területen nincs lokális T3 képzôdés, 
a caudális területen pedig a T3 szintézis minimális. 
Ugyancsak jellemzô, hogy a  fotorefrakteritás idején 
csökken a tuberális área glia sejtjeinek korai gén (FRA) 
expressziója, ami az eminentia medianaból történô 
GnRH release gliális mechanizmusának gátlására utal 
(Steinman és mtsai., 2008). 

A  fotoszenzitivitás –  fotorefrakteritás kialakítá-
sában szerepet játszik a hypothalamus GnRH és 
VIP produkciójának aránya is. Fotoszenzitív Junco 
hyemalisok n.infundibularisaban kisebb méretû VIP 
neuronok vannak, mint fotorefrakter madarakban, 
azonban a sejtek száma nem fügött attól, hogy a cso-
portok rövid, vagy hosszunappalos megvilágítást kap-
tak. A fotoszenzitív Junco-kban nagyobb mennyiségû 
GnRH neuron volt a preopticus areaban, mint a 
fotorefrakter madarakéban, s ezek mennyisége na-
gyobb a hosszabb ideig fotostimulált, mint a rövid 
ideig fotostimulált egyedekében. A  fotorefrakteritás 
megszûnése (a  fotoszenzitivitás visszatérése) Junco-
ban a VIP immunaktivitás csökkenésével és növekvô 
GnRH expresszióval jár (Deviche és mtsai., 2000). 
Hasonló eredményre jutottak nôs tény pulykákban, 
ahol a rövid nappalos megvilágítás hatására visszatérô 
 fotoszenzitivitás együtt jár a hypo thalamus VIP im-
munaktivitásának minimum szintre csökkenésé-
vel a n.inferioris hypothalamiban és a n.infundibuli 
hypothalamiban (Kosonsiriluk és mtsai., 2008). 
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Az ivarszervek optimális mûködésének alapvetô felté-
tele a hím és nôstény gaméták termelésének idô ben 
történô szinkronizálása, melyet a szaporodás folyama-
tának funkcionális elemekre, jól behatárolt szakaszok-
ra tagolódása biztosít. Ezeknek az elemeknek az op-
timális megvalósulását a neuro-endokrin szabályzás 
biztosítja, mely egyrészt a reproduktív szervek kiala-
kulását és funkcionális differenciálódását kontrollálja, 
másrészt ezeket összhangba hozza a külsô tényezôk 
sokaságával. A ciklus elemeit jól tükrözik ezek maga-
tartás-élettani megnyilvánulásai, mint a  territoriális, 
udvarlási és párzási, továbbá az ezekkel idôbeli átfe-
dést mutató fészekrakási, költôhely kialakítási maga-
tartásformák, a tojásrakás, fészek- és pár örzô maga-
tartás, az ezt követô kotlás, majd a fi ókanevelés. Ezek 
a reprodukciós fázisok meghatározott sorrendben kö-
vetik egymást, s kezdetük szorosan kapcsolódik a sza-
porodási ciklust megelôzô idôszak energetikai felké-
szülési folyamatához és a  prenuptialis  vedlés kitelje-
sedéséhez. A ciklus lezárulása (kotlás és fi ókanevelés), 
pedig a  postnuptialis  vedlés megindulásához kap cso-
lódik. 

3.1. A  pubertás és a szezonális  maturáció

A madarak szaporodási ciklusa általában évente 
ismétlôdô, szezonálisan jelentkezô folyamat, amely 
során a fi atal egyedek elsô- és az idôsebb egyedek is-
mételten kialakuló szaporodási idôszaka – bár ugyan-
azon élettani folyamat megjelenését jelenti – bizo-
nyos különbségeket mutat. Az elsô reprodukciós cik-
lust a juvenilis állapotot követô  pubertás vezeti be 
melytôl, bizonyos mértékben különbözik a késôbbi 
szezonális maturációk eseménye. Ez a különbség egy-
részt a juvenilis állapotot jellemzô – a szervezet egé-
szére vonatkozó – szomatikus növekedés és differen-
ciálódás folyamataiból adódik, másrészt a reproduk-
tív szervek kialakulását és a szaporodás szabályzá-
sát alapvetôen meghatározó GnRH – gonadotrop ten-
gely mûködésének sajátosságaiból. Mind a  pubertás, 
mind a szezonálisan, – vagy annuálisan akár többször 
is – jelentkezô  maturáció elsôdlegesen a gonadotrop-
gonád tengely aktiválódását jelenti. Ugyanakkor azon-
ban feltételezi a komplex neuro-endokrin rendszer 
szabályzó mûködését is. 

A mérsékelt – hideg égövön költô fajok esetében 
az elsô szaporodási periódus (elsô éves költés) bizo-
nyos „priming” hatással van a gonadotrop tengelyre, 
s ezért a következô években a  fotostimuláció hama-
rabb és nagyobb hatással jelentkezik. A második, vagy 

többszöri költését elkezdô madár korábban kezd köl-
teni, mint a fi atalabb, elsô költésüket kezdô fajtársak, 
s így kedvezôbbek szaporodásának esélyei, fészekalja 
általában nagyobb (Sockman és mtsai., 2004). 

A juvenilis állapot és a  pubertás folyamatait emlô-
sö kön tanulmányozták elsôsorban, ahol ennek több 
variánsát fi gyelték meg. A rágcsálókon a GnRH pro-
dukció a juvenilis kori növekedéssel párhuzamosan 
fokozódik, fokozatosan éri el az „aktív” állapotot. 
A nôstény kérôdzôkön (fôleg, a nagytestû szarvasmar-
hákon) a prepubertásban és  pubertás idején lassan fo-
kozódó gonadotrop tengely mûködését az állat szo-
matikus fejlôdése, a kritikus testtömeg elérése állít-
ja – egy gyors, befejezô „érés” során – aktív szintre. 
Fô   em lô  sökön (és ember esetében) a GnRH produk-
ció határozott bifázisos fejlôdési mintázatot mutat: a 
perinatális idôszakban adja az elsô aktivitás-csúcsot, 
melyet a juvenilis idôszak alacsony szintû szekréciója 
követ, majd a  pubertás idején kialakul a pulzatil és cik-
likusan változó gonadotrop elválasztás. 

A madarak pubertásának kialakulása az LH plazma 
szint vonatkozásában, hasonlít a fôemlôsökön meg-
fi gyelt jelenségekhez, amennyiben bifázisos jellegû. 
A kikelést követô elsô négy napon (perihatching álla-
pot) például, seregély fi ókák vérplazmájában magas 
LH szintet találtak, mely a következô 10 napban foko-
zatosan igen alacsony szintre csökkent, s ezen is ma-
radt a pubertásig (Williams és mtsai., 1987). Az FSH 
plazma szint alakulását kakasokon vizsgálták, s ez más 
mintázatot ad, mint az LH: a pelyhesek alacsony hor-
mon szintje alig emelkedik a 15. hétig, majd foko-
zatosan nô a juvenilis idôszakban (15–22. hét) a pu-
bertásig. Ezt követôen a növekedés kissé intenzívebb 
lesz a 25. hétig, amikor a kakasok kopulációs aktivi-
tása intenzívvé válik (Scanes és mtsai., 1977, Lovell 
és mtsai., 2000). Feltehetô ezért, hogy az FSH plaz-
ma szint juvenilis – prepubertás –  pubertás kori kiala-
kításában a GnRH-I mellett más szabályzó faktorok, 
így a GnRH-II és az  aktivin-inhibin rendszer játszaná a 
fô szerepet. A GnRH – LH tengely juvenilis kori tartós 
gátlásáért – az emlôs analógia alapján – gátló rendsze-
rek, mint amilyen a  GnIH és  GABA fokozott aktivitá-
sa, valamint a Kisspeptin hiánya lehet felelôs. Az FSH 
elválasztás ekkor mutatkozó lassú, fokozatos növeke-
dését pedig az inhibin plazma szint fokozatos csökke-
nése okozná (Sedgyar és mtsai., 2008, Perfi to, Bentley, 
2009). 

A fi atal madár ivarérését megelôzô „infantilis és 
prepubertás”, ill., a további maturációk elôtt jellem-
zôen kialakult „szexuálisan inaktív” periódusban a 
szexuál szteroidok plazma koncentrációja alacsony, s 
lényegében azonos a „fi atal” és a szezonális  maturáció 

3.  A  szaporodási ciklus elemei
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elôtt álló „inaktív”madár esetében. Ugyancsak lénye-
gében azonos, alacsony szint jellemzi a szexuálisan 
„infantilis”-nak tekinthetô fi atal és idôsebb hím és 
nôstény madarakat is, mint azt, többek között japán 
fürjeken kimutattuk. (27. ábra) 

HÍM NÔSTÉNY

Prog
pg/ml

370 ± 95
13

451 ± 106
9

Test
pg/ml

65 ± 13
13

62 ± 28
9

E1
pg/ml

105 ± 45
13

105 ± 31
9

E2
pg/ml

62 ± 20
13

76 ± 21
9

27. ábra. Prepubertás hím és nôstény japánfürjek 
szexuálszteroid plazmaszintje

Az egyes szexuál szteroidok szintjének juvenilis 
kori alakulása jelentôs eltéréseket mutat. Nôstény há-
zityúkban az ösztron és ösztradiol-17-beta, a csibék-
ben alacsony, alig emeljekedô koncentrációt mutat a 
kikeléstôl a 15. hétig (15–20 pg/ml), prepubertásan, 
a follikulusok gyors növekedése idején 20–22 pg/ml-
re emelkedik, majd a tojásrakás megindulására 5–8 
pg/ml-re csökken. A progeszteron szint 450–600 pg/
ml a 10 hétig, majd ekkor jelentôsen nô, s a 15. hét-
re eléri az 1300 pg/ml értéket. Ez a robusztus növeke-
dés megelôzi a petefészek follikulusok gyors növeke-
dési fázisát, inkább a  juvenilis  vedlés („kitollasodás”) 
folyamatához, mint gonadális folyamatokhoz kötött. 
Ugyanakkor a progeszteron szint gyors növekedésének 
egybeesése az FSH meredek emelkedésével komplex, 
gonadotrop-adrenokortikotrop szinergizmusra utal eb-
ben a fejlôdési fázisban. A tesztoszteron plazma kon-
centráció a pubertásig alig változik (5–10 pg/ml), ki-

sebb növekedése csak a tojásrakás megindulása elôtt 
mutatkozik (Muray és mtsai., 1980). 

Kakasokban a gonadotrop hormonok, a progesz-
teron és ösztrogének plazma szintjei az 5–7. héttôl fo-
lyamatosan emelkednek, bár az FSH és LH koncent-
rációk valamivel alacsonyabbak, mint nôstényekben. 
A szexuál szteroidok a 15. héttôl növekednek inten-
zíven, s abszolút értéküket tekintve prepubertásan 
a progeszteron szint a legmagasabb (20. hét: 1000–
1200 pg/ml), az ösztradiol-17-beta 700 pg/ml, míg a 
tesztoszteron csak 250 pg/ml. Az elsô párzások megin-
dulásakor a tesztoszteron szint meredeken emelkedik, s 
a 24. hétre eléri a 2–3 ng/ml értéket (Muray, nem közölt 
adatok, Péczely, 1987). (28. ábra, 29. ábra és 30. ábra)

A mérsékelt és hideg égövön élô fi atal madarak 
hosszú nappalos fotoperiódusban kelnek ki, de ekkor, s 
hetekkel késôbb sem képes gonadotrop rendszerük re-
agálni a természetes fotostimulációra. A fi atal madarak 
juvenilis kori fotorefrakter állapotban vannak, amely-
nek megszûnése (a fotoszenzitivitás megjelenése) az 
ôszi idôszakban, már rövid nappalos fotoperiódusban 
történik meg. 

A juvenilis fotorefrakteritást és a pubertás kiala-
kulását fi atal seregélyeken tanulmányozták kísérle-
ti körülmények között. A feltevés szerint a folyamat-
ban két tényezô játszhat fontos szerepet: a rövid nap-
palos fotoperiódusban eltöltött idôtartam és a mada-
rak életkorhoz kötôdô testtömege. Tartósan rövidnap-
palos fotoperiódusban elhelyezett fi atal madarakon a 
hypothalamus GnRH tartalma 6–7 hetes korban kez-
dett növekedni, jelezve a seregélyek fotorefrakter álla-
potának lezárulását, ill. elsô fotoszenzitív periódusuk 
kialakulását. A fi atal madarak azonban ebben az élet-
korukban érték el a felnôtt seregélyekre jellemzô testtö-
meget is. Egy második kísérletben az adult testtömeget 
elért fi atal seregélyeket különbözô idôtartamra rövid 
nappalos fotoperiódusba helyezték. A  fotorefrakteritás 
megszûnését jelzô hypothalamikus GnRH és plazma 

28. ábra. Házityúkban a szexuálszteroidok és a gonadotrop hormonok szintje a prepubertás és a  pubertás alatt
Muray és mtsai (1980a), Johnson és mtsai (1984), Scanes és mtsai (1977) alapján módosítva
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LH szint növekedés a legalább 4 hétig rövid megvi-
lágítású helységben tartott madaraknál következett 
be, jelezve, hogy ez a kritikus idôtartam (Williams és 
mtsai., 1987, McNaughton és mtsai., 1992, Sockman 
és mtsai., 2004). 

A juvenilis állapotot hasonló, a felnôtt madarakra 
jellemzô  fotorefrakteritás jellemzi a vöröslábú szirti-
foglyot (Alectoris /greca/ chuckar) is, melyben leg-
alább 6 hetes rövid megvilágítás váltja ki a madarak 
elsô fotoszenzitív idôszakát (Creighton, 1988). Tojó 
pulykákon (large white típus) a  pubertás 21–22 hetes 
korban lép fel, s ennek kialakulásához legalább 16 he-
tes, a fi atalkori fotorefrakteritást megszüntetô rövid-
nappalos fotoperiódusra van szükség ( Siopes, 2010). 

A  pubertás kialakulása, tehát a fotoszenzitiv mada-
rak esetében a juvenilis kori  fotorefrakteritás – elôzetes 
– megszûnéséhez kötött, amely lehetôvé teszi a növek-
vô GnRH produkció intenzív tovább növekedését és a 
gonádok érését megindító fokozott gonadotrop (fôleg 
LH!) termelést. Ebben a folyamatban meghatározó a 
felnôtt kori testtömeg elérése is. 

A pubertást kialakító mechanizmusban e mellett, 
fontos szerepe van a fokozódó pajzsmirigymûködésnek, 
amely egyrészt a növekedés (testtömeg gyarapodás) 
nélkülözhetetlen fatora, másrészt közvetlenül hat a 
foto-gonado-stimuláció megvalósulására. PTU-val ke-
zelt tojó pulykákon végzett kísérletek szerint, a pajzs-
mirigy mûködés farmakológiás gátlása ugyanolyan ha-
tású, mint a rövid nappalos  fotoperiódus, ill. azt – en-
dokrin vonatkozásban – tökéletesen helyettesitheti: 
elôsegíti a fi atal pulykák fotoszenzitivitásának kiala-
kulását. A kezelés megszüntetése + a hosszúnappa-
los  fotoperiódus alkalmazása, 2–3 hét múlva intenzív 
tojás produkciót eredményez (Siopes és mtsai., 2010). 
Ezek szerint, a  pubertás kialakulásához egy megelôzô 
rövidnappalos fotoperiódus szükséges, mely csökken-
ti a pajzsmirigy aktivitást, s így hozzájárul a madarak 
fotoszenzitivitásának kialakulásához. Az ezt követô 

29. ábra. Az  aktivin és inhibin, valamint gonadotrop 
hormon plazmaszintek alakulása a prepubertás és 

 pubertás idején
Lovell és mtsai (2000) alapján módosítva
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30. ábra. A szexuálszteroidok és a gonadotrop hormonok szintje kakas plazmájában a prepubertás 
és a  pubertás alatt Péczely (1987) alapján módosítva
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hosszú  nappalos  fotoperiódus pedig, a fotoszenzitív 
madarakban fokozza a pajzsmirigy hormonok produk-
cióját, majd ezzel parallel, vagy egy rövid fázis-késés-
sel aktiválja a GnRH – gonadotrop tengely mûködését, 
ami fokozott gonád aktivitáshoz vezet. 

A szezonális maturáció kialakulása lényegé-
ben hasonló funkcionális változásokhoz kötött, mint 
az elsô szaporodási ciklus létrejötte, a kimutatha-
tó különb ségek inkább mennyiségi vonatkozású-
ak, valamint idôbeli eltolódás van a már ismételten 
(több     szörös) költésbe kezdô madár és a fi atal között. 
Az „adult” madarak rendszerint nagyobb testtömeggel 
és fi tnesszel rendelkeznek. A második, vagy ezt soron 
követô késôbbi költések kezdetén a hím madár heréje 
na gyobb méretû, s a kanyarulatos csatornácskák háló-
zata gazdagabb, mint az elsô reprodukciós ciklusában 
levô fi atal madáré. Jellemzi a vastagabb, többrétegû 
here tok, amely gazdagabb érhálózatot tartalmaz, 
így a hereszövet proliferációja gyorsabban valósulhat 
meg. „Reprodukciós gyakorlata” elônyösen befolyá-
solja fészkelô territoriumának kialakítását, esetleges 
pár választását, vagy polygyn viselkedésének kialaku-
lását. A nôstények esetében a lerakott tojások mennyi-
ségét növelheti a fi atal madarakhoz képest, nagyobb 
méretû (de, szintén atrofi zált!) petefészek, s az abban 
„vissza maradó” több olyan kis fehér tüszô, melyek vi-
szonylag gyorsabban „léphetnek be” a prehierarchialis 
tüszôk fejlôdési sorozatába, továbbá a nagyobb szá-
mú korai atretizált follikulus. A nôstény madár korábbi 
párkapcsolatának fennmaradása és reprodukciós gya-
korlata, a fészkelô terület ismerete, ugyancsak hozzá-
járul a fészkelô pár nagyobb költési sikeréhez. Mind-
ezen feltételek összegzôdéseként a második költés, 
vagy a több éve költô madarak költése korábban indul 
meg, mint a fi atal, elsô költésû egyedek szaporodása. 
A jelenség fontos a szexuális szelekció szempontjából. 

Ami a szezonális  maturáció mechanizmusát ille-
ti, ennek feltétele a mérsékelt-hideg égövi madarak nál 
– hasonlóan a pubertáshoz – a megelôzô (ôszi) idô-
szakban fotoszenzitivitását visszanyerô,  postref rakter 
állapotú, madár neuro-endokrin rendszerének „átál-
lása” a hosszú nappalos  fotoperiódus stimulációs ha-
tására. Ezt nyilvánvalóan elôsegíti az, hogy (a közép- 
európai földrajzi szélesség példáját véve) a nappalok 
8L–16D rôl 12L–12D szintre történô hosszabbodása 
lassan, mintegy 80 nap alatt következik be. Ebben az 
idôszakban a fotoszenzitív madarak tehát fokozódó in-
tenzitású fotostimulációt kapnak és a pre-reprodukciós 
fázisra jellemzôen kialakult, intenzívebb pajzsmirigy 
hormon és glukokortikoid produkció a gonádfejlôdés 
ezen, korai szakaszában egyideig szintén tovább foly-
tatódik (Schoech és mtsai., 2009). A gyorsan fokozó-
dó GnRH produkció kialakulásában, fôként a maga-
sabb T4 és T3 szintek játszanak alapvetô szinergista 
és permisszív szerepet, míg a fokozott kortikoszteron 
produkció és nagyobb stressz érzékenység az ivarérés 
késôbbi szakaszában késlelteti a maturációt (Satterlee 
és mtsai., 2002).

Jellemzô változások zajlanak le hím madarakban 
a gonádok androgén és ösztrogén szekréciójának ará-
nyait tekintve a prematurus/szexuálisan inaktív és az 
ud varlás megindulásának idôszaka között. Balkáni 

gerlé ken és vetési varjakon végzett vizsgálatok szerint 
a prematurus hímek E2/T aránya 0.838 (balkáni ger-
le), ill. 0.508 (vetési varjú), míg az udvarlási fázisban 
az E2/T (balkáni gerle) 0.044 és 0.059 (vetési varjú). 
A változásokat az E2 szintek, mintegy 60%-os csökke-
nése és a T értékek 8×-os (balkáni gerle), ill. 4×-es (ve-
tési varjú) növekedése eredményezi. A  maturáció te-
hát a gonadális aromatizáció hatalmas csökkenésével, 
ill. az androgén szintézis jelentôs fokozódásával jár 
(Péczely, Pethes, 1979, Péczely, Pethes, 1982). 

Fázis E2

ng/ml
T

ng/ml E2/T E2/E1

Szexuálisan inaktív 
(10) 0,78 0,93 0,838 0,510

Udvarlás (8) 0,32 7,25 0,044 2,285
Kotlás (7) 1,72 1,72 1,000 11,466
Laktáció (11) 0,95 1,43 0,664 3,806

31. ábra. Balkáni gerle szteroidszintjei szexuálisan 
inaktív és aktív hím madarakban

Fázis E2

ng/ml
T

ng/ml E2/T E2/E1

Szexuálisan inaktív 
(15) 0,94 1,85 0,508 1,068

Udvarlás (12) 0,4 6,96 0,059 0,482
Párzás (8) 0,11 15,54 0,007 0,148
Kotlás vége (14) 0,65 4,56 0,142 0,730
 Postnuptialis  vedlés 
(18) 1,05 2,42 0,433 1,329

32. ábra. Vetési varjú szteroidszintjei szexuálisan 
inaktív és aktív hím madarakban

Az ivarérés a legtöbb fotoszenzitív madárban fo-
kozódó  prolaktin elválasztással és exogén VIP bevitel-
re adott jelentôs  prolaktin szekréciós válasszal is jár. 
Foto-gonadostimuláció során a gonádok maturációja 
és a plazma  prolaktin szintje elôször paralel fokozódik. 
Késôbb az LH és FSH, ill. a szexuál szteroidok csúcs 
értékei megelôzik a  prolaktin csúcsot, amely a kotlás 
– posztnuptialis  vedlés, ill. a  fotorefrakteritás kezdetén 
jön létre (Hissa és mtsai., 1983, Wingfi eld, Goldsmith, 
1990, Shimada és mtsai., 1991, Proudman, Siopes, 
2005). A VIP kezelésre adott válasz a fotoszenzitív ma-
daraktól eltérô módon valósul meg az opportunista 
zebrapinty esestében: ez a madár szexuálisan inaktív 
állapotban is reagál a neuropeptid exogén hatására, s a 
kiváltott  prolaktin elválasztás mértéke nagyobb a már 
korábban költött egyedéknél, mint a  pre- pubertás ma-
daraknál (Christensen, Vleck, 2008). 

3.2.  A költési territórium kialakítása, 
a  territoriális viselkedés

A szaporodási idôszak kezdetére megerôsödik a 
költô terület védelmének jellemzô magatartásformája, 
mely egyaránt meghatározó feltétele az egyed életben 
maradásának és a költô pár sikeres szaporodásának. 
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A terület védelme gyakran „átfedésbe kerül” a költô-
pár védelmével. Ez a magatartás fokozatosan alakul ki 
a  postrefrakter – pre-reprodukciós (késô ôszi–téli, ill. a 
migrációs – postmigrációs) idôszakban, s az „új pár” 
kapcsolatának megalapozója is egyben (postjuvenilis, 
fi atal madarak esetében), vagy pedig a korábbi idô-
szakban kialakult párkapcsolat megerôsítésére szol-
gál, valamint a párját elvesztett, újra alakuló, költô 
páros reproduktív kapcsolat-létrehozásának fontos 
eleme. A territorialitás fontos létrehozó eleme a hím 
erô feszítése, hogy megakadályozza egy idegen hím 
„extra-pár-kopulációs” tevékenységét a saját tojójával, 
így egy termékeny nôstény jelenléte a majdani fészke-
lési területen, fokozza a territorialitást. A nôstény ma-
dár agresszivitása pedig a majdani költôterület védel-
mére irányul.

Egyes, állandó tartózkodási területtel rendelkezô 
fajoknál (legtöbb ragadozó, baglyok, harkályok, ci-
nege-félék) a terület fajtársakkal szemben megnyilvá-
nuló védelme az egész évre kiterjed, s ez reproduktív 
és nem-reproduktív szakaszra tagolódik. A nem rep-
roduktív idôszakban a védelmezett territorium általá-
ban nagyobb, s ez a legfontosabb táplálkozási, vagy 
pihenô-alvó helyeket foglalja magába. A vonuló fajok-
nál a telelô helyeken levô táplálékszerzô terület védel-
mét egyfajta  territoriális viselkedéssel igyekszik a ma-
dár biztosítani. A táplálkozási terület védelme egyes 
légykapóknál a vonulás során jön létre. Telelô vörös-
begyeknél a hím és a nôstény külön táplálkozási terü-
lettel rendelkezik, melyet intenzíven védenek. 

Az egész évben  territoriális fajoknál a területet 
védô intenzív agresszivitás a hímet és a nôstényt egy-
aránt jellemzi. Más esetekben a territorium védelme 
– mely a költô pár védelmét is jelenti – kizárólag a sza-
porodási idôszakra terjed ki, s fôleg a hímet jellemzi. 
Ekkor a védett territórium lényegesen kisebb, a fészek, 
vagy fészkelô odu, vagy földbe vájt lyuk közvetlen kör-
nyékét foglalja magába. A „lek” magatartású fajoknál 
(pajzsoscankó, fácánfélék, fajdok, túzokok stb.) a hím 
nem a fészkelô helyet, hanem az udvarlás színterét (a 
dürgôhelyen belôli kisebb területet) védelmezi. A köl-
tésparazita gulyajáró madaraknál a nôstény mutat  ter-
ritoriális magatartást, mely a gazda-madarak fészkelô 
területeire terjed ki. A hím ezeknél a fajoknál „csak” 
a tojót „ôrzi”, aktuális tartózkodási helyét védelmez-
ve, nyilvánvalóan a minél magasabb szintû apaságot 
(paternitás) biztosítandó. 

A reproduktív  territoriális magatartás egyik fô kom-
ponense a kérdéses terület egyértelmû körülhatárolá-
sa, mely a leendô fészkelôterület rendszeres „bejárá-
sát” jelenti. Ennek során a hím madár bizonyos, jól lát-
ható helyeken jellegzetes erôteljes hangadással (rikol-
tás, ének, a harkályfélék kopácsolása („dorombolás”), 
csôr-csattogtatás, „kelepelés”), valamint feltûnô moz-
gásokkal (farok-terpesztés, nyak nyújtás és fej forgatás, 
a test függôleges helyzetbe történô kiegyenesítése, for-
golódás, tollazat felborzolásával egybekötött „tánc”, a 
szárnyak rotálása (Quiscalis, seregély, paradicsomma-
darak), szárny csattogtatás (baglyok, szalonkafélék, fá-
cánok), valamint nász-repüléssel (ragadozók keringé-
se, bukázása, galambok, gerlék, pacsirta-félék merede-
ken emelkedô felrepülése), vagy feltûnô úszással, víz-

felületen történô „futással” (szárcsák, vízityúkok) jel-
zi a fajtársaknak, hogy ezt a területet ô már elfoglalta 
(Murton, Westwood, 1977, Wingfi eld, 1985, Péczely, 
1987).

A  territoriális viselkedés egyik fontos elemét jelen-
tik az akusztikus szignálok, melyek az énekes mada-
rak esetében bonyolult jelzésrendszert alkotnak, ele-
meik fontosak, mind mennyiségi (tartam, ismétlések 
száma), mind minôségi (repertoár gazdagság, hangerô/
amplitudo, frekvencia) vonatkozásában. Úgy látszik, 
hogy a madárének „konzisztenciája” játszaná a kulcs-
szerepet a fajtársakkal szembeni (intraszexuális) inter-
akciókban. Ezek a jelzések mind a terület védelem vo-
natkozásában, (a  territoriális egyed szempontjából), 
mind a terület felé közeledô (betolakodó) madár szem-
pontjából (amely értékeli az akusztikus szignált) fon-
tos. Az akusztikus szignál jellege a „betolakodó” vo-
natkozásában segít megállapítani a konfrontáció „költ-
ségét” és „hasznát” és ezt összevetheti a konfl iktus el-
kerülésének várható hasznosságával. Hím széncine-
gék differenciáltan reagálnak a feléjük irányuló, ag-
resszív, vagy kevésbé agresszív énekre. Ez ugyanis az 
életkor, tapasztalat, kondíció, rátermettség (fi tnessz), 
vagyis a dominancia elemeinek adequat közvetítôje. 
A gyenge éneklés (stimulus) Thryophilus ökörszemek 
esetében egyértelmûbb jelzést jelent, s a betolakodó 
számára nem igényel további információt, mint az kö-
zepes, vagy erôs ének, mely csak további közeledést 
követôen vezet elkerülô, vagy agresszív, támadó visel-
kedésre. Az ének nagyobb változatossága a betolakodó 
agresszivitását fokozza, s gyorsabb közelítést eredmé-
nyez, az énekben jelentkezô átfedések/ismétlôdések 
pedig defenzív, visszavonuló viselkedést tükröznek 
(Vehrencamp és mtsai., 2007, de Kort és mtsai., 2009, 
Rivera-Gutierez és mtsai., 2011). 

A reproduktív  territoriális viselkedés a terület kö-
rülhatárolásán és bemutatásán kívül egyben a nôstény 
madár fi gyelmének felkeltésére is szolgál, s annak kö-
zeledése és elfogadó magatartása esetén, bizonyos 
elemeinek sorozatos ismétlôdésével és ezek intenzitá-
sának fokozódásával „átmegy” az udvarló magatartás-
ba. A csuszka (Sitta europea) egyszerû füttyökkel jelzi 
jelenlétét az ôszi–téli szexuálisan inaktív idôszakban, 
majd a prereprodukciós, territórium védô magatartásá-
nak kialakulásához hozzátartozik a fütty hosszának-, 
és az ismétlések számának növelése, amely már a 
nôstény fi gyelmének felkeltésére (is) szolgál. Az udvar-
lási, pár kialakulás periódusában a fütty dallamossá vá-
lik, majd a kopulációs-fészkelési idôszakban hosszan 
tartó, trillázó énekké fejlôdik. A hím csuszka hangkép-
zési repertoárja, így jellemzô négyes tagolódást mu-
tat, mely a reprodukciós idôszak elején, akár 10 nap 
alatt, az egyszerû jelzésbôl, majd a territorium behatá-
rolására alkalmas erôteljesebb és hosszabb füttyökbôl, 
a nôstény számára fontos, párválasztó információkat 
hordozó, trillázó énekké alakul. Az éneklés hasonló 
szezonális fejlôdése fi gyelhetô meg pl. az ökörszem 
esetében is (Péczely, nem közölt adatok). 

A reproduktív  territoriális magatartás másik fô kom-
po nense az agresszivitás. Ennek összetevôi a fajtárs 
hím madarak felbukkanása esetén fokozódó fi gye-
lem felkeltô hang és mozgás motívumok megjele-
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nése, majd fenyegetô közeledés és rikoltozás, vala-
mint végül verekedés kiprovokálása és a betolakodó 
elûzése. Az agresszivitást határozottan fokozza az ak-
tív nôstény jelenléte. A  territoriális agresszivitás leg-
kifejezettebb a „védett terület” középpontjában, ill. a 
leendô fészkelôhely közelében, s a terület határai felé 
haladva csökken (Péczely, 1987).

A hím madarak  territoriális magatartása – annak el-
lenére, hogy további reproduktív magatartásformák je-
lennek meg idôközben – megmarad, egészen a köl-
tési idôszak végéig. Intenzitása, ugyan csökken a pár 
stabilizálódásával és a sikeres költéssel, valamint kü-
lönösen a fi ókák etetése idején, amikor (fôleg a fé-
szeklakók esetén) a hím madár aktvitásának zöme az 
utódok táplálására irányul. A tojásrakási és kotlá-
si idôszakban a hím madarak támadó reakcióira in-
kább csak a fészek közvetlen közelében kerül sor. 
A  territoriális agresszivitás a  fotorefrakteritás kialakulá-
sával és a postnuptiális  vedlés megindulásával a 
legtöbb fajban megszûnik, de egyes típusokban 
(Melospiza melodia, mérsékelt övi faj, vagy trópusi 
madarakon, mint Zonotrichia capensis, hangyászma-
darak stb.) fennmarad a reprodukciós idôszakon kívül 
is, a teljes éves életciklus alatt. Az agresszív magatartás 
elhúzódó jelentkezése kapcsolatos lehet egy „pót”, ill. 
a hamarosan bekövetkezô második költéssel, valamint 
a szexuálisan aktív nôstény madár jelenlétével, de sok 
esetben nincs semmiféle „reproduktív tevékenység-
hez” kapcsolódó kiváltó oka. Egyes fajokon (európai 
csuszka) a hím – de kisebb mértékben a nôstény is – az 
egész évben védi költôterületét (beleértve leendô oduit 
is), s ez jelentkezik a reprodukciós idôszakon kívül-esô 
periódusban is (Murton, Westwood, 1977, Landys és 
mtsai., 2010).

Az agresszivitás endokrin hátterére elsôként 
Berthold 1849-es megfi gyelései hívták fel a fi gyelmet, 
aki leírta, hogy kakasokon ez a magatartás ép herék-
hez kötött. A modern kutatások Berthold hipotézisére 
épültek, s kezdetben az agresszivitást „leszûkítették” 
a plazma aktuális tesztoszteron „titerére”. A késôbbi 
eredmények azonban, sokkal kiterjedtebb összefüg-
gésekre hívták fel a fi gyelmet. A  territoriális agresszív 
magatartás neuroendokrin hátterét a 60-as, 70-es évek-
ben indult „modern” vizsgálatok, még egyértelmûen 
szteroid, s leginkább a tesztoszteron, valamint az 
5α-dihidrotesztoszteron központi hatásai ként értel-
mezték. A plazma tesztoszteron szintje és a  territori-
ális agresszív viselkedés jelentkezésének frekvenciája 
és intenzitása határozott összefüggést mutatott a vizs-
gált fajokon, az adott kísérleti idôszakban. A szapo-
rodási idôszak elején egyidejüleg jelentkezik a hím 
madarak fokozódó agresszivitása és a here méretének 
gyors megnagyobbodása. Szabadon élô,  territoriális 
hím Melospiza melodiákba implantált tesztoszteron 
kapszula fokozta ezek agresszivitását és a „védett” te-
rületük nagyságát. A tesztoszteron pazma koncentrá-
ció meghatározó a csoportos,  szociális magatartás (és 
agresszivitás) kialakulására is: Zonotrichiák esetében 
a plazma tesztoszteron szintje hatással van a mada-
rak csoporton belôli hierarchiájára. Gulyajáró mada-
raknál pedig a csoportban élô egyedek tesztoszteron 
plazma koncentrációja magasabb volt, mint a cso-

porttól elkülönített fajtársaiké. Kasztrált madarakon 
gyengül, ill. megszûnik az agressziv magatartás, vi-
szont tesztoszteron implantátum hatására az agresszi-
vitás újra megjelenik. Az gressziv  territoriális és nem 
 territoriális viselkedést kormos légykapón (Ficedula 
hypoleuca), gulyajáró madarakon és fôként az észak-
amerikai énekes verében (Melospiza melodia) és 
Zonotrichia fajokon tanulmányozták (Wingfi eld, 
1985, Bluhm, 1985, Dufty, 1993, Silverin és mtsai., 
2004).

További vizsgálatok azonban arra utaltak, hogy a 
plazma tesztoszteron szintje és a  territoriális agresz-
szivitás kialakulása között is, komplexebb összefüg-
gés állhat fenn. Kasztrált és kasztrált + tesztoszteron 
implantátumot kapott hím Zonotrichiák agresszív ma-
gatartása között nem mutatkozott különbség. Ameny-
nyiben viszont, a két csoportba egy-egy „idegen” hí-
met helyeztek, a tesztoszteron implantátummal ren-
del kezô hímek sokkal nagyobb gyakorisággal mutat-
tak agresszív viselkedést. A tesztoszteron tehát, eb-
ben az esetben csak szociális stimulus – egyfaj-
ta „challange” szituációban fokozta az agresszivitás 
mér té két (Wingfi eld, 1985, 1994a, b). Az agresszivi-
tás kialakulásának a tesztoszteron plazma szinttel való 
sokrétû kapcsolatát a challange hypotézis úgy magya-
rázza, hogy szoros korreláció csak szociális instabi-
litás esetén áll fenn: így domináns kapcsolat és erôs 
 territoriális kötôdés „ütközése” esetén, vagy amikor a 
madár „erôs presszió alá kerül” egy másik domináns, 
fajazonos hím, ill. ennek kedvezô territoriuma, vagy 
„vonzó” párja által (Wingfi eld,1990, 2001). 

Más eredmények szerint – a Közép- és Dél-Ameri-
ka nagy területein élô Zonotrichia capensis trópusi po-
pulációjában – a szaporodási idôszak elején, párhuza-
mosan nô a hímek plazma tesztoszteron koncentráció-
ja és  territoriális agresszivitása, de ezekben a madarak-
ban egy idegen, agressziv hím jelenléte – a stimuláció 
után különbözô idôpontokban mérve – nem fokozza 
tovább a plazma tesztoszteron, dihidrotesztoszteron és 
kortikoszteron szintjét (Moore és mtsai., 2004). 

A hím madarak agresszivitása – az egész évben 
agresszív magatartású – Melospiza melodia eseté-
ben két csúcsot mutat a szaporodási idôszakban is. 
Az elsô magas érték a költô terület kialakításával esik 
egybe, a második pedig a tojásrakási idôszakra esik, 
amikor a hím fokozott intenzitással „ôrzi” a tojót, op-
timális paternitást (maximális apaságot) igyekszik ki-
alakítani. A két intenzív agresszivitással jellemezhetô 
idôszakban kiemelkedôen magas tesztoszteron plaz-
ma szinteket mértek. A fi ókák kikelése és etetése idején 
(parentális fázis) viszont a hím Melospizák  territoriális 
éneklése és agresszív magatartása erôsen lecsökken, s 
ezzel párhuzamosan szignifi kánsan csökken a plazma 
tesztoszteron szintje is. Amennyiben, a parentális fá-
zisban levô hímekbe tesztoszteron implantátumot ül-
tettek, a madarak  territoriális agresszivitása „vissza-
tért” és fokozódott, etetô aktivitása pedig csökkent. 
Monogám hímek esetében a  territoriális magatartás 
és a magas tesztoszteron szint rövidebb ideig jelent-
kezik, mint ugyanezen faj több nôsténnyel párosodó 
(polygin) hímjeiben, amelyekben a tesztoszteron plaz-
ma koncentráció általában magasabb is. Monogám 
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egyedekbe helyezett tesztoszteron implantátum a kí-
sérleti állatok zömében polygin magatartást hozott lét-
re (Wingfi eld, 1985, Marler és mtsai, 1988). 

Az ausztráliai Pachycephala rufi ventris esetében 
tesztoszteron implantátum csökkentette a hím mada-
rak részvételi idejét a költésben, viszont más hímekkel 
szemben mutatott agresszivitása ebben az idôszakban 
is jelentkezett. Az androgén komplex hatású, eltérôen 
jelentkezik a területi agresszivitás és a  paternális maga-
tartás vonatkozásában, s ez arra utal, hogy a paternitás 
kialakításában más faktorok szerepe is feltételezhetô 
(McDonald és mtsai., 2001).

Az agresszív magatartás sajátos megnyilvánulása 
fi gyelhetô meg egy trópusi közép- és dél-amerikai ökör-
szemnél (Thryothorus leucotis), melynek nôsténye lé-
nyegesen agresszívebben reagál idegen nôstény, vagy 
idegen – faj-azonos pár – megjelenésére, mint a hím 
madár. A pre-reprodukciós idôszakban és a szaporo-
dási periódus elején a stimulált nôstényben magas 
tesztoszteron szint alakul ki, idegen nôstény hatásá-
ra, míg a már költô nôstényben az idegen pár vált ki 
agresszivitást, de ekkor a tesztoszteron plazma szintje 
alacsony. A jelenség arra utal, hogy nem csak a magas 
tesztoszteron szint lehet az agresszív magatartás létre-
hozója, ill. ennek kialakulása a szaporodási ciklus ak-
tuális stádiumának függvénye . A hypotézist sarkantyús 
sármányon (Calcarius lapponicus) is megerôsítették. 
Calcarius esetében u.i. a fészkelés elôtt alkalmazott 
idegen hím hatására a tesztoszteron szint nem mutatott 
tartós emelkedést, a hímek agresszivitása nagyobb volt 
a fészekrakás elôtt, mint az inkubáció kezdete után, 
de az inkubáció idején implantátummal megemelt 
tesztoszteron plazma szint nem fokozta a madarak 
agresszivitását (Gill és mtsai., 2007, Lynn, Wingfi eld, 
2008). A Costa Ricaban költô Zonotrichia capensisek 
esetében a plazma tesztoszteron szint szezonális és 
agresszív viselkedéssel összefüggô változásait vetet-
ték össze. A száraz évszakban költô hímek plazma 
tesztoszteron szintje magasabb volt, mint az ugyanak-
kor nem költô hímeké, de magasabb volt, mint a ned-
ves, és átmeneti idôszakban költô és nem költô híme-
ké is. A bevitt, idegen hím hatására kialakuló agresszív 
magatartás ezzel szemben nem különbözött az egyes 
évszakokban, bár az esôs évszakban a hímek keveseb-
bet énekeltek (Addis és mtsai., 2010). 

A szaporodási idôszak elôtt, vagy azt követôen 
jelent kezô  territoriális agresszivitás kialakításában 
szerepük lehet az agyi  aromatáz tartalmú neuronok-
nak, vagyis nem közvetlenül a keringésbôl szárma-
zó tesztoszteron (androgén), hanem az agyszövet-
ben konverzióval keletkezô ösztrogén hatásáról len-
ne szó. A megváltozott hatásmechanizmust az magya-
rázná, hogy a túl hosszú ideig a szisztémás keringés-
ben fennmaradó magas tesztoszteron szint „költsége” 
igen magas volna, mivel zavarná a paternitás kialaku-
lását és fennmaradását, a lipid depók kialakulását, az 
immunrendszer hatékonyságát, továbbá a folyamatos 
agresszivitás verekedéseket és a hím sérüléseit okoz-
ná és a legyengült madár könnyebben válna prédává 
(Wingfi eld és mtsai., 2001). A szaporodási idôszakon 
kívüli, téli idôszakban a Melospiza melodiában igen 
alacsony a tesztoszteron plazma koncentráció, de 

ugyanakkor a hím madarak ekkor is igen agresszíven 
védik késôbbi fészkelô területeiket. Kasztrálás nem be-
folyásolta ezen madarak agresszivitását, de  aromatáz 
inhibitor fadrozol jelentôsen csökkentette az agresszív 
viselkedést, melyet ösztrogén kezeléssel ismét vissza 
lehetett állítani. Az agyban keletkezô ösztrogén forrá-
sa a Melospizákban, télen a vérben keringô, viszony-
lag magas DHEA koncentráció lehet (Soma, 2006). 
Hím Ficedula hypoleuca-kon az elülsô hypothalamus 
 aromatáz aktivitás szintje magasabb azokban az egye-
dekben, melyek a nôstények érkezése elôtt, magasabb 
szintû  territoriális agresszivitást mutattak, mint azok-
ban a hímekben, melyek már párba álltak, s kevésbé 
voltak agresszívek. A magános, agresszív hímekben 
szoros korreláció mutatkozott az idegen hímmel szem-
ben fellépô agresszív támadások száma és az elülsô 
hypothalamus  aromatáz aktivitásának szintje között. 
Mivel az  aromatáz aktivitás egy-két nap alatt jelentôs 
mértékben változik az agyban, így nehéz eldönteni, 
hogy az  aromatáz oka-, vagy eredménye-e az agresszi-
vitásnak? (Silverin és mtsai., 2004). 

Zonotrichia capensisen végzett vizsgálatok viszont, 
nem erôsítették meg az  aromatáz és az ösztrogén szint 
növekedése, valamint az agresszivitás mértékének vál-
tozása közt feltételezett összefüggést. Aromatáz inhi-
bitor, vagy antiandrogén implantátum alkalmazását 
követôen egy hét múlva vizsgálták idegen hím hatását 
a hímek agressziójára, amely nem csökkent egyik cso-
portban sem, utalva arra, hogy a  territoriális  agresszio 
nem androgén-, vagy ösztrogén függô, ebben a madár-
fajban (Moore és mtsai., 2004).

A szteroidális szabályzás ösztrogén és/vagy andro-
gén receptorokon keresztül érvényesülô lehe tô  sé gére 
utal az egész évben  territoriális agresszivitást mutató 
dél-amerikai hangyász madár (Hylophylax naevioides), 
melyekben a relatíve alcsony tesztoszteron plaz-
ma koncentráció szabálytalanul fl uktuál az év folya-
mán. A szaporodási idôszakon kívül gyûjtött madarak-
ban – melyekben igen alacsony volt a tesztoszteron 
plazma koncentráció – a  preopticus area  ösztrogén re-
ceptor-alfa mRNS-e és a n.taeniae  aromatáz aktivitása 
erôsen nôtt, ami a kérdéses területek fokozott szexuál 
szteroid szenzitivitására és jelentôsen megnövekedett 
androgén – ösztrogén konverzióra utal. Ebben az eset-
ben tehát az  ösztrogén receptor mennyiség volna a 
viselkedés elsôdleges szabályzó faktora (Canoine és 
mtsai., 2007). 

A Melospiza melodia-n végzett vizsgálatok az 
androgén receptorok  territoriális agresszióban játszott 
szerepére hívják fel a fi gyelmet. Flutamiddal gátolt 
 androgén receptor aktivitás a szaporodást megelôzô 
(pre-reproduktív és terület védelmezô) szakaszban 
jelentôsen csökkentette a hímek agresszivitását, de a 
párba állást követôen a fl utamid kezelés nem hatott az 
agresszivitás szintjére. Ez arra utalt, hogy a szaporo-
dási ciklus aktuális állapota meghatározó a viselkedés 
androgén receptorokon keresztül történô szabályzá-
sára. A párba állást követôen az androgén receptorok 
expresszióját gátolta a megváltozott neuro-endokrin 
státus (Sperry és mtsai., 2010). 

Az ösztrogének agresszivitást szabályzó, központi 
hatása a preopticus medialis mag (POM) mûködésének 
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megváltoztatásával valósulhat meg. Ez az área több 
szexuális és szociális viselkedésforma központi sza-
bályzásában vesz részt. Ezek a kopulációs magatar-
tás, a hímek felé irányuló agonisztikus viselkedésfor-
mák, a  territoriális  agresszio, valamint az éneklés szo-
ciális vonatkozásainak szabályozása. Seregélyekben, 
aktív nôstény jelenlétében a hím madár POM léziója 
erôsen csökkenti az éneklés gyakoriságát, de szexuá-
lisan nem aktív madarak esetében a POM léziója nö-
veli az éneklés aktivitását. Ismeretes ugyanakkor, hogy 
a POM koordinál több központi szteroid hatást is. 
A fenti magatartás-élettani funkciók az  aromatáz tar-
tamú neuronokhoz köthetôk. A POM határozott iva-
ri dimorfi zmust mutat, szexuálisan aktív hím japán 
fürjekben lényegesen nagyobb, mint nôstényekben. 
A hím madarak mag volumenének gyors változása jól 
tükrözi az aktuális tesztoszteron szintet: rövid nappa-
los megvilágítás, vagy kasztrálás hatására ez csökken, 
tesztoszteron kezelés, vagy hosszú nappalos megvi-
lágítás hatására pedig a POM volumene nô. A POM 
lateralis részében típusosak az  aromatáz tartalmú ne-
uronok, melyek gazdag vazotocinerg beidegzést kap-
nak, s cytoplasmájukban sok alfa-2-adrenerg receptort 
tartalmaznak. Ezek az  aromatáz tartalmú neuronok he-
terogén funkciójúak: a magvukban megjelenô FOS ak-
tivitás alapján egyrészük a kopulációs magatartás min-
tázatok szabályzói, másrészük stimulálja a hímek kö-
zött jelentkezô agonisztikus magatartást és  territori-
ális agressziót, ill. egy populációjukban, a lateralis 
POM-ben (és a stria terminalis bed nucleusának 
medialis és lateralis részén is) az agresszivitás csök-
kenti az  aromatáz tartalmú neuronok számát (Panzica 
és mtsai., 1996, Panzica és mtsai., 2001, Schlinger, 
Callard, 1990, Silverin és mtsai., 2004, Alger, Riters, 
2006, Xie és mtsai., 2011). 

Az agresszív viselkedés neuro-endokrin szabá-
lyo zá sában egyes vizsgálatok szerint résztvesz a de-
hidro epiandrosteron (DHEA) is, akár szisztémás hatás-
ként (a keringô vérben jelenlevô mennyiségével) akár 
az agyban, lokálisan keletkezô neuroszteroidként is. 
A szisztémás hatás lehetôsége különösen a szaporo-
dási idôszakon kívül jelentkezhet, Melospizában, pl. 
ôsszel és télen igen alacsony a plazma tesztoszteron, 
5-α-dihidrotesztoszteron,  androszténdion és 17β- 
öszt ra diol szintje, de a DHEA koncentráció egyaránt 
jelentôs a szaporodási idôszakban és azon kívül, s 
vagy direkt, szisztémás, vagy mint neuroszteroid ha-
tással, vagy konvertálódva tesztoszteronná, vagy 
ösztradiollá, fejtheti ki agresszivitást létrehozó hatá-
sát (Soma, Wingfi eld, 2001, Soma és mtsai., 2008). 
Ezt a feltevést támasztja alá az, hogy az egész évben 
területi agresszivitást mutató hím hangyászmadárban 
(Hylophylax naevioides) a plazma DHEA szintje ma-
gasabb, mint a tesztoszteron, s míg idegen hím ag-
resszivitást kiváltó hatása nem befolyásolja a plazma 
tesztoszteron szintjét, de a reprodukciós idôszakban és 
azon kívül is fokozza a plazma DHEA koncentrációját 
(Hau és mtsai., 2004, Hau, Beebe, 2011). A nôstény 
hangyászmadarak is mutatnak területi agresszivitást, s 
ezekben ugyancsak mérhetô mennyiségû DHEA-t ta-
láltak (Hau és mtsai., 2004). Az agyszövetben a foko-
zódó agresszivitás során a megemelkedô DHEA szere-

pét vizsgálták Melospizában. Sikerült kimutatni, hogy 
a DHEA-t androszténdionná konvertáló 3beta-HSD 
enzim aktivitása és a NAD kofaktor mennyisége szig-
nifi kánsan nôtt akkor, ha a hím madarakat idegen hím, 
 territoriális challange hatásának tették ki. A szisztémás 
keringésbôl felvett DHEA, lokálisan androszténdionná 
konvertálódása így valószínûnek tûnik (Pradhan és 
mtsai., 2010).

A  territoriális viselkedés kiváltásában szerepe lehet 
a kortikoszteron plazma szintnek is. Az egész évben 
fészkelôhely védelmet mutató, területi agresszivitás-
sal rendelkezô csuszkákban (Sitta europea) a hímek-
ben csak a szaporodási idôszakban van korreláció az 
agresszivitás és a plazma tesztoszteron szinje között. 
Az év többi idôszakában a plazma tesztoszteron szint-
je alacsony és nem reagál az idegen hím megjelené-
sére. Az idegen hím hatása a reproduktív idôszakban 
sem a tesztoszteron szint további emelkedését okozza, 
hanem erôteljes kortikoszteron plazma szint növeke-
déshez vezet (Landys és mtsai., 2010). 

A szteroidok szexuális magatartásra (így, a hímek 
agresszív viselkedésformáira is) gyakorolt hatásában 
fontos szerepe van a szteroid receptor koaktivátor-1 
(SRC-1) fehérjének, mely jelentôs mennyiségben 
expresszál a hypothalamusban a POM, PVN, VMN 
terü letén, valamint a limbikus rendszerben a BnST-
ben. Szerepe az androgének és ösztrogének receptor 
kötôdésének és receptorok által közvetített hatásának 
stabilizálásában nyilvánul meg: így a POM tömegének 
szexuális dimorfi zmusában, neuronjainak  aromatáz 
aktivitásában és vasotocin receptor expressziójában és 
a hím típusú viselkedés formák kialakításában (Charlier 
és mtsai., 2005). 

A madarak szociális, valamint reproduktív  territori-
ális viselkedésformáinak neuro-endokrin szabályzásá-
ban a szteroidok mellett, más hormonok is részt vesz-
nek. Emlôsökön ismeretes az, hogy a vazopresszin 
fontos viselkedés-endokrinológiai komponense a szo-
ciális-, s ezen belül az agresszív magatartásnak. Két 
parvocelluláris vazopressin/ vazotocin-erg rendszer 
játsz hat szerepet a különbözô viselkedésformák ge-
nerálásában és szabályzásában. A törzsfejlôdéstanilag 
erôsen konzervatív elülsô hypothalamikus neuronok, 
melyek amniota gerincesekben, így madarakban is a 
n.paraventrcularis (PVN) területén találhatók: a stressz 
reakciók, félelem, szorongás indukálta matartásformák 
regulációs központját alkotják. A másik área, a limbikus 
rendszerhez tartozó stria terminalis bed nucleusának 
medialis sejtcsoportja (BnSTm), amely viszont funkci-
onálisan nagyon plasztikus megjelenésû, szinte fajon-
ként más és más szociális magatartásformák meghatá-
rozója (De Vries, Panzica, 2006, Goodson, 2008). 

Madarakban a  vazotocin szerepét a szociális-
agresszív és szexuális viselkedésformák szabályozásá-
ban Valószínûsíti a POM gazdag  vazotocin beidegzé-
se. A különbözô madárfajok vizsgálata arra utal, hogy 
a szociális, csoportos viselkedési formák, valamint a 
párban élô fajok elkülönülésre irányuló  territoriális, 
agresszív viselkedésének határozott különbözôsége, 
felveti a lehetôségét, hogy a  vazotocin ebben a cso-
portban is többfunkciós szerepet töltene be. Az erôsen 
társas viselkedésû, kolóniákban költô gránátpinty 
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(Uraeginthus granatina) esetében a  vazotocin szociá-
lis magatartást szabályzó hatása egyértelmûnek tûnik. 
A BnSTm  vazotocin neuronjai csak pozitív szociális 
hatásokra reagálnak neuropeptid expresszióval, míg 
más pozitív, de nem szociális stimulusok hatástala-
nok. A csoportos  szociális magatartás és a  vazotocin 
expresszió kapcsolatát igazolja: 1. ezekben a fajok-
ban szignifi kánsan több  vazotocin tartalmú neuron 
van a BnSTm-ben, mint más, párban élô madárfajok-
ban, 2. a koloniában élô Uraeginthus nagyobb számú 
 vazotocin neuronjában találtak FOS protein (a sejtek 
aktuális aktivitását jelzô) kolokalizációt, mint a  territo-
riális viselkedésû fajokban, 3. a csoportosan fészkelô 
fajokban a lateralis septum területén lényegeseb több 
 vazotocin (V1a) receptor található, mint  territoriális 
madarakban (Goodson, 2008). 

A  vazotocin párörzô magatartásra gyakorolt hatása 
is valószínûnek látszik a csoportosan élô Uraeginthus 
granatina esetében. A V1a receptor antagonista jelen-
tô sen csökkentette a hímek agresszivitását, de nem volt 
hatással az idegen hím csoportba helyezése esetén a 
domináns hímek viselkedésére, míg az antagonista a 
szubordinált hímekben csökkentette a fellépô  territori-
ális agressziót (Goodson és mtsai., 2009). 

Zebrapintyekben a hímek párôrzô magatartása a 
BnSTm-ben levô arginin- vazotocin neuronok fokozott 
immunpozitív szekrétum expresszióval jár együtt. Ezek 
a neuronok a középagy  dopamin rendszerébôl kapnak 
jelentôs afferentációt. D2 agonista (quinpirole) adago-
lása határozottan gátolta a zebrapinty hímek párörzô 
agresszivitását. Ezzel szemben a D1 és D4 agonisták 
hatástalanok voltak, a D3 agonista pedig csak nagy, far-
makológiás dózisban mutatott gátló hatást. Amennyi-
ben a D2 agonistával kezelt pintyeken centrális arginin 
 vazotocin infúziót alkalmaztak, ez nem befolyásolta 
az agresszivitás gátlását, utalva arra, hogy a D2 hatás 
nem a BnST neuronok arginin  vazotocin release-nek 
gátlásán keresztül nyilvánul meg. A dopaminerg rend-
szer és a limbikus rendszer  vazotocin elemei egymás-
tól függetlenül, de szinergista módon gátolják a pár-
örzô agressziv magatartást (Kabelik és mtsai, 2010). 

A Sonora sivatagban és a sivatagi város, Phoenix 
területén élô Toxostoma curvirostre populáció össze-
hasonlítása azt mutatta, hogy a városi populáció érzé-
kenyebben reagál „idegen” hím bevitelére a csoport-
ba (nagyobb a territorialitásuk), kortikoszteron plazma 
szintjük magasabb és több vizet fogyasztanak, mint 
a sivatagban élô Toxostomák. A n.paraventricularis 
 vazotocin neuronjainak nagyobb a mennyisége a vá-
rosi populációban (kapcsolat a magasabb kortikosz-
teron szinttel), a BnST területén pedig a sivatagi po-
pulációban található több  vazotocin neuron, amely a 
nonapeptid expresszió és  territoriális érzékenység re-
ciprok kapcsolatára utal (Fokidis, Deviche, 2011). 

A szezonálisan jelentkezô agresszivitás komplex 
vizsgálatát, új megközelítésben végezték el Melospiza 
melodián Mukai és mtsai. (2009). Nyilvánvaló az, 
hogy a szaporodási (tavasz–kora nyári) idôszakban 
és az ôsszel jelentkezô agresszivitást ebben a madár-
ban, eltérô mechanizmusok hozhatják létre, mivel a 
szaporodási idôszakban a hímekben magas a plazma 
tesztoszteron és LH szintje, ôsszel azonban ezek a hor-

mon szintek alacsonyak. A jelenség magyarázatára a 
gén expressziós profi lok összehasonlítását végezték 
el. A teljes hypothalamus microarray hybridizációját 
valósították meg, s a validációt quantitatív PCR-al ol-
dották meg. Az eredmények szerint 262 cDNS diffe-
renciált expressziója jelentkezett intakt hím madarak-
ban tavasszal és ôsszel. Ezek közül 173 cDNS-t mó-
dosított szignifi kánsan az „idegen hím bevitelének” 
alkalmazása ôsszel, míg csupán 67 változott meg ta-
vasszal. 88 cDNS esetében mutatkozott szignifi káns 
korreláció az idegen hím madár hatása és ezen gé-
nek expressziójának mennyiségi megváltozása között, 
mind a két évszakban. A génexpressziós táblázat alap-
ján feltûnô volt a pajzsmirigy mûködést befolyásoló 
több gén kiemelkedô szintû aktiválódása. Ez utal arra, 
hogy a  fotoszenzitivitás és  fotorefrakteritás kialakításá-
ban feltehetô szerepet betöltô gének, az agresszivitás 
jelentkezésében is fontos funkciót tölthetnek be. 

A továbbiakban ezért, a pajzsmirigy mûködést sza-
bályzó azon géneket vizsgálták, amelyek egyaránt kap-
csolatban állhatnak a szezonális és a magatartás-életta-
ni változásokkal. Megállapították, hogy a glykoprotein 
hormonok közös alfa alegységének expressziója igen 
jelentôsen fokozódott az ôszi idôszakban, szemben a 
tavaszi madarakéval. Két másik – pajzsmirigy mûkö-
déssel kapcsolatos – gén, a transthyretrin (TTR) és a 
u-cristallin (CRYM) szintén jelentôs szezonális vál to-
zásokat mutatott: a transthyretrin expressziója ôsszel 
növekedett, míg a u-cristalliné csökkent a tavaszi 
idôszakhoz képest. 

A TTR a pajzsmirigy hormonok fontos trans-
memb  rán transzportere, melynek down-regulációját 
emlôsökben a reproduktiv refraktoritás idején fi gyelték 
meg, s ez a hypothalamus csökkent T4 felvételére utal. 
Melospizában tavasszal az idegen hím bevitele aTTR 
expressziót fokozza, míg ôsszel, ugyanezen hatás csök-
kenti a gén expresszióját. Ez, a pajzsmirigy mûködésre 
gyakorolt stimuláló hatás magyarázhatja – a tava-
szi ma da rakban – a megnövekedett hypothalamikus 
T4 felvétellel kiváltott fokozott LH és tesztoszteron 
szekréciót, amely az agresszív maga tartás velejárója. 
A TTR szerepet játszhat az ôszi idôszakban is. A gén 
fokozott expressziója, u.i. növeli az amyloid-prekurzor 
és amyloid-b produkciót, mely fehérjék fokozzák az 
idegen egyedek által kiváltott agresszív magatartást. 
Az ôszi stimulált, agresszív magatartású Melospizák 
esetében az amyloid-prekurzor szint szignifi kánsan 
növekedett a nem stimulált, kontroll egyedekhez ké-
pest, s így szóba jöhet az ôszi agresszív magatartás ki-
alakításában. 

A CRYM NADPH függô T3 kötô protein exp -
resszi ó ját fokozó gén, amelynek növekvô expressziója 
gyorsítja a T3 felvételét az idegsejtekbe, s ugyan-
akkor csökkenti a celluláris effl ux rátát. A tavaszi fo-
kozott expressziója létrehozója lehet Melospizában, 
az agyszövet emelkedô pajzsmirigy hormon receptor 
koncentrációjának. A pajzsmirigy hormon receptor-b 
nucleosomához történô kapcsolódását biztosító 
HMGN3, tavaszi fokozott expressziója, a növekvô 
szöveti T3 koncentráció esetében elôsegíti az intenzí-
vebb transzkripciót, amely végül is a GnRH gyorsuló 
tavaszi release-t segíti elô. 
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A tavaszi, a szexuális aktivitáshoz kötött agresszi-
vitás és az ôszi agresszív magatartás létrehozásában 
szerepe lehet a neuroplaszticitást növelô gének eltérô 
szintû expressziójának is. Több, a neuroplasticitást 
növelô gén expressziója nagyobb mértékû (nem sti-
mulált hímeknél is) az ôszi idôszakban, mint a tava-
szi szapo rodási periódusban. Ezek a ribosoma prote-
in kódoló gének: MRPL12, a ribosomális protein S6 
kináz, továbbá a dynein szintézist fokozó DNALI1 és 
DYNLL1. Az ôszi idôszakban, idegen hím által kiváltott 
agresszió esetén az RPL3 és MRPS17 riboszomális pro-
teinek, valamint a mitochondriális poly(A) polimeráz 
fokozott expressziója jelentkezett, az ôszi, nem sti-
mulált hímekhez képest. Más gének viszont (mint a 
neurogenezist fokozó GADD45B, vagy a sejt ciklust 
gyorsító ZBTB16) intenzívebb expresszióval reagálnak 
a tavaszi idôszakban, az ôszihez képest. 

3.3.  A reprodukciós aktivitás megindulása: 
 párválasztás, pár védelmezés, 
 extrapár paternitás

A fészkelôterület kialakítása és védelmezése során 
a hím madár nem csak a fajazonos hímekkel szem-
ben „méretteti meg magát”, hanem a területén és en-
nek környékén levô nôstény madarak számára is infor-
mációkat szolgáltat. A territorialitás viselkedés formái 
már önmagukban is, a hím bemutatkozására is szol-
gálnak, így az agresszív magatartás minták, egyben a 
szexuális „ display” bevezetését jelentik. Ezek azután 
fokozatosan, a hím minôségét (erônlét, fi tness, para-
zita mentesség stb.) a nôstény irányába történô jelzés-
rendszerré alakulnak át. A szexuális  display, a hím ál-
tal bemutatott jelzések összessége, vagyis a magatar-
tásformák rendszere magába foglalja a  nászruha mi-
nél feltünôbbé tételét (fej és hát tollazat borzolása, a 
nyaki légzsákok felfúvásával a nyak díszes tollazatá-
nak kihangsúlyozása, farok felemelése, dísztollainak 
terpesztése, a szárny emelése és terpesztése, a díszes 
evezô-fedôtollak kifordítása stb.), a csôr díszes kiala-
kulását (élénk szín, szaru-függelékek), a „dürgô” hím 
jellegzetes násztáncát, vagy tipikus mozgás-formáit és 
nem utolsósorban a hangadás (ének), csôr-csattogtatás, 
speciálisan megjelenô formáit. 

A  párválasztás során a nôstény „dönt” („hölgyvá-
lasz”), melynek lényege az, hogy a hím(ek) szexuális 
szelektált ornamentjei (testméret, tollazat szinezet, tol-
lak és bôrlebenyek formája és hossza), éneke, násztán-
ca alapján a nôstény felméri a hím madár minôségét 
(territoriumának minôségét, egészségi állapotát, eset-
leg egyéb, ún. „jó génjeit”), s ennek alapján „eldön-
ti”, hogy melyik hímmel fog párosodni, s így melyik 
hím tulajdonságait (génjeit) viszi tovább utódaiban. 
A nôstény párválasztása a szexuális szelekció egyik fon-
tos mechanizmusa, míg egy másik pl. a hímek versen-
gése. A  jó gének teóriája ellentmond azonban a Fisher-
féle alapvetô megállapításnak, mely szerint egy egyen-
súlyban levô populációban alacsony a rátermettséget 
befolyásoló szexuális jelzések varianciája. Elmélete 
szerint, egy eredetileg csak természetes szelekció alatt 
álló hím bélyeg és az erre spontán megjelenô nôstény 

preferencia a jobb túlélésû és egyúttal vonzóbb utódok 
miatt, együtt és egymást erôsítve terjed el a populáci-
óban, egészen addig, míg a túlélésben jelentkezô hát-
rány meg nem állítja ezt a folyamatot. Más részt, az el-
mélet szerint, a hím bélyeg és a nôstény preferencia kö-
zött genetikai korreláció tételezhetô fel: csak az egész-
séges, jó kondícióban lévô hímeknek fejezôdnek ki tö-
kéletesen a másodlagos ivari bélyegeik, s a „jelzések 
alapján” ezen jó túlélésû hímek kiválasztásával tudnak 
a nôstények evoluciós elônyre szert tenni. Ez – köz-
vetve – oly módon valósul meg, hogy a nôstények ez 
esetben, a „jó géneket” (pl.: paraziták elleni reziszten-
cia géneket) utódaiknak átadják. A nôsténynek közvet-
len elônye is származhat egy ilyen hím választása ese-
tén, mert az nem fertôzi meg korokozókkal, ill. parazi-
tákkal. A pozitív hatás komplex módon érvényesülhet 
olyan madaraknál, ahol a hím eteti a kotló nôstényt (pl. 
macskabagoly, vagy szarvascsôrû madarak). 

Örvös légykapón végzett vizsgálatok szerint, a rá-
termettséget befolyásoló jellegzetességek – valóban – 
gyenge öröklôdést mutatnak. Más, laboratóriumi kö-
rülmények között végzett megfi gyelések, viszont arra 
utalnak, hogy bizonyos körülmények között a populá-
ció mégis(csak] a fi tness jellegek számottevô genetikai 
diverzitását képes fenntartani. Így, a nôstény partner- 
választása a hím által bemutatott szexuális bélyegek 
evoluciós kontrollját eredményezheti (Jones, 1987). 
A hím jó minôségét tükrözô feltûnô  nászruha a késôbb 
jelentkezô szülôi magatartást is befolyásolhatja. Így, az 
attraktívabb hím a nôstény részérôl nagyobb „befekte-
tésre” ösztönöz az egész  fészekalj vonatkozásában, s 
ezen belôl a hímekre emlékeztetô tollazatú hím-fi ata-
lok intenzívebb etetésére, mint azt pl. az észak-ameri-
kai keleti kékmadár (Sialia sialis) esetében megfi gyel-
ték (Ligon, Hill, 2010).

A  párválasztás folyamán a nôstény madár „erôfe-
szí tése” arra (is) irányulhat, hogy utódai védekezô 
rend szerét segítse azzal, hogy olyan hímet választ, 
melynek a fô hisztokompatibilitási komplexnek (Ma-
jor Histocompatibility Complex: MHC) nevezett gén-
komplexe bizonyos mértékben eltér sajátjától és így 
az utódok MHC-je a szüleiknél nagyobb variabili-
tású lesz. Ez a komplex génállomány magában fog-
lal számos, a hatékony immun mûködésekhez szük-
séges gént és a polimorfi zmus a felismerô struktú-
rák sokasága révén növeli az utódok rátermettségét. 
Jelentôsége elsôsorban a fajok és fajták változó kör-
nyezethez történô alkalmazkodásában rejlik. A gén-
komplex a már korábban kialakult és az újonnan ki-
épített felismerô struktúrák utódokba történô átörökí-
tését biztosítja. Az MHC génkomplex génjei a gerin-
cesek szervezetében sejt-felületi glykoproteineket kó-
dolnak, mint amilyenek a T- lymphocyták antigénjei is. 
Meghatározó a szerepük a patogének és paraziták im-
mun-felismerésben, valamint növelik a fertôzô beteg-
ségek elleni rezisztenciát. Ezen, túlélés szempontjából 
fontos gének az utódok heterozigóciájának növelésé-
ben játszhatnak szerepet. Több fajon sikerült megálla-
pítani az MHC gének, ill. ezek alléljainak szerepét a 
nôstények párválasztási mechanizmusában.

Különbözô madárfajokon megfi gyelték, hogy az 
MHC gének egyrészt betegség rezisztenciát jelezhet-
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nek: fácántyúkok a betegség-rezisztens MHC genotí-
pusokat preferálják. Másrészt annak felismerése is fon-
tos, hogy a  párválasztás során elkerülje a nôstény a 
hozzá igen hasonló MHC allélokat tartalmazó híme-
ket, mint ezt Passerculus sandwicensis esetében meg-
állapították. Házi verebek vizsgálata arra utalt, hogy a 
nôstények elkerülik azon hímekkel történô párosodást, 
melyeknek egyedi MHC diverzitása alacsony és azo-
kat, melyeknek nincs a nôsténnyel közös MHC allélja 
(túlzottan eltérô hímek). Acrocephalus sechellensis 
esetében, pedig olyan hímekkel gyakrabban páro-
sodnak „extrapár rendszerben”, melyeknek a MHC 
diverzitása nagyobb volt, mint amelyikkel korábban 
párba álltak. Pávatyúk több tojást rak abban az eset-
ben, ha párja magas egyedi MHC diverzitású. Házi 
verebek esetében olyan eredmény is ismeretes, mely 
szerint azok a nôstények, melyeknek alacsony számú 
MHC allélja volt, legtöbbször olyan hímekkel párosod-
tak, melyeknek nagyszámú MHC allélja volt (Griggio 
és mtsai., 2011). 

A Hamilton-Zuk „ jó gének” hipotézise szerint a 
nôstények MHC gén felismerése és az ezeket a géne-
ket hordozó hímek preferálása nyilvánvalóan, feltûnô 
kapcsolt tulajdonságok (marker gének által szabályo-
zott bélyegek) megjelenése alapján történik. Ez az el-
mélet azt mondja ki, hogy a csillogó, feltûnô szinezetû, 
ép  nászruha és a különbözô bôrfüggelékek (összessé-
gében: ivari ornamentumok) jó minôsége utal arra, 
hogy a kérdéses hím madár nem beteg és nincs parazi-
ta fertôzöttsége, így képes a „költséges”ornamentumok 
létrehozására. Másrészt ezen bélyegek minôsége szo-
ros korrelációt mutat a MHC gének mennyiségével. 
A hipotézist elôször fácánkakasok sarkantyú hossza és 
életrevalósága közti pozitív korreláció felismerésével 
igazolták. A genetikai analizis u.i. kimutatta, hogy a 
MHC genotípus és a sarkantyú hossz, valamint a hí-
mek életrevalósága között pozitív kapcsolat van (von 
Schantz és mtsai., 1996). Hím Carpodacus mexicanus-
okat Mycoplazma gallicepticummal fertôztek, s eze-
ken kísérletesen igazolták a hipotézist. A fertôzés ál-
tal kiváltott elsô tünet jelentkezése, valamint a be-
tegség megszûnése és a tollazat színárnyalata (sár-
gás, vagy vöröses fedôtollak) között kerestek összefüg-
gést. A madarak megfertôzése után eltelt idôtartam és 
a tollazat színárnyalata között nincs összefüggés, vi-
szont negatív szignifi káns összefüggés mutatkozik 
a tollazat színárnyalata és a betegség lezajlásának 
idôtartama (megszûnésének idôpontja) között. Azok-
ban a hímekben, melyeknek vöröses árnyalatú tolla-
zata volt, a betegség hamarabb szünt meg, mint azok-
ban, melyeknek sárgás tollazata volt. A karotinoidok 
által szabályzott tollazat szinárnyalat elsôdleges kri-
térium a Carpodacus nôstények párválasztása esetén. 
A nôstények a parazitákkal szemben rezisztensebb, 
vöröses árnyalatú hímeket preferálják a zöldes-sárgák-
kal szemben (Hill, Farmer, 2005). Hím zebrapintyek 
csôre sárgás és sárgás-naranycsvörös árnyalatok között 
változik. Azok az egyedek, melyek csôre tesztoszteron 
egyszeri injekcióját követôen gyorsan vörösessé vá-
lik, agresszívebb viselkedésûek, territorialitásuk na-
gyobb, ill. jelzik, hogy bennük a tesztoszteron hatá-
sa gyorsabb és kifejezettebb. A nôstények szívesebben 

választják párjuknak az ilyen, vöröses tónusú csôrû, 
határozottabb fi tnessû hímeket (Ardia és mtsai., 2010). 

Énekes madarakban az ének mennyiségi és minô-
ségi elemei fontosak a nôstények párválasztási mecha-
nizmusában. Számos énekesmadárnál a nôstény azo-
kat a hímeket választja, melyeknek az ének repertoár-
ja szélesebb. Az ének minôség, viszont mint tanult tu-
lajdonság, a hím egyedfejlôdésének korábbi szakasza-
ival áll összefüggésben. Nádirigókon (Acrocephalus 
arundinaceus) megfi gyelték, hogy a belsô primer 
evezô hossza jól tükrözi a fi atalkori fejlôdést, szig-
ni fi  kánsan elôrejelzi az elsô reprodukciós idôszakra 
jellemzô ének minôségét, a repertoár szélességet. 
Az ének minôség, pedig jól jelzi a testtömeg, az élet-
revalóság alakulását (Nowicki és mtsai., 2000). A fi a-
talkorban tanult ének minôségét, ill. a fi atal hím ma-
darat, az ebben a periódusban ért stressz mennyisé-
ge erôsen befolyásolhatja. A kevésbé stresszirozott fi -
atal hímek több erôforrást „mozgósíthattak” az ének-
lést szabályzó agyi központok kialakítására, mint 
ezt a fejlôdés-stressz elmélet Valószínûsíti (Nowicki, 
Searcy, 2004). Maláriával fertôzött fi atal hím kanárik 
esetében a kialakuló ének repertoár egyszerûbb lesz, 
mint a nem fertôzött „kontroll” madarak énekében 
és a neurális szabályzó rendszer hyperstriatalis ele-
me (HVC) kisebb méretû. A nôstények kisebb száza-
lékban választják párjuknak ezeket a hímeket, s így a 
parazita fertôzöttséget jelzô gyengébb minôségû ének-
lés, ebben az esetben, mint szexuális szelekciós faktor 
mûködik (Spencer és mtsai., 2005). 

A madarak szociális, párválasztó és paternális ma-
gatartásában sokáig nem vették fi gyelembe a szaglás, 
az illatok(szagok) csoport és egyed meghatározó, vagy 
éppen, különbség tételt megkönnyítô szerepét. A ma-
darak szagló szerve azonban sokkal tökéletesebb an-
nál, amit korábban feltételeztek, s nem csak a vonuló 
madarak tájékozódásában, vagy az albatroszok, alkák 
és viharmadarak táplálék megtalálásában játszik fon-
tos szerepet, hanem – fôleg tengeri madaraknál – a pá-
rok kialakulásában is (Nevitt, 2008). A tengeri madarak 
esetében a test-illata, melyet a farcsíkmirigy váladéka, 
a pehely-tollazat szaru képleteinek kopásával létrejött 
puderszerû por és a fedôtollazat komplex módon kiala-
kult illata képez, csoportokra, családokra, vagy egye-
dekre jellemzô lehet. A csüllô (Rissa tridactila) illat-
anyagainak gázkromatográfi ás és tömegspektrográfos 
vizsgálata azt mutatta, hogy a hím és nôstény madarak 
mennyiségi és minôségi különbséget mutatnak. A tol-
lazat illóolaj és nem illó-olaj tartalmának szag-elemzé-
se azt mutatta, hogy egyedi különbségek vannak, me-
lyek az egyed genetikai jellemzôire utalhatnak, s így 
az illat-anyagok ivar és egyed felismerô és „minôsítô” 
bélyegek, melyeket a madár a  párválasztás során hasz-
nosít (Leclaire és mtsai., 2011). A pár választásnál 
hojszák és pingvinek esetében kimutatták, hogy detek-
tálják a „rokoni illatokat”, s olyan egyedet választanak 
párként, mely „idegen illatokat” hordoz (Bonadonna, 
Nevitt, 2004, Coffi n és mtsai., 2011). 

A „ jó gének” elôfordulását jelzô bélyegek közül 
fontos lehet a hím madarak kóborló, keresô-kutató, 
táplálék-szerzô (foraging) magatartásának intenzitása 
is. Ez a magatartás (mind két ivar esetében) alapvetô 
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az életbenmaradáshoz és a szaporodási sikerhez. 
A kó borló-táplálék-keresgélô magatartás a legtöbb faj 
esetében tanult tulajdonság, mely a magasabbrendû 
idegmûködések bizonyos fejlettségét igényli. Fiatal 
zebrapintyeket tanítottak különbözô  foraging magatar-
tás-formákra, majd vizsgálták, van-e a felnôtt korban 
a nôstények részérôl vonzódás és párválasztási affi ni-
tás, az így „tanított” hímek vonatkozásában. Az ered-
mények szerint, a nôstények sem szûkebb körben, sem 
pedig „nyitott” vegyes populációban nem mutattak kü-
lönösebb affi nitást az így elôkezelt hímek választásá-
ban, vagyis a  foraging magatartás nem játszik (legalább 
is, meghatározó) szerepet a nôstények pár választásá-
ban (Boogert és mtsai., 2010). A karib lilatorkú kolibri 
(Eulampis jugularis) esetében a nôstény madár pár-vá-
lasztásában nem a hím tollazatának, vagy bemutatko-
zó viselkedésének van döntô szerepe, hanem annak, 
hogy a hím területén hány és milyen mennyiségû nek-
tár-tartalmú virág van, s hogy ezeket a hím milyen si-
kerrel tudja más kolibriktól megvédeni. A hím mére-
te és életrevalósága így csak közvetve játszik szerepet 
(Temeles, Kress, 2010).

A pár-választás folyamatában szerepet játszhat a 
hím és nôstény madár kondíciójának kölcsönös egy-
másra hatása, egymást kiegészítô jellege is. Ez a típu-
sú  párválasztás fi gyelhetô meg a – mind két szülô fi ó-
kagondozó tevékenységét mutató – zebrapintyek ese-
tében. Különbözô minôségû fészekaljból származó 
egyedeknél kimutatták, hogy az azonos minôségû hím 
és nôstény madarak párba állása valósult meg gyakrab-
ban, feltehetôen „assortative mating”-rôl, vagyis köl-
csönös választásról van szó (Holveck és mtsai., 2011).

A pár-választás jellegzetesen kapcsolódik az azo-
nos idôszakban megjelenô pár-védelmezéssel („pár-
ôrzéssel”) és az ezekkel ellentétesen ható extra-pár-
paternitással („megcsalás”), mely utóbbi az erede-
ti fészkelô párral kialakított kapcsolat „terhére”, más 
partnerekkel valósítja meg a hím génjeinek minél ha-
tékonyabb elterjedését. Az extra-pár paternitás és a 
polygynia esetében erôs a szexuális szelekció, fontos 
azonban az, hogy ez a két stratégia milyen kovarian-
ciát mutat. Fakultatív polygyn kék cinegékben állapí-
tották meg, hogy ezek a tényezôk együttesen 2.6× na-
gyobb fi óka számot eredményeztek, mint monogám 
költôpárok esetén. Számításba kell venni azonban, a 
hím életkorát is, mivel elsô éves, polygyn természetû 
hímek paternitása csökkent az elsôdleges párjuk (fé-
szekaljuk) vonatkozásában és ez „rontja” a polygynia 
hatékonyságát. Ezt fi gyelembevéve is, különbözô fa-
jokon megállapítható, hogy a nôstények elônybe ré-
szesítik a polygyn hímeket, s ezek választásával bizto-
sítják a jó géneket utódaik számára, vagyis azt, hogy 
hím utódjaik szintén polygynek legyenek (Vedder és 
mtsai., 2011).

A pár védelmezése, ôrzése a párba-állást követô, 
ill. azzal gyakorlatilag azonos idôben megjelenô 
komp lex viselkedésforma ( territoriális magatartás + 
ud varlás + a pár-védése), mely fôként a  territoriális 
hímet jellemzi, de megjelenik a nôstény esetében is. 
A pár védelem elsôdleges feladata az apaság (pater-
nitás) Valószínûségének növelése azzal, hogy a ferti-
lis nôstényt állandóan követve, azt a kisebb-nagyobb 

kóborlások során, fészkelô területükre „visszaterelve”, 
életét fi zikailag védelmezi s így az utódok mennyiségét 
és minôségét, valamint felnevelésük esélyeit optimali-
zálja. Ezáltal a hím saját génjeinek tovább öröklôdését 
biztosítja. A költô-pár védelmezése fennmarad és 
erôsödik a fertilis nôstény tojásrakása, „fészkelése” 
idején, kivédendô az idegen hímek próbálkozásait 
extra-pár kopulációkra és extra-pár fertilizációkra 
(Moller, 1987a,b, Mays, Ritchison, 2004). A pár vé-
delmezés mechanizmusát ebben az idôszakban az 
(extrém) magas tesztoszteron szint hozza létre, mely 
célzottan az idegen hím ellen irányul: a  territoriá-
lis, párt ôrzô hím vad támadásokkal ûzi el a betola-
kodót (Wingfi eld és mtsai., 1994, Peters, 2002, Saino, 
Moller, 1995). 

A párkapcsolat kialakulása idején a plazma tesz-
toszteron szint nagysága – valójában – több, egymásra 
ható viselkedésformával lehet kapcsolatos, mivel ez az 
idôszak a hímek reprodukciós tevékenységének igen 
intenzív szakaszát jelenti. Egyrészt a hím területvédô 
és udvarló ( display) viselkedésû, jelentkezik a saját 
költôpár védelmezése, de energetikai szempontból 
fontos az, hogy a közeli költôterületek nôstényeivel a 
hím extrata-pár kopulációs próbálkozásokat is folytat. 
Ezen komplex aktivitásformák optimális, vagy szuper-
optimális jelentkezését a tesztoszteron magas szintje 
biztosítja, mint azt az ausztráliai kék tündérposzátán 
megállapították (Mulder, 1997, Peters és mtsai., 2001). 
Az elsô költô évükben monogám Seychelles nádi-
poszátáknál a késôbbi években csoportos költés alakul 
ki, s ebben a további idôszakban megváltozik az össze-
függés a tesztoszteron szint és az esetleges extra-grupp 
kopulációk gyakorisága között. Ennél a madárnál külö-
nösen nagy az extrapár kopuláció kockázata, mivel az 
„ôrzés-nélkül hagyott” nôstény, csak egy tojást rak, s a 
fészkelési idôszak rövidsége miatt, nincs lehetôség má-
sodik (pót)  fészekalj rakásra. A pár-védelem redukálja 
a hím tápálék keresô magatartását, s ez kondiciójának 
romlásához vezethet. A csoportosan fészkelô Seychelles 
nádiposzátáknál az androgén szint csak az udvarló ma-
gatartással és a hím saját párját ôrzô aktivitásával mu-
tat korrelációt, de nincs összefüggés egy másik csoport 
nôstényeivel folytatott esetleges extrapár kopulációk si-
kerével. A hím udvarló magatartása csak a saját pár-
ja (csoportbeli nôstény) vonatkozásában jelentkezik, az 
extra-csoport kopuláció nem jár együtt udvarló viselke-
désformával. Ennél a fajnál a csoportos fészkelés több 
szinten is csökkenti a tesztoszteron szükséges magatar-
tás-élettani „feladatait”, s így energia „megtakarítást” 
eredményez (Komdeur, 2001, van de Crommenacker 
és mtsai., 2004). 

A pár örzô magatartás kialkulásban szerepe van a 
területen tartozkodó fertilis nôsténynek is. Vörösbe-
gyeken igazolták, hogy a fertilis nôstény jelenléte fo-
kozta a hím mozgás aktivitását, éneklésének gyakori-
ságát és intenzitását, amelyek lényegesen kisebb szám-
ban jelentkeztek nem fertilis nôstény jelenlétében. 
A hím kopulációs próbálkozásai, egyáltalában nem je-
lentkeztek inaktív tojó jelenlétében, de a fészkelô terü-
letre bevitt fertilis nôstény megjelenésével azonnal fel-
léptek, s ugyanakkor jelenkezett a párt kísérô – ôrzô 
magatartás is (Tobias, Seddon, 2000). Hasonló össze-
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függés mutatható ki a réti pityer (Anthus pratensis) ese-
tében is. A párok kialakulása idején a hím területére 
helyezett „nôstény-model” jelentôsen fokozta a hím 
agresszivitását egy megjelenô „idegen” hímmel szem-
ben, viszont, ha ilyen nôstény-model nem volt jelen, a 
hím nem-, vagy alig mutatott agresszív, támadó visel-
kedést (Petrusková és mtsai., 2007). A párt védelmezô, 
ôrzô magatartás japán fürjek esetében akkor is fellé-
pett, ha a hím csak egy üveglapon keresztül láthatta a 
nôstényt, s közöttük fi zikai kontaktus nem léphetett fel. 
A hím a megvilágított idôszak 64%-át töltötte az üveg-
lap közelében, mozdulataival követve a nôstény ma-
darat, s reagálva arra, ha annak közelébe egy másik 
hím fürjet helyeztek (Domjan, Hall, 1986). 

Számos madárfajnál, fôleg trópusi területeken 
élôk nél ismeretes az, hogy a szaporodási idôszakban a 
hím és a nôstény „duettet énekel”. A jelenségrôl felté-
telezik, hogy ez a terület- és a párvédelem mechaniz-
musának része lenne. A bubu (Laniarius aethiopicus) 
duettet énekel bizonyos post-konfl iktus helyzetekben 
is, amivel a fajtársai „tudtára adja”, szociális konfl ik-
tusban aratott sikerét. Ezt, különbözô szociális helyze-
tekben történt lejátszásokkal, kísérletesen igazolták: a 
duett nem csak egy, „betolakodó” egyed elriasztására 
szolgál, hanem a környezô területek fészkelô párjaival 
is tudatja a pár helyzetét, egy bizonyos rangsorba he-
lyezve magukat (Grafe, Bitz, 2004). 

Az extrapár kopuláció –  extrapár paternitás 
(pár   kap  csolaton kívüli párzás – párkapcsolaton kí-
vüli kopulációkból származó fi ókák). A hím ma-
dár az esetek többségében igen nagy aktivitást mu-
tat a szaporodási idôszak elején, mivel feladata nem 
csak költôpárjának védelme, hanem kisebb-nagyobb 
mér tékben felkeresi a szomszédos területek ferti-
lis nôstényeit is, hogy – génjei elterjesztése érdeké-
ben – azokkal (is) párosodjon. A hím madár tehát, sa-
ját territoriumán belôl udvarlással megvalósuló mono-
gámiára törekszik, míg a közeli területeken extrapár 
kopulációt kísérel meg, ill. folytat, melyeket általában 
nem kísér a fajra jellemzô udvarlási viselkedés. 

Lack (1968) a madarak szaporodási rendszerét átte-
kintve, megállapította, hogy a fajok több, mint 85%-a 
szociális monogámiában él, ami a pár közös tevékeny-
ségét jelenti a tojások megtermékenyítésében, kikelté-
sében és az utódok felnevelésében. Elképzelése sze-
rint, a szociális monogámia az esetek igen nagy több-
ségében genetikai monogámiát is jelentene. Burke és 
mtsai (1987) alkalmazták elôször a multi-locus-DNS 
fi ngerprinting módszerét, megállapítva háziverebeken 
az  extrapár paternitás nagy százalékát, amit a megfi -
gyelt nagy gyakoriságú extrapár kopulációk is igazol-
tak. Mai ismereteink szerint madaraknak csak mintegy 
25%-a monogám genetikailag, a vizsgált fajok több, 
mint 90%-ánál találtak extrapár utódokat. A szociáli-
san, valóban monogám típusoknál is, az utódok mint-
egy 11%-a, extrapár kopuláció eredményébôl szárma-
zik, melyek a vizsgált fészekaljak 18.7%-ában megje-
lentek (Griffi th és mtsai., 2002). A kékbegy (Luscinia 
svecica) meghatározott populációjának 10 éves vizs-
gálata azt mutatta, hogy a fészekaljak 8–76%-ában 
mutatták ki idegen hím utódait, s a pelyhesek 7–33%-
a származott extrapár kopulációk eredményébôl 

(Johnsen, Lifjeld, 2003). Nádisármánynál (Emberiza 
schoeniclus) ez az arány még magasabb: a fészekal-
jak 74%-ban voltak extrapár utódok, s az összes utód 
51%-a származott idegen hímtôl (Bouwman és mtsai., 
2006). Hasonló eredményt kaptak örvös légykapón is 
(Rosivall és mtsai., 2009). 

Az extrapár paternitást befolyásoló környezeti hatá-
sok közül a levegô reggeli hômérséklete volt az, ame-
lyik ezt leginkább befolyásolta: amikor a hômérséklet 
alacsony volt a fertilis periódus csúcsán, az  extrapár 
paternitás ritkábban jelentkezett (Johnsen, Lifjeld, 
2003). Az  extrapár paternitás az ezt megvalósító hím 
részérôl viszonylag kevés idôt követel: Wilsonia citrina 
poszáta esetében a hím idejének mintegy 8%-át töl-
ti átlagosan az idegen nôstény(ek) fészkelô területén. 
Ez a rövid idô, viszont hatékony a párosodások szem-
pontjából, a vizsgált területen u.i. a nôstények 35%-
ánál extrapár utódokat találtak (Stutchbury, 1998). 

A hím madarak szempontjából nehéz határozott 
összefüggést kimutatni az extrapár kopulációk gya-
korisága és a hím jellemzô fi zikai bélyegei között. 
Nádisármány és kékcinege esetében az idôsebb hí-
meknél nagyobb gyakoriságú az idegen fészkelô te-
rületek felkeresése, mint fi atal hímek esetében, azon-
ban a fészekaljon belöli, idegen hímtôl származó utó-
dok aránya csökkent az idôsebb hímek leszármazottai 
között (Bouwman és mtsai., 2006, Lubjuhn és mtsai., 
2007). Az extrapár kopuláció a megtermékenyités vo-
natkozásában is fontos. Ismeretes az, hogy zebrapin-
tyen az utolsóként megvalósuló kopulációból szár-
mazó spermiumok termékenyítik meg a petesejteket. 
Ha, az utolsó párzás egy „idegen” hímmel történik, 
úgy – nagy valószínûséggel – ez lesz az utódok apja. 
Amennyiben viszont, az extrapár kopulációt továb-
bi, a költôpár hímmel történô párosodások követik, az 
extrapár fertilizáció esélye erôsen lecsökken (Birkhead 
és mtsai., 1988). 

Az  extrapár paternitás – mely egyértelmûen nagy 
szelekciós nyomást gyakorol a hímekre – nem csak 
a hím génjeinek szélesebb elterjedését befolyásolja, 
hanem – egyes feltételezések szerint – a nôstény vo-
natkozásában közvetett genetikai elônnyel is szolgál. 
A  fészekalj extra-pár pelyhesei u.i. gyakran magasabb 
szintû rátermettséggel rendelkeznek, mint a költô-
pár hímtôl származó utódok (svédországi légykapó-
kon végzett vizsgálatok). Melospiza melodián vég-
zett több éves vizsgálatok viszont, azt mutatták, hogy 
az extrapár utódok és a költôpár hímtôl származó 
utódok átlagos túlélése nem különbözött egymástól. 
A nôstény utódok esetében a túlélés és életrevalóság 
alacsonyabb szintû volt az extrapár egyedeknél, a hí-
mek esetében viszont ugyanolyan, vagy jobb túlélé-
si ráta mutatkozott, mint a költôpár hímtôl szárma-
zott utódok esetében. Itt azonban ki kell hangsúlyoz-
ni, hogy hosszú távú hatásról van szó (Sardell és mtsai., 
2011). 

Troglodytes aedon-on, nagyszámú utódon ele-
mezték az  extrapár paternitás, nôstényre vonatkozta-
tott, esetleges közvetett elônyeit. Az elsô kísérlet az 
utódok immunológiai tulajdonságaira terjedt ki. Ki-
derült az, hogy sem a bôr-immunvédettsége, sem a 
humorális immunaktivitás, sem a plazma baktericid 
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hatékonysága nem volt jobb az extrapár utódoknál, 
mint a saját költôpár hímtôl származó fi ataloknál. Egy 
második vizsgálat az utódok ivari megoszlására irá-
nyult. 2345 pelyhes közül 350 származott extrapár 
kopuláció eredményeként. A hím utódok aránya szig-
nifi kánsan magasabb, 0.534 volt az extrapár pelyhe-
sek között, szemben a 0.492 aránynál, amit a költôpár 
hím utódjainál találtak. Ezek szerint a nôstény extrapár 
kopulációra irányuló affi nitása nem az utódok ráter-
mettségének javítására, hanem az ivararány „hím” irá-
nyában történô megváltoztatására irányulhat (Forsman 
és mtsai., 2008, Johnson és mtsai., 2009). 

Az extrapár kopulációkat a hím aktivitása (fi zi-
kai kondíció, dürgési magatartás intenzitása, násztol-
lazat minôsége, ének minôség, tesztoszteron szint, 
stb) mellett a környezeti tényezôk is befolyásolhatják. 
Az extrapár kopulációkat befolyásoló környezeti hatá-
sok közül a levegô reggeli hômérséklete volt az, ame-
lyik ezt leginkább befolyásolta: amikor a hômérséklet 
alacsony volt a fertilis periódus csúcsán, az  extrapár 
paternitás ritkábban jelentkezett (Johnsen, Lifjeld, 2003). 

3.4. Az udvarlás és párzás, a fészeképítés

A nôstény által „kezdeményezett”  párválasztás és a 
hím által „megvalósított” pár-ôrzés lehetôvé teszi a szo-
ciálisan monogám, a költôpár hím génjeit továbbvivô 
pár kialakulását. Ennek a folyamatnak meghatározó 
eleme az udvarlás, mely – a hím sokrétû aktivitása ered-
ményeképp – megerôsíti és elmélyíti a leendô költô 
pár összetartozását. Ennek során a nôstényt rá kell ven-
nie az általa, vagy közösen birtokba vett fészkelô terü-
let elfogadására, ill. a megadott helyen történô fészek-
építésre, s ilyenkor a nôstény szerepe több, mint pasz-
szív részvétel az udvarlás folyamatában. Elfogadó ma-
gatartása aktív kiegészítése a hím magatartás mintáza-
tának. Az udvarlás – kevés kivételtôl eltekintve – csak a 
költôpár vonatkozásában jelentkezik, az extrapár kap-
csolat esetében nem alakul ki. Az udvarlás a nôstény 
madár párzásra történô felkészítését jelenti, mind eto-
lógiai, mind neuro-endokrin vonatkozásban. Az utó-
dok felnevelését biztosító költôhely, a fészek kialakítá-
sa ugyancsak a sikeres udvarlás eredménye. 

3.4.1. Udvarlás

Az udvarlásnak strukturális (formákhoz kötött) és 
funkcionális összetevôi vannak: 1. a  nászruha bemu-
ta tásának ornamentális hatása, a színes tolla zat külön-
bözô speciális mozgásokkal történô kihang súlyozása: 
mint amilyen a tollazat terpesztése és felmeresztése, a 
színes bôrfüggelékek, a csôr szarutok (rhamphotheca) 
nuptialis megjelenési formája, 2. együttes tollászko-
dás, mely lehet auto- és allo preening, 3. a násztánc – 
 dürgés, rendszerint meghatározott testtartás elemekbôl 
és mozgás mintázatból álló komplex magatartásfor-
ma, amelyet, 4. jellegzetes hangadások (kiáltás, ének, 
hangutánzás) kísérnek. 

A násztollazat szerepét tekintve fontos lehet a 
tollak élénk, feltûnô színe, melyet festék-anyagok: 
melaninok (fekete, barna, szürke szín megjelenítése), 

karotinoidok (vörös, narancsszínû, sárga szín kialakí-
tói), psittacofulvin (a papagályok sárga és vörös szí-
nei) valamint a ritkább porfi rinek (a turakók vörös és 
zöld színei és a baglyok, valamint ölyvek barna szín-
árnyalatai) és a pterinek (a szivárványhártya és egyes 
tollak sárga és narancs-vörös színei), valamint a tol-
lazat speciális struktúrája (struktúr-színek) hozhat lét-
re. A struktur színek egyike a nem iridizáló ultraibolya 
szín, melyet a tollágakban a levegôvel töltött és tömör 
keratinból álló szakaszok váltakozása, ill. a melanin 
szemcsék elhelyezkedése eredményez, s ibolya színû, 
kék, vagy zöld színt hoz létre. A másik struktúr szín iri-
záló kékes- lilás megjelenést ad a ráesô fényben. Ezt 
a tollak zászlójában levô szaru lapok, vagy a melanin 
lemezes, vagy kristályszerû megjelenése és a köztük 
levô levegô-buborékok adják. 

Egyes testtájakon a prenuptiális  vedlés során spe-
ciális méretû és/vagy alakú tollak (tollazat) alakul ki 
hímekben, melyet a madár a szaporodási idôszakot 
követôen – a test egészére kiterjedô – postnuptiális 
 vedlés kezdetén hullat ki. Ezek a tollak rendszerint 
erôs, feltûnô színüek is. Jellemzô nász tollazat talál-
ható a farkon: a kormány tollak és ezek fedôtollai egy-
aránt lehetnek megnyúlt, vagy laza szerkezetû, eseten-
ként feltûnô színû elemei a nászruhának. A megnyúlt 
farok tollak számos csoportban jellemzôek, ezek kiala-
kulása kapcsolódhat a nôstények genetikailag rögzült, 
pár-preferenciájához, valamint a kisebb költséghez, 
amely hímen a farok tollak esetén jelentkezik a szárny, 
egyes extrém módon megnyult evezôihez képest, de 
létrejöhetnek a kormánytollak meghosszabbodására 
irányuló szelekció eredményeként is (Montgomerie, 
Doucet, 2007). A hím madarak nászruhájának ele-
meként számos farok forma, így hosszú, kihegyesedô, 
megnyúlt és villásan végzôdô, oldalra kiszélesedô, vé-
gén visszafele kunkorodó stb. formák jelennek meg.

Jellegzetesek a fejtetô tarajszerû, vagy esetenként 
felborzolható bóbita tollai, a tarkó üstökben kihúzó-
dó, vagy kontyszerû tollai, a nyaktájék gallérszerû 
képzôdményt létrehozó tollazata (újzélandi tui), az 
erôsen megnyult másodrendû evezô-tollak egyes dél-
kelet-ázsiai és afrikai lappantyúkon, valamint a test 
fedôtollainak megnagyobbodásai a különbözô paradi-
csom-madarakon.

A tollazat mellett az ornamentika fontos ele-
mei a színes bôrfüggelékek, melyek leggyakrabban 
a pofán, fejtetôn, nyakon jelennek meg. Ezeket még 
feltû nôbbé teszik a felfújható garat, nyelôcsô légzsák 
diverticulumok. Ezek színét egyrészt ugyanazon fes-
ték-anyagok adják, mint a tollazatét, másrészt (tarajok, 
nyaki lebenyek stb.) esetében a vér aktuális hemoglo-
bin tartalma a fô szinezék. 

Viszonylag kevés madárfaj esetében játszanak 
szerepet az udvarlás során az illat-hatások (kémiai 
mediátorok). A bóbitás alkáknál (Aethia cristatella), 
vagy egyes hojszáknál jöhet szóba speciális illat-anyag 
az udvarlás során. 

A hangadás (ének) szerepe az udvarlási magatartás-
ban sokrétûen megnyilvánul (Montgomerie, Doucet, 
2007). Az énekesmadaraknál alapvetôen kettôs funk-
ciója van az éneknek: egyrészt intraszexuális, a hímek 
közt bír jelzésértékkel, mint territorium védelmezô 
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hangadás, másrészt interszexuális jellegû, a nôstény 
felé irányuló, udvarlási magatartás része. A fajok zö-
ménél ugyanazon ének-típus tölt be kettôs funkciót, 
legfeljebb az ének intenzitása és tartama mutat eltérést, 
s amelyeket elsôsorban eltérô idôzítésük különböz-
tet meg. Más fajokon, pl. az észak-amerikai Parulidae 
család tagjainál, a hímek eltérô ének formációt alkal-
maznak a territorium védelem és a nôsténynek történô 
udvarlás esetében. Több fajnál a nôstény is énekel az 
udvarlási periódusban, valamint a hím és nôstény – 
más jellegû vokalizációval és hang-repertoárral – du-
ettet is énekel. A hangok erôsítésére gyakran a gégecsô 
(darvak), vagy a nyaki (oesophagialis) légzsákok rezo-
náló dobokat képeznek (fajdok, bölömbika). Egyes tí-
pusoknál az udvarló hím nem vokális-jellegû hango-
kat ad: a farok kormánytollai és az evezô tollak sajá-
tos kifeszítésével, terpesztésével jellemzô, csak a sza-
porodási periódusban hallható hagokat generál (récék, 
szalonkák, kolibrik, manakinek), doboló, éles recsegô 
hangok (gerlék, fajdok), a tollak közt átáramló levegô 
éles sivító hangokat képezhet (manakinek). 

A madarak(ének)hangjai általában az emberi fül-
lel hallható tartományba esnek. Általában a nagyobb 
testû madarak adnak mélyebb, s a kisebb testûek, ma-
gasabb énekhangokat. A kazuárok alacsony frekven-
ciájú hangjai 23 Hz körül vannak, egy északamerikai 
Parulida, a Dendroica striata igen magas hangjai pedig 
10–11 kHz frekvenciát jelentenek. Ami az ének válto-
zatosságot illeti, ez hatalmas a madárvilágban, tekint-
ve, hogy nem csak a fajok közti (interspecifi kus) variáci-
ók mennyisége áttekinthetetlenül sok, hanem az egyes 
alfajok, sôt földrajzilag többé-kevésbé izolált populá-
ciók udvarlási-éneklése is rendkívül széles-spektrumú, 
nagy az intraspecifi kus variabilitás is. Ismeretes az is, 
hogy ugyanazon fajon belôl, a szomszédos területen 
élô egyedek éneklése (syllabusokból álló repertoára) is 
eltérô lehet, s így az ének alkalmas az egyed azonosítá-
sára (egyfajta „ujjlenyomat”-ként). A repertoár e mellett 
tükrözi a hím minôségét is. A repertoár tanulással alakul 
ki, amelyben meghatározó az elsô szaporodási idôszak, 
s azután élethosszig fennmarad. Az énekminôségnek 
két jellemzôje van, a repertoár méret/komplexicitás és 
a környezô hímek énekétôl való eltérés mértéke. Mind 
kettô szexuális szelekcióval kialakult bélyeg. Az egyik 
leggazdagabb énekrepertoárú faj a Mimidae-khez tarto-
zó Toxostoma rufum, amely egy szaporodási idôszakban 
több, mint 2000 syllabust használ. 

Az énekesmadarak udvarlási-éneke határozott nap-
szakosságot mutat, s reggeli elsô, intenzív jelentkezé-
se erôs korrelációt mutat az aktuális napkeltével. Ezt 
az ún. „hajnali kórus”-t, amely szintén interspecifi kus 
megjelenésû, nagymértékben befolyásolja az illetô fa-
jok élôhelye: trópusi esôerdôkben a talajfeletti magas-
ságtól függ, elôször a canopy legmagasabb szintjén élô 
fajok kezdenek el énekelni, majd a megszólaló fajok 
egyre közelebb kerülnek a talajszinthez. Itt, nyilvánva-
lóan a kelô nap fényének szintektôl függô megjelené-
se szabályozhat.

Az udvarlás rokonsági körökre (rendszertani egysé-
gekre, esetleg a fajra) jellemzô komplex viselkedésfor-
ma: a násztollazat és a feltûnô bôrfüggelékek bemuta-
tását jelenti, melyhez jellegzetes testtartás és mozgás-

formák társulnak, s amelyet speciális hangadás (ének) 
kísérhet. Az udvarlás összetett mozgásmintázata alkal-
mazkodhat a talajszinthez (esetleg speciális, növény-
zet és terep-akadályoktól mentesített területet keres-
nek, vagy hoz(nak) létre a hímek),máskor a vegetáció-
ban valósul meg, s a leglátványosabb formái a vízfelü-
leten, vagy a levegôben jönnek létre. 

Az udvarlás összetett magatartásformái szexuá-
lis szelekcióval alakulnak ki, amelyeket különbözô 
jellegû etológiai tendenciák motiválják. Az udvarlási 
viselkedésben a terület megôrzésére irányuló, korábbi 
viselkedési elemek, a nôstény madár érdeklôdését és 
szexuális vonzalmát megerôsítô elemek, a hím ráter-
mettségének szintjét tükrözô magatartás és a pár fész-
kelését és az utódok felnevelését biztosító tényezôk 
bemutatása szerepel, de megjelennek benne agresszív 
magatartási elemek is. 

A nôstény aktív – de nem kezdeményezô – részt-
vevôje az udvarlás folyamatának, s ezt elfogadó típusú 
mozgásokkal és testtartással, valamint esetenként hang-
adással adja a hím tudtára. Elutasító magatartását – mely 
a kopuláció idôleges visszautasítását jelenti – ugyan-
csak jellegzetes viselkedésformával, kitéréssel, menekü-
léssel, vagy esetenként agresszív megnyilvánulásokkal 
jelzi, amikor a hím általában meghátrál, agresszivitása 
nem fokozódik tovább. (Színes 56 –60. ábra)

Az udvarlás viszonylag egyszerû magatartás ele-
meit a galambféléken elemezték részletesen (Murton, 
Westwood, 1977). Ebben a csoportban a hím a tol-
lazat felfúvásának kíséretében, mozgás és hang ele-
mek kombinációjából álló viselkedést mutat, me-
lyet dürgésnek ( display) nevezünk. A hím galambfé-
lékre jellemzô a „bókoló mozgásmintázat”, melyet a 
fej emelése és süllyesztése, a begy felfúvása, helyben 
történô részleges, vagy körben történô elfordulások, 
a farok ritmikus terpesztése és jellegzetes turbéko-
lás jellemez. A  dürgés során a hím szorosan követi, a 
tôle eltávolodó nôstényt. A nôstény eltávolodásának 
intenzitása idôleges, vagy kifejezett elutasítást jelent-
het. A bókoló-udvarló magatartás határozottan ag-
resszív elemeket is tartalmaz, mint a fej süllyesztése 
és a farok lefelé irányuló, legyezôszerû terpesztése. 
Az udvarlás ambivalens jellegét mutatja az is, hogy 
ez egyrészt, átmehet a nôstény csipkedésébe, kerge-
tésébe, de ugyanolyan gyorsan, a nôstény nyaktolla-
zatának megragadásába s hátára ugorva kopulációs 
próbálkozásba is. (33. ábra)

33. ábra. A szárny villantást (gyors és ismétlôdô szárny 
oldalmozgások, A) és a szárnyrotálást (B) a szaporodási 

idôszak nagy részében megfi gyelhettük (március II – 
április II), ugyanakkor a tojó jelenlétében a szárnyrotálás 
volt inkább jellemzô. Az augusztusi idôszakban mindkét 

szárnymozgás hiányzott. (Pintér Ottó rajza)
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Színes 57. ábra. Dürgô túzokkakas (Otis tarda) SZIE Szaporodásbiológiai Tanszék Szôdi Túzoktelepe, Szôd

Színes 56. ábra. A hím Quiscalis mexicanus udvarló éneklésének két fázisa. A: a felborzolt tollazatú hím erôs rikácsoló 
hangot hallat, B: a strófa befejezését követôen teljesen kiegyenesedik, miközben tollait lesimítja. Mérida, Mexikó

A B
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Az udvarlás további magatartásformái a nôstény 
madár elfogadó, vagy elutasító válaszreakcióinak függ-
vényében jelentkeznek. Ha a két ivar között, a hím 
elsô közeledése inkább agresszív magatartás eleme-
ket hoz létre, akkor a hím kopulációs próbálkozásai, 
egy idô múlva, tovább folytatódnak. Intenzív elutasí-
tás esetén a hím esetleg újabb nôstény madárral pró-
bál párt alkotni, elûzheti területérôl a nôstényt, vagy 
ritkán, új költôterültet próbál birtokba venni. 

A nôstény elfogadó magatartása esetén az udvar-
ló viselkedés agresszív elemei háttérbe szorulnak, s 
új komponensek jelennek meg. Galambféléken ilyen 
összetevô a fészkelôhely bemutatása, amely a fész-
kelô helyhez való „szoktatást” jelenti, valamint a fé-
szekanyag hordással és azok emelgetésével kiváltott 
fészeképítésre történô „késztetés” (Murton, Westwood, 
1977). Ilyen típusú udvarlás jellemzia Cistophorus 
palustris-t is (Metz, 1991). Az ôsibb gémféléknél a 
fészkelôhely-bemutatás és a fészeképítés több agresz-
szív elemmel társul, s inkább a  territoriális agresszivi-
tás egyik megnyilvánulási formája. A hím szürkegém 
építi a fészket, s eközben nem csak a fajtárs, idegen hí-
meket ûzi el, hanem jellegzetes gally emelgetô, vala-
mint csôrcsattogtató magatartással megakadályozza a 
nôstény közeledését is (Péczely, 1987). 

Az udvarlási szakasz késôbbi fázisának jellemzô 
magatartásformája az „udvarlási-etetés”, mely rend-
szerint a tojásrakás megindulásáig tart. Ez ôsibb típu-
soknál (szulák, sirályok, gólyafélék stb.) többnyire csak 
imitáció, amely a táplálék felmutatását jelenti, esetleg 

átadását a nôsténynek, de galamboknál és papagájok-
nál, s egyes pintyféléknél a hím felöklendezi a begy-
ben megpuhított táplálékot, s ezt a nôstény csôrébe 
tömi be. Az udvarlási etetésnek kettôs funkciója le-
het. Egyrészt jelzés a nôstény felé a hím minôségérôl. 
Halászsas esetében összefüggést találtakaz udvarlá-
si-etetések és a kopulációk száma között (Mougeot és 
mtsai., 2002). Másrészt az udvarlási etetés meghatáro-
zott mennyiségû és minôségû táplálék kiegészítést je-
lent a nôstény részére: a felpuhított táplálék kevere-
dik a nyálmirigyek váladékával, mely így hormonokat, 
fehérjéket és immun anyagokat is tartalmaz. Ismere-
tes továbbá az, hogy a szaporodási idôszakban a hím 
madár táplálékmegválasztása módosul, ez határozot-
tan bizonyos vitaminforrások és többlet kalcium-kar-
bonát felvétel felé irányul. Az udvarlási-etetés ezen kí-
vül olyan etológiai rítust is jelent, amely stimulálhatja 
a nôstény hasonló tevékenységét, a fi ókák etetésének 
vonatkozásában (Péczely, 1987).

Az udvarlási magatartásformák egyike a hím „aján-
dék hordó” tevékenysége a fészek környékére. Ez a vi-
selkedés gyakran korai jelentkezésû, s kapcso lódik a 
nôstény elfogadó magatartását kiváltó – erôsítô territó-
riális magatartással, mint ausztrál tündér poszátáknál 
és fôként a lugasépítô madaraknál. Az afrikai bütykös 
szárcsánál késôbb nyilvánul meg ez, az inkább pár-
kapcsolatot erôsítô magatartás, amikor a hím zöld nö-
vényekkel dísziti ki a már elkészült fészket, a tojásra-
kás kezdetén (Montgomerie, Doucet, 2007, Péczely, 
nem közölt adat). 

Színes 58. ábra. A domináns, alfa (A) fácánkakas nagyobb színes pofabôrrel és sarkantyúval rendelkezik, 
mint a szubordinált (B) fácánkakas

AABB
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Színes 59. ábra. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto) udvarlásának három fázisa. A: az allopreening kezdete, 
B: a hím egyed viszonozza a nôstény közeledését, C: az elfogadó állapot

A

B

C
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Színes 60. ábra. A kis korella (Cacatua sanguinea) pár pre-kopulációs viselkedése, Kakadu Nemzeti Park, Ausztrália



270 Madár szaporodásbiológia

A fészkelôhely és fészekrakás bemutatása, valamint 
az udvarló etetés fokozza a nôstény madár aktivitását, 
mely megnövekedett mozgástevékenységben (fészek-
anyag hordás, fészeképítés) és agresszivitásban nyilvá-
nul meg. A nôstény  territoriális magatartása nô a fé-
szek közvetlen környékén, s ennek során nem csak a 
fajazonos idegen egyedeket igyekszik elûzni, vagy vé-
deni fészkét a predátoroktól, hanem esetenként még a 
saját párját is távolabb tartja.

Sajátos eleme az udvarlásnak a hoacin esetében 
megfi gyelt „udvarlási kopuláció” ( display copulation). 
Ennek során a hím csak igen rövid idôre ugrik fel a 
nôstény hátára, s egyik egyed sem mutatja a jellegzetes 
farok oldalra-hajlítást és a kloakális kontaktus sem va-
lósul meg. A postkopulációs kiáltás mélyebb és hosz-
szabb ideig tart, mint a normál párzást (reproduktív 
kopuláció) követô vokalizáció. A sûrün megismétlôdô 
rítus, egyrészt bizonyítja a nôsténynek a hím „ráter-
mettségét”, de méginkább jelzés a laza csoportban élô 
társak felé, nyilván fôként a többi hímnek, mely fel-
hívja a fi gyelmet az adott hím és nôstény „összetarto-
zására”.

Az udvarlás összetevô elemei általában együtte-
sen jelentkeznek, s a sirályokon – cséreken, a szulá-
kon, egyes partfutó – lileféléken, túzokféléken, lant-
farkú madarakon, valamint az énekesmadarak közül a 
mana ki neken, lugasépítô madarakon és a paradicsom-
madarakon valóságos „szertartást” hoznak létre. Eze-
ken a típusokon a különbözô színû és alakú dísztollak 
meghatározott csoportjainak, a fej – nyak és a szárnyak 
valamint a farok mozgatásával, terpesztésével, vagy 
csavarással történô kihangsúlyozása, a szokatlan moz-
dulatok több elembôl álló, meghatározott sorrendben 
következô megjelenítése, a fajra igen jellemzô „nász-
táncot” eredményez. A násztáncot tárgyak (kövek, csi-
gahéjak, gyümölcsök) felmutatása és összehordása, 
jellegzetes kiáltások, valamint a Passeriformeseknél 
széles hang és dallam repertoárt felhasználó éneklés 
kísérheti.

A násztánc sajátos megjelenési formája az, amikor 
a hím madár speciális területet, vagy építményt hoz 
létre a nôstények fi gyelmének felkeltésére, vagyis a 
násztánc meghatározott helyhez kötôdik. A násztánc 
helye lehet egyetlen hím udvarlási területe, vagy a hí-
mek meghatározott csoportjának közös udvarló áreája. 
A Pipridae-k és egyes paradicsommadarak „dürgô-
arénát” hoznak létre oly módon, hogy lapos területen 
eltakarítják a száraz faleveleket és a lágyszárú növény-
zetet. Az ausztráliai lantfarkúmadarak (Menuridae) 
magánosan élnek, csak a szaporodási idôszakban ke-
resik fel a nôstények a hímet a dürgô területén. A hím 
madár 2.5–5 hektár területû territoriumot foglal el, me-
lyet rendszeresen körüljár, s jellegzetes dürgô hangot 
hallat. A területén számos (20–80), növényzettôl letisz-
tított, 1–2 m átmérôjû, lapos föld-dombot kapar ösz-
sze, melyeken, farok tollazatát ernyôszerûen elôre bo-
rítva táncol, erôs hangokat hallatva. A nôstények köze-
ledtére dürgési aktivitását megszakítva, párzik azokkal. 
A poliandrikus nôstények több hímet is felkeresnek, 
melyek a  fészekalj kiköltésében nem vesznek részt. 

Lényegesen bonyolultabb dürgéstípus jellemzi az 
ausztráliai és újgineai lugasépítô madarakat (Ptilonor-

hynchidae). Ebben a családban, a szociálisan mono-
gám (Ailuroedus) genus fajainak kivételével, speciá-
lis dürgôhelyet alakít ki a többi, polygin szaporodású 
nemzetség tagja. Viszonylag egyszerûbb a fogascsôrû 
nyávogómadár (Scenopoeetes dentirostris) tevékeny-
sége, mely dürgô „arénákat” hoz létre, oly módon, 
hogy egy lapos területrôl gondosan eltakarítja a le-
hullott leveleket és ágakat. További genusok tagjai vi-
szont szabályos építô tevékenységet folytatnak, mely-
nek során két, szerkezetileg eltérô típusú dürgôhelyet, 
lugast alakítanak ki. A magános vékonyabb fatörzs 
köré tekert sás és fû, valamint vékonyabb ágakból lét-
rehozott torony a „májusfa” építmény (amilyent az 
Amblyornis macgregoriae épít). Ennek egyik varián-
sa kör alakú sátor-tetôt formál: ilyen az Amblyornis 
inornata dürgôhelye. A Sericulus és Chlamidera fajok 
lugasa rövidebb – hosszabb, rendszerint felül nyitott, 
fûbôl épült folyosó (avenue) . Mind két építmény típust 
a hím madár színes tollakkal, csigahéjakkal, gyümöl-
csökkel, s gyakran színes mûanyag- és fémdarabokkal 
dekorálja ki, ill. veszi körül. A polygin hím ezekben az 
építményekben várja az ôt felkeresô nôstényeket. 

Az udvarlásformák komplexicitása tovább foko-
zódik azoknál a fajoknál, ahol az udvarlás hím cso-
portokban történik, melyet lek-viselkedésnek nevez-
nek, pl.: fajdokon, túzokféléken, csigaforgatókon, paj-
zsos cankókon, Tringites subrufi collison, a Mionec tes 
rufi ventris tirannuszon, manakineken stb. Ennél az ud-
varlásformánál egy, vagy több hím és több nôstény 
gyülekezik össze, a hímek násztáncot mutatnak be, 
jellegzetes hang-adás kíséretében,miközben szárnyu-
kat, farkukat terpesztik és tollazatukat felfújják. Eköz-
ben a nôstények a táncteret körbe állva fi gyelik a hí-
meket, s így választják ki a számukra legmegfelôbbet. 
Rend szerint a lek-formában udvarló hímek többször 
párzanak, mint az egyedül élôk, s a táncoló hímek 
közül a „rátermettebb”, jó minôségû egyedek több 
nôsténnyel párosodnak, mint a gyenge minôségüek. 
Amennyiben több hím vesz részt a lek-szaporodási 
rendszerben, úgy a hímek közti szociális (kompetitiv) 
kapcsolatok kedvezôen befolyásolhatják a hím repro-
dukciós sikerességet, vagyis a hímek közt kialakult vi-
selkedés „hálózat-kapcsolat” a hímek rátermettségével 
szoros összefüggést mutat. A lek-viselkedés  territoriá-
lis jellemzôje az, hogy a hímek csak az adott udvarlá-
si területet védelmezik, s ez a magatartásforma csak az 
udvarlás és párzások idôszakában jelentkezik (Rolstad, 
Wegge, 1987, Lanctot és mtsai., 1998, Pizo, Aleixo, 
1998, Biczó, Péczely, 2007, Ryder és mtsai., 2009). 

3.4.1.1. Az udvarlás neuro-endokrin szabályzása

Az udvarlás jellegzetes mozgás, hang, tollazat-
borzolással járó viselkedés formái komplex neuro-
endokrin szabályzás alatt állnak. A násztánc, ill. a sze-
xuális bemutatások és pózolások („ display”) során a 
hím madár szárny-, és lábmozgásai bizonyos izom-
csoportok funkcionális hypertrófi ájával és a gerincvelô 
megfelelô szegmentumaiban tesztoszteron akkumu-
lációval járnak, mint azt a közép-amerikai Manacus 
vitellinusnál kimutatták. Ennek a fajnak a hímje az 
esôerdôben az alzaton valóságos udvarló arénát ala-
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kít ki, ahol szárnyaival verdesve, erôs, messzehangzó 
hangjelenséget hoz létre (Schlinger és mtsai., 2001).

Az udvarlás magatartásformáinak központi ideg-
rendszeri szabályzását fôként zebrapintyeken tanul-
mányozták. A vizsgálatok elsôsorban a hím madarak-
ra terjedtek ki. Megállapították, hogy az udvalás során 
a nidopallium caudale és az arcopallium intermediale 
bizonyos részei határozott elekrofi ziológiai aktivitás-
növekedést mutatnak. Ezek a kaudális elôagyi terü-
letek integratív központoknak tûnnek, mivel számos 
területrôl – beleértve másodlagos vizuális és halló 
áreákat – kapnak afferentációt. Az arcopallium inter-
mediale a nidopallium intermedialeból, a kaudalis 
nidopalliumból, a mesopalliumból és a hyper pallium 
densocellularis részébôl kap rostokat, valamint az 
éneklést kontrolláló területekrôl is. A thalamusból 
ugyancsak érkeznek vizuális és halló afferensek, to-
vábbá specifi kus motiváló jellegû mesencephalikus 
(tegmentum ventrale, substantia nigra, locus coeruleus) 
katecholamin rostok. A kaudális elôagy ezeken kívül 
nem specifi kus aktiváló rostokat is kap a mesencephalon 
formatio reticularisából. Az arcopallium intermediale 
ventrális részének kétoldali beidegzése a sensori-
motorikus pályákkal való kapcsolatra utal, a kaudális 
nidopalliumból az arcopallium intermedialeba futó 
efferensek pedig a leszálló motorikus pályákkal történô 
monoszinaptikus és biszinaptikus kapcsolatokat jelzik 
(Sadananda és mtsai., 2007). 

A motivációs magatartás-állapotok, a párkapcsolat 
kialakulása, a szexuális kommunikációk valamennyi 
típusa, valamint a párzást közvetlenül megelôzô visel-
kedésformák és maga a párzás szabályzásában, vala-
mint a fajok között jelentkezô fenotípusos diverzitás 
létrehozásában a mezolimbikus területek  dopamin 
neuronjai meghatározó szerepûek. Fôleg a ventrális 
tegmentális área, s kisebb mértékben a substantia 
grisea centralis jöhet szóba. Ezek a  dopamin neuronok 
afferenseket küldenek bizonyos limbikus területekre, 
mint amilyen a  n.accumbens, az amygdala, septum és 
a hypothalamusba is. Fontosak a mesencephalon grisea 
centralisába futó rostok, mivel a periaquaeductalis te-
rület olyan elôagyi áreákkal áll kapcsolatban, amelyek 
éneklést szabályzó területek. A  dopamin tartalmú neu-
ronok funkcionális kapcsolatát az udvarlás magatartás-
formáival a korai gének expressziója érzékenyen jelzi. 
Mind a ventrális tegmentális área, mind pedig a grisea 
centralis  dopamin sejtjeiben megnövekedett cfos/FOS 
expresszió mutatható ki hím madarakban az udvarlási 
viselkedés során (Goodson és mtsai., 2009a, b). 

Az udvarlás magatartásformáinak hormonális sza-
bályzásában, hímekben meghatározó a tesztoszteron 
plazmaszint alakulása. A régóta feltételezett össze-
függést trópusi és mérsékeltövi fajokon egyaránt vizs-
gálták. A szubtrópusi-trópusi Gallirallus philippensis 
esetében a hímek egész évben  territoriális viselke-
dést mutatnak, de a plazma tesztoszteron szintje csak 
az udvarlási idôszakban mutat magas értéket (Wiley, 
Goldizen, 2003). A Fregata magnifi cens fregattma-
dár hímjei az udvarlási periódusban lek-magatartásra 
emlékeztetô viselkedésformát mutatnak, s ekkor 
feltûnô, nagyméretû színes nyak-zsákot fejlesztenek. 
A plazma tesztoszteron és LH szintje ekkor, az udvar-

lási idôszakban mutat éves csúcsértéket, s nem mu-
tat korrelációt az agresszív magatartással (Chastel és 
mtsai., 2005). A lek magatartást mutató közép-ame-
rikai Manacus vitellinus hímjeiben az udvarlási pe-
riódus kezdetén magas tesztoszteron szint található, 
amely késôbb csökken, anélkül, hogy az udvarlási ak-
tivitás csökkenne. A nem udvarló egyedekben, ugyan-
ebben az idôszakban az androgén szint alacsony. 
Tesztoszteron implantátum azokban az adult hímek-
ben, melyek nem udvaroltak, nem eredményezett ud-
varló magatartást, anti-androgén, fl utamid kezelés pe-
dig csak átmenetileg csökkentette az udvarló magatar-
tást. Az eredmények arra utalnak, hogy ebben a faj-
ban az androgének mellett más faktor(ok) is szerepet 
játszanak az udvarlás magatartásformáinak kialakítá-
sában (Day és mtsai., 2007, Fusani és mtsai., 2007). 
Egy másik manakin faj, a társas költésû Chiroxiphia 
lanceolata esetében más összefüggés fi gyelhetô meg. 
A csoport alfa hímje udvarol és csak ez párosodik a 
nôstényekkel, s erre a hímre magas tesztoszteron plaz-
ma szint a jellemzô. A béta hím szintén udvarol, de so-
hasem kopulál. Ennek a hímnek a tesztoszteron szint-
je ugyanolyan alacsony, mint a csoport teljesen inak-
tív hímjeié, ami arra utal, hogy a plazma tesztoszteron 
szintje ebben a fajban, nem az udvarlási magatartás-
sal, hanem a kopulációs aktivitással korrelál, ill. hatás-
sal lehet rá más, a csoportban betöltött szociális funk-
ció is (DuVal, Goymann, 2011). 

A hímek udvarlási magatartásának kialakítása nem 
csak androgén dependens folyamat, hanem ennek 
létrehozásában és módosításában a hypothalamus-
limbikus rendszer androgén – ösztrogén – progeszteron 
receptorai, valamint az  aromatáz aktivitás aktuális 
szintje együttesen vesz részt. Udvarló hím gerlékben a 
az androgén és progeszteron receptorok mennyiségé-
nek 70–90%-a kolokalizációt mutat a POA, POM, n. 
preopticus paraventricularis magnocellularis (PPM), a 
PLH és a n.tuberalis hypothalami területén levô neu-
ronokban. A receptorok magas szintû kolokalizációja 
adja a bázisát a progeszteron kezelés agresszív ud-
varlási viselkedést megszüntetô hatásának (Belle és 
mtsai., 2003). Szexuálisan aktív hím és nôtény gerlék 
közös röpdébe helyezését követôen egyes hímeket és 
nôstényeket  aromatáz inhibitor fadrozollal kezeltek 12 
órás intervallumokban, 3 napon keresztül. A kísérlet 
végén a fi z.-sóoldattal kezelt (kontroll) hímek agresszív 
viselkedés formákat mutattak, a kontroll nôstényekre 
pedig a fészekhez-csalogató magatartás volt jellemzô. 
Az  aromatáz szintézis gátlása megszüntette eze-
ket a viselkedésformákat, miközben az andogén-, 
és progeszteron receptorok mennyisége drasztiku-
san csökkent a PPM, a POM-ben, PLH-ban, és a n. 
tuberalis lateralis ventralis, dorsalis és lateralis terüle-
tein, továbbá az adenohypophysisben. A POA terüle-
tén a fadrozol kezelés csökkentette az androgén recep-
torokat mind két ivarban, de a progeszteron receptoro-
kat csak a nôstényekben. Az udvarlási viselkedés ag-
resszív elemeihez alapvetô androgén és progeszteron 
receptorok (kivéve a hím POA területét) kialakulá-
sához egyrészt, szükség van a keletkezett ösztrogén 
szöveti koncentrációra. Másrészt, a POM és bazális 
hypothalamus  aromatáz függô progeszteron recepto-
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rai fontos szerepûek az ösztrogén indukált fészek-ori-
entációs viselkedés, facilitációs progeszteron kompo-
nensének létrehozásában (Belle és mtsai., 2005). 

Seregélyek esetében a párok kialakulása so-
rán a hímekben magas DHEA és emelkedô tenden-
ciájú tesztoszteron szint fi gyelhetô meg. Az udvarlá-
si idôszakban – melyet jól jelez a hímek jellegzetes 
szárnyverdesése és a nász-ének fokozódó és csúcs-
intenzitása – magas tesztoszteron plazma szint és a 
POA/POM  aromatáz aktivitásának, egyidejû erôs nö-
vekedése lép fel. Valószínûsíthetô, tehát, hogy közvet-
len androgén szabályzás mellett, a hypthalamusban 
keletkezô ösztrogének is szerepet játszanak az udvar-
lási magatartásformák (beleértve az éneklést is) kiala-
kításában és intenzitásuk – a POM komplexben meg-
valósuló – szabályzásában. Az agresszív viselkedés-
formák létrehozásában viszont tesztoszteron + DHEA 
komplex szabályzás tételezhetô fel (Pintér és mtsai., 
2011).

Az androgének magatartás-élettani hatásának kiala-
kításában, s ugyanúgy az ivarilag dimorf agyszerkezet 
kialakításában szerepe van a gén expressziókat foko-
zó szteroid receptor koaktivátornak (SRC-1) is. Ennek 
fokozott produkciója az adult hím madarak limbikus, 
hypothalamikus és preopticus területein növeli az 
ösztrogén receptorok expresszióját, s így alapja a sze-
xuálisan dimorfi kus viselkedésformáknak, beleértve 
az éneklés kialakulását is (Duncan és mtsai., 2011). 
Az L7/SPA  ösztrogén receptor koaktivátor expressziója, 
ugyancsak ivari dimorfi zmust mutat. Mennyisége hím 
zebrapintyekben infantilis és adult madarak esetében 
egyaránt nagyobb, s ivari dimorfi zmusa fontos eleme 
az éneklést szabályzó nagyagyi területek funkcionális 
differenciálódásának (Duncan, Carruth, 2007). 

Az udvarlási folyamat „akut” szabályzásában köz-
vetlenül részt vehetnek peptid-erg rendszerek is, így 
a GnRH-LH tengely gyors funkcionális változásai is. 
Szexuálisan aktív hím gerlékben, a nôstény röpdéjébe 
helyezést követôen 1 óra múlva még nem, de 24 óra 
elteltével már, határozottan emelkedik a plazma LH 
szintje. Ezekben a hímekben már 1 óra múlva 40%-kal 
megnôtt a terület GnRH-I mRNS tartalma, s 2 óra múl-
va 60%-kal több GnRH-I festôdésû neuron volt talál-
ható a POA területén, ami a peptid szekréciós rendsze-
rek igen gyors reagálását bizonyitja az udvarlási folya-
matokban (Mantel és mtsai., 2008). A limbikus rend-
szer  vazotocin neuronjai, ugyancsak fontos szabály-
zó szerepet tölthetnek be különbözô szociális visel-
kedésformák szabályzásában. Feltehetôen a  vazotocin 
nem központi hatású: cerebro-ventricularis infúzi-
ója nem eredményez udvarlási éneklést, sokkal in-
kább a szexuál szteroidokon keresztül hat (Goodson, 
Adkins-Regan, 1999). Hím zebrapintyekben a stria ter-
minalis bed nucleusának (BnST) gyors reagálását vizs-
gálták az udvarlás viselkedésformáival kapcso lat ban. 
Nôstény madár jelenléte (pozitív szociális stimulus) 
cfos expressziót váltott ki a BnST  vazotocin neuron-
jaiban, de egy pozitív, „közérzetet javító” vegeta-
tív stimulus, mint pl. fürdési lehetôség nem eredmé-
nye zett ilyen hatást. Ugyanakkor, mind két „pozitív” 
stimulus cfos expressziót indukált a közeli POM neu-
ronjaiban. Azokban a hímekben, amelyek nem udva-

roltak az adott periódusban, kevesebb  vazotocin tar-
talmú neuron mutatkozott a BnST területén, s ezekben 
a hímekben a nôstény megjelenése egyáltalában nem 
váltott ki cfos expressziót (Goodson és mtsai., 2009a). 

A hím madarak udvarlási viselkedésének szabály-
zásában – beleértve az agresszív, agonisztikus formá-
kat és az éneklést is – szerepet játszanak az opioid 
neu ro  peptidek is. A szociális helyzetnek, valamint 
a fészkelôhely és az aktív nôstény jelenlétének fon-
tos modulátor funkciója lehet ilyenkor. A nôstény 
madár közeledése intenzív udvarló éneklést vált 
ki a fészekodut „birtokló” hím seregélyekben, me-
lyek agressziv támadásokkal ûzik el a területre beha-
toló idegen hímeket. Ugyanebben az idôszakban a 
fészkelôhellyel még nem rendelkezô hímek éneklési 
aktivitása gyengébb, s ez nem irányul egy meghatá-
rozott nôstény felé, s ezek a madarak sokkal kevésbé 
agresszivek is. A plazma tesztoszteron szintje nem mu-
tat különbséget a két-fajta hím között, de jelentôsen 
kevesebb immunreaktív mû-opioid receptor található 
a BnSt, a PVN, a ventrális tegmentális área és a POM 
területén azokban a hímekben, melyek fészekoduval 
rendelkeznek. A megnövekedett opioid aktivitás hatá-
rozottan gátolja a fészekoduval még nem rendelkezô 
hímek udvarló – agresszív magatartását (Kelm és 
mtsai., 2011). 

A fészkelôhely birtokbavétele, a  párválasztás, ud-
varlás, a pár ôrzése folyamatos stresszhatással jár, de 
maga a szaporodási idôszak optimális behatárolá-
sa is kompetitiv reakciók sorát, komplex stressz ha-
tást jelent. Ezek egyrésze gyors, valóban pár óra hosz-
szan tartó „vész-helyzet” reakció, amikor fôként, 
a stressz-neuropeptidek direkt, központi idegrend-
szeri hatása érvényesül, s eredményez reproduktiv-
maga  tartás gátlást. Befogott, nôstény Zonotrichia 
leucophrys gambellii-k intracerebroventricularis CRF, 
vala mint béta-endorfi n kezelése gátolta az elfogadó 
és kopulációs magatartást. Naloxone viszont fokoz-
ta ezen viselkedésformákat, utalva a stressz-gátlásban 
szereplô opioid peptidekre (Maney, Wingfi eld, 1998). 

„Klasszikus”, akut stresszhatások esetén a korti-
koszteron – gonadotrop tengely folyamatos interakci-
ói valósulnak meg, melyek ivari különbségeket is mu-
tathatnak. Ennek jobb megértésére a hím és nôstény 
háromujjú csüllô (Rissa tridactyla) LH, tesztoszteron 
valamint a kortikoszteron plazmaszintjeit vizsgál-
ták a szaporodási idôszak kezdetén, amikor gyakori-
ak a „szociális” stressz hatások. Tojó madarakban a 
fészkelôhely választása gyakran magas kortikoszteron 
szintekkel párosul, s ekkor csökken az LH alapszintje, 
s a GnRH-ra adott válaszreakció mértéke. A magas kor-
tikoszteron szint és alacsony LH ezekben a madarak-
ban a fészkelés megszakításához vezethet. Azokban a 
nôstényekben viszont, ahol a GnRH válasz ennek elle-
nére jelentôs, gyors LH szint növekedést eredményez 
és gyorsan kialakul a költési állapot. A tojásrakás kez-
detét azonban, fôként a kondició, s nem az aktuális 
hormon szintek befolyásolják. A hímek „ellenálóbbak” 
a magas kortikoszteron szintekre: ez nem hat az LH 
és tesztoszteron titerre. Azok a hímek, melyek GnRH 
stimulusra magasabb tesztoszteron szintekkel rea-
gálnak, hamarabb kezdenek el udvarolni és párzani, 
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függetlenül a kortikoszteron plazma koncentrációtól. 
Ezeknél korábban megindul a nôstények udvarló-ete-
tése, mely viszont korábbi és nagyobb számú tojás le-
rakását stimulálja (Goutte és mtsai., 2010). 

Egy másik stressz hatás, mely gyakran éri a költést 
kezdô madarakat, a kevés táplálék, vagy a rövidebb – 
hosszabb ideig tartó éhezés. Hím zebrapintyek éhezte-
tése 4–6 óra múlva növelte a plazma kortikoszteron és 
csökkentette a tesztoszteron szintet, míg a CBG kon-
centráció 10 óra múlva csökkent. Az akut éheztetés 
csökkentette a hímek udvarlási és éneklési aktivitását, 
mely feltehetôen fôként a kortikotrop tengely fokozó-
dó aktivitására vezethetô vissza (Lynn és mtsai., 2010). 

Az udvarlás viselkedésformáinak fontos eleme a 
hím madarak éneklése, mely szezonálisan változik, s 
ez a szezonalitás szoros korrelációt mutat a plazma 
tesztoszteron szint évszakos alakulásával. A nôstény 
megjelenése által kiváltott udvarlási éneklés intenzi-
tása szoros korrelációban áll a magas tesztoszteron 
szintû hímek POM méretével és ennek  aromatáz akti-
vitásával. A költési idôszakon kívül, amikor a hím sere-
gélyek ritkábban szintén énekelhetnek, a tesztoszteron 
plazma szint alacsony, a POM tömege sokkal kisebb, 
neuronjainak  aromatáz expressziója jelentôsen gyen-
gébb, s éneklésüket nem fokozza a nôstény madár 
feltûnése (Riters és mtsai., 2000, Pintér és mtsai., 2011). 
Az udvarlási-éneklés komplex szabályzás alatt áll, 
mely magába foglalja a tanulást, a memoria fejlôdést, 
a szenzorimotor integrációt, valamint specifi kus ideg-
rendszeri areak és a  syrinx izomzat maturációját. 
A szexuál szteroidok valamennyi összetevô kialaku-
lásában szerepet játszanak. Fiatal madarak kasztrá-
lása hiányos és rendezetlen udvarlási éneklést ered-
ményez adult korban, míg tesztoszteron kezelés eze-
ket a hiányosságokat megszüntetve tökéletes ének-
lést hoz létre. A folyamatban meghatározó az agyban, 
aromatizációval lokálisan keletkezô ösztrogének sze-
repe, ill. az ösztrogén kötôdés a hyperstriatális HVC 
ösztrogén receptoraihoz. Ez az area, mint vezérlô egy-
ség, „master nucleus” kódolja az ének szintaktikus 
strukturáját, vagyis a syllabusok specifi kus kombiná-
cióit állítja össze, amivel az illetô egyedre jellemzô 
„egyedi dallamképet” alakítja ki. A nôstény preferen-
ciája az egyedi éneklés alapján alakul ki (Fusani, Gahr, 
2006). A szexuálisan motivált (udvarlási) éneklés kiala-
kításában  dopamin és opioid tartalmú neuronok szere-
pe látszik Valószínûnek. Seregélyek udvarló éneklését 
határozottan fokozza a  dopamin „reuptake” inhibitor 
GBR-12909, míg a D1  dopamin receptor antagonista 
SCH-23390 jelentôsen csökkenti az éneklés intenzi-
tását. Az opioid antagonista naloxone stimulálja az 
éneklés aktivitását. Ezek szerint  dopamin – opioid an-
tagonizmus mûködik az udvarlási, szexuálisan moti-
vált éneklés szabályzásában (Schroeder, Riters, 2006). 

A  párválasztás – udvarlás összetett viselkedésfor-
máiban a nôstény madarak aktív partnerként vesznek 
részt, s az általában „elfogadó”, vagy esetenként „el-
utasító” magatartást – a hímekhez hasonlóan össze-
tett – neuroendokrin szabályzás modulálja. Nôstény 
madarakban az udvarlás hatására jelentkezô maga-
tartás változásokban fontosak a szteroidális hatások. 
A területvédô agresszív magatartástól eltérôen – ahol 

nôstényekben is, ugyancsak a tesztoszteron játszhat 
meghatározó funkciót – az „aktív elfogadó jellegû” vi-
selkedésformákban az ösztrogének és a progeszteron 
szerepe jöhet szóba. 

Az ösztrogén szint kísérletes növelése fokozza 
nôstény gerlék fészek-orientációs, közelítô viselkedé-
sét és ugyanakkor csökkenti a POA androgén-, és 
 pro geszteron receptor mennyiségét (Belle és mtsai., 
2005). Sarkantyús sármányokon (Calcarius lapponicus) 
ösztrogén implantátum hatására a nôstény madarak 
„kolduló – táplálék-kérô” magatartása fokozódott. 
A rövid (alig 6 hetes) reprodukciós idôszakkal rendel-
kezô madaraknál, azonban ennek a magatartásnak az 
alakulását, a szaporodási periódus egyes fázisaiban 
nem lehetett statisztikusan értékelni (Hunt, Wingfi eld, 
2004). 

A progeszteron a nôstény madár udvarlás idején 
mutatott viselkedés mintázatában, azonban gátló ha-
tásúnak tûnik. Ez sajátosan nyilvánul meg az udvar-
lási idôszak végén gerlékben, ahol mind a hímekben, 
mind pedig a nôstényekben emelkedik a  progeszteron 
receptor mennyiség a POA területén, s ezzel párhu-
zamosan csökken az udvarlás agresszív elemeinek 
mennyisége. A  progeszteron receptor szám növeke-
dést ösztrogén hatás hozhatja létre (Belle és mtsai., 
2003). Szexuálisan aktív nôstény kanárikat kezeltek 
progeszteronnal a fészeképítés megindulását követôen, 
amelynek kialakításában szerepet játszik a hím udvar-
ló viselkedése is. A progeszteron szint mesterséges nö-
velése már 48 óra múlva csökkentette a nôstények „el-
fogadó” magatartását, nôtt a kopulációt elutasító re-
akciók száma, s a lerakott tojások száma is csökkent. 
A progeszteron, tehát egyfajta gátló hatással vesz részt 
a nôstény kanárik „szexuális refraktoritásának” kialakí-
tásában (Leboucher és mtsai., 2000). 

Különösen komplex magatartásmintázatok jelent-
keznek a hím énekére történô reagálásban, melyek 
szabályzásában a felsô agytörzsi  dopamin rendszer 
meg határozó. Nôstény zebrapintyekben a ventrális 
teg mentális área kaudális helyzetû  dopamin sejtjei-
ben, valamint a grisea centralis  dopamin sejtjeiben 
mutatott a FOS expresszió legerôsebb korrelációt a hí-
mek udvarló-éneklésével. Ezeken a területeken e mel-
lett, a  dopamin sejtek száma is határozottan növeke-
dett az udvarló hímek hatására (Goodson és mtsai., 
2009). Hasonló eredményekrôl számoltak be koráb-
ban seregélyeken és kanárikon is, ahol a hím udvar-
ló éneklése a nôstény madarak nagyagyi halló köz-
pontjaiban (nidopallium caudo-mediale,  mesopallium 
caudo-mediale) a ZENK korai gén expresszióját fokoz-
ta. A korai gén expresszió intenzitása (memoria kiala-
kulás) elsôsorban a fonológiai különbségeket, s nem a 
szekvenciális különbségeket tükrözte (Ball, Balthazar, 
2001, Kato és mtsai., 2010). 

A nôstény madár reagálása a hím énekére tanult fo-
lyamat, amelyhez szükséges a hallott ének analizise és 
faj-azonosítása, valamint a pozitív szignál megállapí-
tása esetén a hímhez történô közeledés viselkedésfor-
májának kialakítása. A hallott ének analizise (szexuá-
lis szignál minôsítése) jórészt a  mesopallium caudale-
ban történik meg, mivel ennek területén nôstény ka-
nárikban intenzív ZENK és Arc korai gén expresszió 
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indul meg „szexi-szillabusok”-ból álló ének hatásá-
ra, míg kevésbé „vonzó” ének hatására az expresszió 
szintje szignifi kánsan gyengébb volt (Leitner és mtsai., 
2005). Ebben a folyamatban valószínû a  noradrenalin 
szerepe. A noradrenerg rendszer mûködését gát-
ló DSP-4 neurotoxinnal történô kezelés fokozta azt 
az idôtartamot, melyet nôstény kanárik a hím ének-
lését továbbító hangforrás közelében töltöttek, utal-
va a  noradrenalin nôstény viselkedését gátló hatására. 
Az area „X” területén (éneklés tanulás és diszkrimi-
náció) a hím énekének hatására fokozódik a ZENK 
expresszió és ugyancsak nô a  dopamin-béta-hidroxiláz 
aktivitás. A n. ventromedialisban jelentôs mennyiségû 
 dopamin receptor expresszálódik, s a hím éneklésének 
hatására az itt levô neuronok aktiválódnak, melyet a 
ZENK fokozódó expressziója jelez. Ezek a változások 
alátámasztják a  noradrenalin modulátor szerepét az 
éneklés hatására bekövetkezô magatartásváltozások-
ban (Riters, Pawlisch, 2007, Pawlisch, Riters, 2010). 

Az éneklés magatartásmódosító hatásának kiala-
kulásához szükséges a specifi kus hangokra történô 
megfelelô koncentráció. Ennek neurális mechanizmu-
sát, ugyancsak nôstény kanárikon vizsgálták. A speci-
fi kus hanghatás optimális „befogadásához” szükséges 
háttér hangok kizárásában, ill. megszûrésében fontos 
lehet a noradrenerg neuronok mûködése, amelyeknek 
így fi gyelmet „megerôsítô” szerepe van. Nôstény ka-
nárik hallóközpontjában (nidopallium caudo-mediale, 
 mesopallium caudo-mediale) a hím kanári énekhang-
ja hatására szignifi kánsan nagyobb ZENK protein 
expresszió jelentkezett, mint más fajhoz tartozó hím 
madár énekét követôen. A gátló hatású neurotoxin 
(DSP-4) alkalmazásával arra következtettek, hogy a 
noradrenerg rendszer módosító hatása, a nôstény ka-
nárik esetében inkább a specifi kus hangokra reagáló 
neuronok érzékenységét fokozza, mint a kevésbé fon-
tos háttér-hangok hatását csökkentené (Lynch, Ball, 
2008). 

Nôstény seregélyek a költési idôszakban, amikor 
ösztrogén szintjük magas, odarepülnek a hím által bir-
tokba vett fészekodúhoz, a hím éneklésére, de a repro-
dukciós idôszakon kívül, ugyanezen énekhang (leját-
szása) nem vált ki ilyen hatást. Ezeknek a nôstényeknek 
a párválasztó és a hím udvarlását elfogadó magatartá-
sában, az ösztrogén szint által modulált  dopamin és 
 noradrenalin szabályzó szerepét vizsgálták. Dopamin 
agonistával kezelt nôstény seregélyek „közeledô” ma-
gatartása gyengült, míg  dopamin antagonistával kezelt 
madarak esetén fokozódott az elfogadó magatartás. 
A hím énekének hatására a nôstény madarak septum 
lateralejában, n.hypothalamicus ventromedialisában 
(a szociális viselkedést szabályzó területeken) és a 
látó pályával kapcsolatos n.Edinger-Westphal terüle-
tén erôsen csökkent a tyrozin-hidroxiláz (TH) aktivitás, 
ami a katecholamin szintézis gátlására utalt. Ugyanak-
kor az akusztikus központokban ilyen változást nem 
találtak. Szexuálisan inaktív nôstény seregélyekben 
a hímek énekhangja viszont TH aktivitás növekedést 
váltott ki, ugyanezen területeken. Ennek a kísérletnek a 
megállapításai szerint, a magas ösztrogén plazmaszint 
pozitíven hat nôstényekben a hím énekhangjára kiala-
kuló közelítô, elfogadó magatartásra, de ennek létre-

hozásában a gátló  dopamin tónus csökkentése játszhat 
szerepet (Riters és mtsai., 2007). 

A hím énekének hatására bekövetkezô magatar-
tásváltozásokban a nôstény madár ösztrogén plazma-
szintje és az agyi ösztrogén receptorok mennyisége 
alapvetô szerepû. A hangadást (ének) szabályzó rend-
szerben, ösztrogén receptorok csak a hyperstriatum te-
rületén (HVC) fordulnak elô. Nôstény seregélyekben 
a költési idôszak kezdetén magas ösztrogén szint ta-
lálható, s a madarak, ebben az idôszakbana fészkelô-
oduhoz történô közeledéssel reagálnak a hím udvar-
ló énekére. Ugyanez a reakció, szexuálisan inaktív, 
alacsony ösztrogén szintû nôstényekben nem követ-
kezik be (Riters és mtsai., 2007). Nôstény Zonotrichia 
albicollisokon, ugyancsak igazolták az ösztrogén plaz-
ma szint szerepét a hím énekére jelentkezô reakció ki-
alakulásában. A  szociális magatartás szabályzásában 
szereplô 9 elôagyi területen egr-1/EGR-1 expresszió 
csak azokban a nôstény madarakban jelentkezett, 
melyek ben a kísérletesen létrehozott ösztrogén plaz-
ma szint a szexuálisan aktív madarakéval megegyezô 
volt. Az elôagyi halló központ, a kaudális nidopallium 
(NCM) területén 7 áreában vizsgálták hang hatások-
ra az egr-1/EGR-1 expresszióját. A hím madár énekét 
követôen az E2 kezelés a NCM leghátsó területén vál-
totta ki a legerôsebb egr-1 expressziót, összevetve az 
aspecifi kus zajhatást követô korai gén expresszióval. 
Amennyiben ének, vagy más hang-hatás nem érte a 
nôstény madarat, az E2 kezelés akkor is fokozta az egr-
1 expressziót, de ez csak az NCM elülsô részén alakult 
ki, a hátulsó részén nem. Továbbá, jól látszik az, hogy 
az elülsô kaudális nidopallium pedig érzékenyen rea-
gál az ösztrogén szint szezonális változásaira (Maney 
és mtsai., 2008, Sanford és mtsai., 2010). 

3.4.2. Párzás (kopuláció) 

A párzás magatartásformái – hasonlóan az udvar-
láshoz – igen sokfélék. Szorosan kapcsolódik az ud-
varláshoz, ill. gyakran idôben átfedést mutat az udvar-
lás „fészekbemutató”, „fészekdemonstrációs” mozza-
nataival, valamint gyakorisága fokozódik a fészeképí-
tés (az odu felkeresése, a költô alagut kiásása és a fé-
szek tatarozása) idején. A párzást rendszerint tipikus, 
rituális mozdulatok vezetik be, melyek a hím részérôl 
arra irányulnak, hogy a nôstény felvegye az elfogadó 
kopulációs testtartást. A nôstény részérôl pedig a hí-
met serkentô, a kopulációt megkönnyítô magatartás je-
lentkezik. Ilyen fi gyelhetô meg az erdei szürkebegynél 
(Prunella modularis), ahol a nôstény kissé felborzol-
ja, felfújja tollazatát, remegteti szárnyát és farkát, majd 
farkát felemelve láthatóvá teszi a cloaka szájadékát. 
A hím ekkor a nôstény mögött ugrál ide-oda, s vagy 
2 percig csipegeti a cloakáját. A csipegetés hatására a 
cloaka szájadéka lilás-vörös lesz, s megduzzad és ki-
nyílik. Gyakori ebben a fázisban az, hogy a cloakában 
idôlegesen tárolt (korábbi kopulációk eredménye-
ként felhalmozódott) ondót a nôstény kipumpálja, s 
így az utolsó (leginkább elfogadott?) hím ondója fogja 
megtermékenyiteni a petesejteket. Lehetséges az, hogy 
a hím így készteti a nôstényt a többi hím ondójának el-
távolítására, s eza folyamat egyfajta spermium-kompe-
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tenciát valósít meg (Davis, 1983). Hasonló spermium 
ejekciós folyamat fi gyelhetô meg házityúknál (fôleg az 
extenzív tartású parlagi fajtáknál) és a szociálisan és a 
genetikailag egyaránt monogám háromújjú csüllônél 
(Rissa tridactyla) (Montgomerie, Doucet, 2007). 

A kopuláció alapvetôen, a nôstény elfogadó maga-
tartását követôen a hím aktív, gyors cselekvés soroza-
tát jelenti. Tartama néhány másodperc (örvös légyka-
pó esetében 2–3 másodperc, Török nem közölt adat). 
A nôstény a vállát kissé oldalra terpeszti, felkarját le-
süllyeszti és a farkát enyhén felemeli: ezáltal biztos po-
zíciót nyújt a hímnek a hátára történô fellépésére/felug-
rására. A nôstény hátára fellépô hím tarso-metatarsusát 
kissé behajlítja, így ráfekszik a nôstényre, farkát és a 
 cloaca szájadékát lefelé, kissé oldalra fordítja, miköz-
ben nyakával a nôstény hátán-nyakán támaszkodik és 
esetenként csôrével megmarkolja a nôstény tarkótolla-
it. Nem ritkán a hím szárnyát leengedve két oldalt sta-
bilizálja magát a nôstény hátán, vagy, más esetekben 
szárnyaival szaporán verdesve egyensúlyoz. 

Maga a kopuláció a kloaka szájadékok egymásra 
tapasztását jelenti, mind két egyed kloakája megnyílik, 
a nôstényé esetenként kissé ki is fordul, s a hím ductus 
ejaculatoriusából a nôstény cloacajában löveli az on-
dót. Mivel a nôstény kissé jobbra hajtja fel a farkát, s 
a hím balra hajtja le, az onó kilövelése a nôstény ma-
dár cloakájának baloldali részébe irányul, ahol a va-
gina szájadéka nyílik. Hasonló a kopulációs testhely-
zet a phallus protrudenssel rendekezô fajokon is, ahol 
a behatolás a  cloaca baloldali részébe történik. A pár-
zást követôen a hím leugrik a nôstény mellé, s jelleg-
zetes poszt-kopulációs kiáltást hallatt, melyre egyes fa-

joknál (pl.: gerlék) a nôstény válaszol (Péczely, 1987, 
Montgomerie, Doucet, 2007). (Színes 61–62.)

A párzás rendszerint a talajon történik, ritkábban 
faágakon, vagy a vízimadarak jó részénél a vizen, így 
a legtöbb kacsánál, lúdnál, hattyúnál. A vízben történô 
párzás esetében a nôstény hátára kapaszkodó hím, 
gyakran teljesen a víz alá nyomja a nôstényt, melynek 
csak nyaka, feje, vagy esetenként csak a csôre emelke-
dik ki a vízbôl. Több vízimadár azonban szintén a szá-
razföldön párzik, mint a pelikánok, szulák, alkák, sirá-
lyok, pingvinek, buvárok, vöcskök és hojszák. 

Vannak madarak, melyeknél a kopuláció sajátos 
módon zajlik le. Sok vöcsöknél és mintegy 27 más faj-
nál a nôstény lép fel a hím hátára, aktív az aktus során, 
s így „inverz” módon párzanak. Ennek az elôfordulási 
aránya a két patagoniai vöcsöknél viszonylag gyakori: 
Podiceps occipitalis, 27%, Podiceps gallardoi, 15%, 
327 esetet véve alapul. Egyes alkáknál a vizen történik 
a párzás, ahol a hím hátulról „rárepül” a nôstényre, s 
faránál reptében vertikálisan felegyenesedik, szárnya-
ival erôsen verdes és anélkül, hogy a párzótárs hátá-
ra támaszkodna, a cloacaját, a nôstény felemelt farka 
mellett, a nôstény cloacajára szoritja (Montgomerie, 
Doucet, 2007). Az újzélandi Notyomistis cincta ese-
tében kétfajta kopuláció fordul elô. Az ún. „normál” 
párzás esetén a hím a nôstény hátára ugrik, s tipikus 
párzás következik be. Az extrapár kopuláció esetén, 
a hím addig üldözi a nôstényt, míg eléri azt, majd há-
tát megragadva ráugrik, s lábaival és kiterjesztett szár-
nyaival leszorítja a nôstény lábait és szárnyait, közben 
gyaktan megcsípi a fejét és nyakát. Ez az „erôszakos” 
párzás-kísérlet az esetek többségében sikeres (Low, 

Színes 61. ábra. Párzó marabuk (Leptoptilos crumeniferus) Entebbe, Uganda
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Színes 62. ábra. Nôstény túzok (Otis tarda): a fejen és a nyakon jól látható a párzó kakas által kitépett tollazat hiánya. 
SZIE Szaporodásbiológiai Tanszék Szôdi Túzoktelepe, Szôd
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2005). Az ausztráliai korella (Cacatua sanguinea) ese-
tében elôfordul a nôstény leteperése és hátára fordítá-
sa, majd a hasi oldal felôl történô cloakális aktus meg-
valósítása, miközben a hím a kissé terpesztett szár-
nyaira támaszkodik (Péczely, 1996, nem közölt adat). 
Egyes fecskéknél (Chaetura pelagica) és az amerikai ví-
zirigónál (Cinclus mexicanus) több alkalommal megfi -
gyelték, hogy a levegôben udvarló hím megragadja lá-
bával és csôrével a nôstényt, s cloakális kontaktus va-
lósul meg (Montgomerie, Doucet, 2007).

A párzások a tojásrakás megindulása elôtt rend-
szerint 7–14 nappal indulnak meg, de vannak a rit-
kán párzó fajok között olyanok, ahol csak egy-két nap-
pal a tojásrakást megelôzôen kezdenek kopulálni. 
A párzás idôpontja valószínûleg szoros kapcsola-
tot mutat a nôstények spermium raktározó képessé-
gével, mely szélsôséges esetekben egy hónapnál is 
több lehet. Egyes fajoknál már jóval a tulajdonképpe-
ni szaporodási periódus elôtt megindulnak a párzá-
sok, pl. a fehérkarmú vércse (Falco naumanni) eseté-
ben az elsô kopulációk 120 nappal a tojásrakás elôtt 
megfi gyelhetôk. A párzási aktivitás két csúcsot mu-
tat ezeknél a madaraknál. az egyik, mintegy 65 nap-
pal, míg a másik csak 5 nappal elôzi meg az elsô to-
jás lerakását. Mintegy tucat olyan fajt tartanak számon, 
ahol a szaporodási idôszakon kívül rendszeres párzá-
sok vannak, olyan idôszakban, amikor a nôstények 
spermiumraktározó mirigyei funkcionálisan inaktívak 
(Birkhead, Moller, 1992). Ezek a „korai” párzások egy-
fajta pár-örzô magatartás részei lehetnek, másrészt le-
het az, hogy a hím „bizonytalan”, mikortól termékeny 
a kiszemelt nôstény? Az is elôfordulhat, hogy a  pár-
választás sokkal hosszabb folyamat egyes fajoknál, s 
ennek az „udvarlási” idôszaknak eleme lenne a „pró-
ba-párzás”. A pár egyedeinek kopulációs idôpontja és 
frekvenciája rendszerint eltér a – ma már elfogadot-
tan csaknem valamennyi fajnál elôforduló – extrapár 
kopulációk idôzítésétôl. 

A kopuláció idôtartama általában másodpercekben 
mérhetô, s lényegében a spermium transzfer idejét je-
lenti. Hoszabb ideig tart a párzás a phallus protrudenssel 
rendelkezô fajoknál, ahol mind az erectio és intromissio, 
mind a post-ejakulációs visszahúzódási idôszak egy – 
két percet vehet igénybe. A Sub-Oscineseken általában 
a kopuláció idôtartama hosszabb, mint az énekes mada-
rakon. A párzás frekvenciája igen különbözô, házikakas 
esetében ez 25–35, naponta, a Setophaga ruticilla csak 
néhányszor párzik az adott ciklusban, míg a Smith sar-
kantyús sármány (Calcarius pictus) legalább 600 alka-
lommal, a tojásrakást megelôzô 10 napban (Péczely, 
1987, Briskie, 1992). 

Korábban, a hím és nôstény madár reprodukciós 
kapcsolatát (párosodási rendszerét) négy alapvetô tí-
pusba sorolták: monogám (amely egyaránt jelentke-
zik szociális és szexuális vonatkozásban, bár még nem 
különítették el a szociális és genetikai monogámiát), 
poligin (egy hím több nôsténnyel párosodik), poliand-
ria (a nôstény egymást követôen több hímhez csatla-
kozik, s több fészekaljat hoz létre), s a  promiszkuitás 
(a két ivar egyedei külön élnek, s közöttük csak alkal-
mi szexuális kapcsolatok jönnek létre). A 80-as évektôl 
indult molekuláris genetikai vizsgálatok lehetôvé tet-

ték az utódok szülôi kapcsolatainak felderítését, a 
paternitás és maternitás megállapítását, s így a populá-
ció genetikai értékének körülhatárolását. Az elsô fon-
tos megállapítások azt mutatták, hogy a monogámia 
legtöbbször, csak szociális vonatkozásban valósul meg 
(egy nôstény és egy hím neveli az utódokat), s valójá-
ban a monogám fajok többségénél fontos szerepet ját-
szanak az extrapár kopulációk, s így a populáció ge-
netikai térképének kialakításában alapvetô az extrapár 
fertilizáció és  extrapár paternitás mértéke. 

A páron belüli kopulációk mellett, a páron kívüli 
hímmel történô párzások a nôstény rátermettségének 
(evolúciós sikerének) növelését szolgálják. A nôstény 
páron kívüli hím választása az egyik elterjedt magya-
rázat szerint („ jó gének” hipotézis), azért történik, mert 
az idegen hím (a konkrét esetben) genetikailag jobb 
minôségû, mint a párt alkotó hím. A „jobb minôség” 
jelentheti az extrapár hím relatíve nagyobb here mé-
retét, hosszabb és motilisabb (viabilisabb) spermiu-
mait, megnövekedett ondó mennyiségét. Ezek az utó-
dok jobb immunrendszerét és így nagyobb túlélését 
valószínûsítik. Az extrapár hím jobb minôségének fel-
ismerését a nôstény számára a násztollazat kirívóbb 
ornamentikája és az adott hím hatékonyabb udvarlá-
si-párzási viselkedése teszi lehetôvé. Egy másik hipo-
tézis („sármos fi ú”, sexy son) szerint, a szexuálisan sze-
lektált hím ornamentikája (tollazatának színe, a tollak 
alakja, hossza és mintázata), valamint hatékonyabb 
udvarlási viselkedése átöröklôdik a hím utódokba, s 
ezért ôket a nôstények gyakrabban fogják választa-
ni. Ezért a sexy son választása nagyobb sikert eredmé-
nyez annak a nôsténynek, amelyik egy ilyen hímmel 
„lép félre”. Az extrapár kopulációk nagyobb gyakori-
sága nagyobb esélyt ad a spermium kompeticiónak, 
vagyis a legjobb tulajdonságok öröklôdésének populá-
ció szintjén is, s így a magasabb szintû szexuális sze-
lekciónak (Garamszegi és mtsai., 2005). Zebrapinty-
tyel végzett kísérletek azt bizonyítják, hogy két hím-
mel történt párzás esetén a korábban kopuláló hím 
24%-os paternitást ért el, míg a másodikként kopuláló 
hím 76%-ot, vagyis zömében az utóbb párzó hím gén-
jei öröklôdtek tovább (Birkhead és mtsai.,1988). Ezt 
részben a passzív spermium veszteséggel lehet magya-
rázni: a spermium-raktározó mirigyekben tárolt ondó-
sejtek mennyisége – a folyamatos, lassú kiürülés mi-
att – a tárolás idejével arányosan csökken, az ovulá-
cióhoz közelebb esô, utolsó párzással bejutott sper-
miumok, így nagyobb koncentrációban lesznek jelen, 
s nagyobb Valószínûséggel termékenyítenek (pasz-
szív spermium veszteség modelje) (Moller, Briskie, 
1995, Birkhead, 1998, Montgomerie, Doucet, 2007). 
Az extra  pár fertilizáció jelentôsen befolyásolhat-
ja egyes hímek szaporodási hatékonyságát, amint azt 
Kana dában vadon fészkelô Agelaius phoeniceus po-
puláció esetében, összehasonlító paternitás analizissel 
megállapították. Abban az esetben, ha a hím realizált 
reproduktív sikeressége (RRS) (a szaporodási körzet-
ben talált összes, genetikailag tôle származó utód) és a 
megfi gyelt sikeres párzások számának aránya (ARS) (a 
szaporodási körzetben talált összes pelyhes) 1-nél na-
gyobb, ebben az esetben az adott hím növelte a repro-
dukciós sikerességét extrapár fertilizációval, amennyi-
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ben viszont ez az arány 1-nél kisebb, akkor a hím ve-
szített reprodukciós sikerességébôl (Birkhead és mtsai., 
1988a, b). Delichon urbica és Dendroica petechia 
esetében hasonló eredményekre jutottak, s megálla-
pították, hogy a hím egyedeknél a paternitás növeke-
dés és csökkenés nem kompenzálja egymást, s az a 
hím, amelyiknek sok genetikai utóda van a saját fé-
szekaljában, rendszerint szintén számos extrapár utó-
dot hoz létre (Yezerinac és mtsai., 1995, Whittingham 
és mtsai., 2006, Whittingham, Dunn, 2005). 

Az extrapár kopulációk mind a hím, mind az 
extrapár kopulációt igénylô nôstényeknél a saját költô 
területet elhagyó, „kóborló” magatartás megjelené-
sével járnak. Ez egyrészt – fôleg a nôstények vonat-
kozásában – több-kevesebb plusz energiát igényel, 
más rész megnöveli a  fészekalj predáció veszélyét. 
Nôs tényeknél extrapár kopuláció keresése akkor lép 
fel, ha a saját pár minôsége gyenge (leromlik: parazita 
fertôzés, sérülés stb.), s ilyenkor a nôstény extrapár tár-
sat válogató magatartása is megfi gyelhetô. 

Az extrapár kopulációk során a nôstény cloakájába 
bekerülô, „rivalizáló”spermiumok kompeticiójánál 
fontosak a mennyiségi arányok, de fontos szempont 
a rivalizáló spermiumok minôsége is. Az ausztráliai 
tündérposzáták (Maluridae) családjában a here csa-
tornácskákban tárolt és az ejakulátumokban levô 
spermium szám pozitívan korrelál az illetô egyed 
spermium kompeticiós képességével. Ugyancsak po-
zitív összefüggés mutatható ki a herében levô nor-
mális morfológiáju spermiumok és az ejakulátumban 
levô motilis spermiumok aránya és az egyed spermi-
um kompeticiós képessége között. A kompeticiós ké-
pesség pedig pozitív korrelációt mutat a here méret 
és a here aktív spermatogenetikus szövetének töme-
ge között. Egyes Icteridákban végzett vizsgálat sze-
rint, nagyobb mennyiségû  Sertoli sejt és gömbölyû 
spermatida található a nagy extrapár paternitást, s 
így erôs spermium kompeticiót mutató egyedekben 
(Rowe, Pruett-Jones, 2011, Lüpold és mtsai., 2011). 
A spermiumok termékenyítô képességének fontos 
eleme az úszási sebességük. Ez 42 északamerikai és 
európai énekesmadár faj esetében pozitívan kor-
relál az extrapár kopulációk gyakoriságával, azaz 
a  spermium kompetició intenzitásával. Ugyanak-
kor negatív összefüggést találtak a fészakalj méret-
tel (mely arányos az ondósejtek tartózkodási idejé-
vel a nôsténymadár spermiumraktározó mirigyeiben) 
(Kleven és mtsai., 2009). 

3.4.3. Fészeképítés, fészkelési modelek 

A fészeképítés az udvarlási folyamat két idôszaká-
ban indulhat meg. Vagy a hím viszonylag korai akti-
vitásaként, s ekkor, mint fészkelôhely, fészek bemuta-
tás a nôstény párválasztó magatartását hivatott kivál-
tani és/vagy megerôsíteni, vagy pedig késôbb, a pár-
zások megindulásával, közvetlenül a tojásrakás meg-
indulása elôtt, amikor a kialakuló pár közös aktivitá-
sát, vagy ekkor, esetleg már kizárólag a nôstény tevé-
kenységét jelenti. 

A hím korai fészeképítô aktivitása egyrészt „de-
monstrációs” jellegû lehet: a hím a fészek minôségével 

hívja fel magára a nôstény fi gyelmét és igyekszik be-
folyásolni, hogy ô legyen választott párja. Az ilyen te-
vékenység során a hím rendszerint több (ökörszem: 
akár 20 is) fészek építésébe kezd, melyeket általá-
ban nem fejez be ebben a fázisban, hanem a végle-
ges fészket mind két ivar közös tevékenysége alakít-
ja ki (verebek, szövômadarak, nektármadarak, ökör-
szemek, függôcinke, szarkák stb.). A fészek-demonst-
ráció lényegében az udvarlás speciális mozzanatá-
nak tekinthetô, s ennyiben hasonló funkciót tölt be, 
mint a korábban említett dürgôhely kialakítása a pa-
radicsommadaraknál és lugasépítôknél. A hím ko-
rai fészeképítô tevékenysége másrészt, a kedvezônek 
tûnô fészkelôhely behatárolására, kiválasztására irá-
nyulhat, melynek során aktivitása a fészekanyag (egy 
részének) többé – kevésbé rendezetlen odahordásá-
ra szorítkozik. Ebben a fészeképítési fázisban csak ki-
sebb mértékben nyilvánul meg a fészkelô-hely és a fé-
szek ôrzésében való részvétel (galambfélék, gémek, 
egyes ragadozók stb), valamint a fészek elkészítésében 
történô közremûködés. 

A szaporodási idôszak késôbbi szakaszában épülô 
fészek készítését szintén gyakran a hím madár kezde-
ményezi és esetenként ô is fejezi be, de ennek elkészí-
tésében máskor a nôstény madár is részt vesz, sôt a fé-
szek kialakítását a nôstény teljes egészében átveheti. 
A fészek építése idején a leggyakoribbak a párzások, s 
ennek befejezését követôen órákon, vagy egy-két napon 
belôl megindul a tojásrakás, a  fészekalj (clutch) kialakí-
tása, bár egyes esetekben a  fészekalj elsô tojásainak le-
rakását követôen is folytatódik a fészek kialakítása. 

A fészeképítés a szaporodási ciklus meghatározó ál-
lomása, amennyiben az udvarlás késôbbi elemei en-
nek elkészüléséhez, ill. a kész fészekhez kötôdnek, de 
ez az a hely, ahol a nôstény madár tojásait az utódok 
létre jöttének legnagyobb esélyével lerakhatja, s ebben 
kelnek ki biztonságos körülmények között a következô 
generáció egyedei. Alapvetôen kétféle fészkelési model 
létezik: igen sok madárfaj esetében a fészkelô pár a faj-
társaktól viszonylag távol, a  territoriális viselkedé sükkel 
behatárolt területen építi meg fészkét. Az individuális 
fészkelés esetében az egyes párok fészeképítési tevé-
kenysége, valamint a fészkek elhelyezése semmiféle 
kapcsolatban nincs a populáció többi egyedének (pár-
jának) hasonló tevékenységével, ezt leginkább a szepa-
rációra törekvés jellemzi. A csoportosan, kolóniákban 
fészkelô fajok párjai viszont, nemcsak egymáshoz kö-
zel helyezett fészkeket készítenek, hanem az így létre-
jött telep – magába foglalva a pár sikeres költési tevé-
kenységét is – mint sokrétû reciprok mûködésû egység 
funkcionál. (Színes 63–77. ábra)

3.4.3.1. Individuálisan fészkelô típusok 

A madarak fészke rendkívül nagy formagazdagsá-
got mutat, a fajra, de földrajzilag elkülönült csoportok 
esetén az egyes populációkra is jellemzô specifi kus 
bélyegekkel. A nagy formagazdagságot öröklött bélye-
geknek tekintik, s nem pedig tanult tevékenység ered-
ményének. Általánosan megnyilvánul az, hogy ugyan-
azon faj hídegebb és melegebb klimatikus körülmé-
nyek között élô populációja a hidegebb területen vas-
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Színes 63. ábra. Héja (Accipiter gentilis) fészek. Kunpeszér, Kiskunsági Nemzeti Park

Színes 64. ábra. Tövisszúró gébics (Lanius collurio) fészek. Bugyi, Magyarország
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Színes 65. ábra. Szarka (Pica pica) fészek. Bugyi, Magyarország
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Színes 66. ábra. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix) teljes fészekalja. Szabadszállás, Magyarország

Színes 67. ábra. Dankasirály (Larus ridibundus) fészek, tojások és pelyhes. Akasztó, Magyarország
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Színes 68. ábra. Nagy foltos kiwi (Apteryx haastii) egyetlen tojásával, preparátum. 
Orana Wildlife Park, Christchurch, Új-Zéland

Színes 69. ábra. Fekete hattyú (Cygnus atratus) pár. A kotló nôsténynek a hím letört vízinövényekkel kedveskedik.
Sydney, Centennial Park, Ausztrália
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tagabb falú, mélyebb csészéjû, míg az enyhébb klima-
tikus áreákban kisebb, vékonyabb csésze-falú fészket 
épít (Crosman és mtsai., 2011). 

A madárfészek alapvetô szerkezete tányérra (la-
pos fészkek esetén), vagy csészére (mély fészkeknél) 
emlékeztetô, mely lehet fölül nyitott, vagy a csésze 
fölé boruló lazább, esetleg sûrûbb tetôzettel fedett. 
Fala kettôs rétegzôdésû: a belsô csésze legtöbbször 
vékonyabb fûszálakból, szôrbôl és tollakból sûrûbbre 
szôtt, tömör szerkezetû. Ennek a belsô csészének az 
elsôrendû feladata a hôszigetelés és nedvességtôl 
való védelem. A külsô csésze fala lazábban elhelye-
zett vastagabb szárakból, ágakból áll, melyet legkí-
vül mohával, zuzmóval, nagyobb falevelekkel és fa-
kéreggel fed be a madár. Ez a külsô falazat a mecha-
nikus védelem mellett álcázó funkciójú, melyet a ta-
lajt borító fû és lágyszárú növényzet, vagy a bokor-, 
és faágak, ill. lombozat fészekre húzásával tesz tö-
kéletesebbé a fészeképítô madár. A fákon, bokrokon 
épült fészket számos rögzítô rosttal „köti” az ágak-
hoz, a talajon levô, növényzetbe rejtett, bonyolul-
tabb szerkezetûeket, pedig a környezô – rendsze-
rint – lágyszárú növényzethez rögzíti több ponton is 
a madár. A fészek típusát elsôsorban, annak elhelye-
zése határozza meg. A fészek szerkezetének kialakí-
tásában a hôveszteség meggátlása (csökkentése) ját-
szik meghatározó szerepet. A hôvezetés (konduktan-
cia) mértéke szabályozza a fészek, mint komplexum 
hôvezetését, s így mind a költô szülômadár, mind pe-
dig a pelyhesek energetikai egyensúlyát alapvetôen 
meghatározó faktor, mely az utódgeneráció életreva-
lóságára hosszútávon is jelentôsen kihat. 36 ausztrá-
liai madárfaj (testtömeg: 8–360 g) vizsgálata azt mu-
tatta, hogy a fészek-konduktancia a testtömeg (M) × 
0.25-tel arányos, s alátámasztotta, hogy a fészek jel-
legét elsôsorban a költô szülômadár és a tojások (tö-
mege) határozza meg (Heenan, Seymour, 2011). Sze-
les területen a fészkelô madár hôprodukciója – a fo-
kozott hôveszteség miatt – akár meg is duplázódhat, 
s ennek csökkentésére a madár a fészek helyzetét, va-
lamint a fészek méretét és falvastagságát változtathat-
ja meg (Heenan, Seymour, 2012). 

A talajon fészkelô fajoknál esetenként sekély mé-
lyedést hoz létre – legtöbbször – a nôstény madár, me-
lyet kevés növényi szárral, esetleg kavicsokkal, törme-
lékkel vesz körbe, s ebbe rakja tojásait. Mivel a tojások 
legtöbbször nyitott területen vannak, a predáció kivé-
désére a héj talajra hasonlító alapszíne és foltozottsá-
ga szolgál (pl. Charadriidae, Alaudidae, Motacillidae 
stb.). A darvaknál (Gruidae) a laza növényzetbe tapo-
sott lapos felületre rakja tojásait a nôstény, melyet ezt 
követôen lágy növényi szárakkal, esetleg hantokkal, 
vagy kövekkel rak körül. 

A talajon, vagy alacsony füves vegetációban van 
a Pteroclidae-k, Turnicidae-k és Otitidae-k egyszerû, 
lapos csésze alakú fészke. A réti fülesbagoly (Asio 
fl am meus) talaj mélyedésbe, a növényzettel fedett 
egy  szerû csészéjû fészket épít. Magasabb füves nö-
vényzetbe és ritka nádasba rakja nagy, kosár alakú, 
de laza, egyszerûbb szerkezetû fészkét – valameny-
nyi gólyától eltérôen – a délamerikai maguari gólya 
(Ciconia maguari). Talajra, néha magas füves, vagy 

laza nádas vegetációba építi laza, nagyméretû, s gyen-
gén kiképzett belsô csészéjû fészkét két nagy fülesba-
goly (Bubo virginianus, Bubo lacteus). A Galliformes-
ek és egyes Rallidae-k nagyobb méretû és gyakran ma-
gasabb növényzetben elrejtett, jobban kiképzett, laza 
külsô és tömöttebb belsô csészéjû fészket építenek. 
Egyes guvatféléknél a fészek rejtését a lágy-szárakból, 
levelekbôl készült tetôzet is biztosítja. 

A talajon bonyolult szerkezetû, nagyobb méretû, jól 
álcázott fészkeket is építenek egyes madarak (Tham-
nophilidae, Formicariidae, Menuridae). A hangyász-
madarak fészke gyakran a talajba mélyül, csészéje 
gondosan, fi nom növényi szárakkal, szôrrel, tollakkal 
bélelt, felülrôl száraz falevelek takarják, rövid, ferdén 
bevezetô járattal rendelkezik. A lantfarkú madaraknál a 
nagy, rôzserakásra emlékeztetô fészeknek laza építésû 
teteje és oldalsó bejárata van. A pitták (Pittidae) laza 
építésû fészke rugby labdára emlékeztetô, esetenként 
fedett és oldalsó bejárattal rendelkezik.Talajon, vízpar-
ti kövek között és mûtárgyak mélyedéseiben, szöglete-
iben építik nagy, gömb alakú, kívülrôl rendszerint mo-
hával bevont fészküket a vízirigók (Cinclidae). 

A fl amingók és az albatroszok sárból, kövekbôl 
és száraz növényekbôl raknak fel csonka-kúp, vagy 
kürtô alakú fészek-dombokat. A Diomedeidae-k a fû 
és lágyszárú növények hosszú szálait sárral tapasztják 
össze, s ebbôl alacsonyabb – magasabb, felül nyitott 
szájadékú jellegzetes kürtôt építenek, melybe fi nom-
szálú növényzettel és tollal bélelt csészéjû fészket he-
lyeznek el. A Phoenicopteridae-k a csonka-kúp ala-
kú fészekdombon kisebb bemélyedést alakítanak ki, 
melybe a vízpartok növényzetébôl gyûjtött száraz le-
velek, szárak kerülnek, a belsejét ritkán bélelik ki tol-
lal, és vékonyabb növényi szárakkal. 

Nagyon egyszerû, néhány fûcsomóból, lágy növé-
nyi szárból, pár tollból álló, kisebb mélyedésben el-
helyezett fészke van a sziklákon költô Laridae-knak, 
Sulidae-knak, Phaetonidae-knak és Phalacrocoracidae-
knak. Ugyancsak igen egyszerû, de rejtetten, sziklare-
pedésekben, esetleg üregekben elhelyezett fészke van 
a Procellariidae-knek. Számos nagy ragadozó madár 
és keselyû (Aquila, Gypaetus, Falco, Aegypius, Gyps) 
sziklákon levô mélyedésekben, szikla-ereszek védel-
mében fészkel. Ezeknek az egyszerû, de nagyobb 
méretû fészkeknek a külsô részét faágak, csontok, eset-
leg odagörgetett kövek alkotják, satnya csészéjüket ke-
vés, laza száraz növényzet, tollak és a zsákmány álla-
tok szôre béleli. 

Jellegzetesek számos vízimadár esetében a letört, le-
taposott sás, káka, nádtorzsákra épített kisebb-nagyobb 
fészkek, amelyek a Podicipidae, Jacanidae fajokra, to-
vábbá a récefélékre és ludakra (Anseriformes), szárcsák-
ra, vízityúkokra és vízicsibékre (Rallidae) jellemzôek. 
A vöcskök és jakánák fészke gyakran szabadon úszó, 
felhalmozott vízinövényekbôl épült gyatra alkotmány. 
Az Anseriformes-ek közül egyszerû, laza szerkezetû, 
de nagyméretû, vizpartra, nádasba-gyékényesbe épített 
fészke van a tüskésszárnyú madaraknak (Anhimidae). 
A ludaknak (Anserinae) és récéknek (Anatinae) fészke víz-
parti szegélynövényzetben összehordott alacsonyabb, 
vagy magasabb, nád-gyékény-sás-káka halom, mely-
nek tetején, a kisebb mélyedést a nôstény vékonyabb 
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levelekkel és a mellérôl, valamint a has- területérôl kité-
pett tollakkal béleli ki. A hattyúk(Cygninae) (különösen 
az ausztráliai fekete hattyú) terjedelmes fészek-dombot 
építenek a káka és a nád erôsebb hajtásaiból és lágyszá-
rú vízparti növényekbôl, s ezen alakítanak ki sekély fé-
szek-csészét. 

Számos madárfaj bokrokon és fákon fészkel, s 
a lom bozatban igyekszik fészkét elrejteni a ragado-
zók elôl. Az ágakra rögzített fészek alapvetôen lapo-
sabb, vagy mélyebb csészére emlékeztet, melynek la-
zább és erôsebb ágakból álló külsô-, és fi nomabb, 
sûrûbb re szôtt belsô része van, melynek alját eseten-
ként ürülékbôl és/vagy sárból álló tapasztással erôsíti 
meg a madár. Az ágakhoz rögzítés kétféleképp való-
sulhat meg: vagy egy horizontális síkhoz közeli ágvil-
lába kötözi be fészkét a madár, s ez a villa rendsze-
rint egy erôsebb ág végén van (tipikus példája a sár-
garigó fészek), vagy egy terpesztett ujjú tenyér-szerûen 
elhelyezkedô, hármas, vagy többes elágazás öblé-
be rögzíti a fészek csészéjét, amely a bülbülök, rigók 
és poszáták fészkeinél tipikus. Ez a két rögzítési meg-
oldás a tökéletesebb kidolgozású, s általában kisebb 
átmérôjû fészkekre jellemzô. A gébicsfélék (Lanidae) 
fészke az ágakhoz gondosan rögzített, vastag külsô és 
jól kidolgozott belsô csészéjû. Speciálisabb megoldású 
a rendszerint ágakra (esetenként a fatörzs leváló, nagy 
kérgére, vagy ág és törzs közé) rögzített csaknem zárt, 
felsô, vagy oldalsó bebúvóval rendelkezô zacskószerû 
fészek, melyet az ôszapó (Aegithalos caudatus) épít. 

„Klasszikus”, mély csészére emlékeztetô, kettôs falu, 
rendszerint ágakra rögzített fészke van igen sok énekes 
madárnak (Oscines): Laniidae, Timalidae, Petroi ciidae, 
Maluridae, Acanthizidae, Muscicapidae, Monar-
chidae, Regulidae, Cisticolidae, Sylviidae, Turdidae, 
Meli phagidae, Zosteropidae, Parulidae, Vireo nidae, 
Fringillidae, Icteridae stb. 

A kevésbé alapos építésû fészkek rendszerint na-
gyobb méretûek, s itt a külsô csésze (rész) lazább, 
különbözô irányba nyúló, viszonylag hosszabb ágai 
biztosítanak nagyobb támasztó felületet a fészek-
nek (ragadozómadarak, varjak), mely esetenként laza 
szerkezetûtetôvel is rendelkezik (szarka). Ennél a tí-
pusnál fokozhatja a fészek stabilitását a lazább, vagy 
szorosabb fészkelô kolónia is, amikor sûrün egymás 
mellett, egymásra támaszkodva, vagy részben, egész-
ben össze-épülve több fészek található (kormoránok, 
gémfélék, barátpapagály stb.).

Lazábban épített, egyszerû szerkezetû, kevés gally-
ból álló fészke van a Columbidaeknek, ahol egyes, fán 
költô gyümölcsevô-galambok (Ptilinopus fajok) fészke 
néhány, lazán elhelyezett vékony ágból és a sárból – 
székletbôl, fûszálakból és pár tollból öszeragasztott, épp 
az 1, vagy 2 tojást magába fog laló csészébôl áll. Valami-
vel nagyobb, stabilabb, de lapos a gerlék (Sterptopelia), 
a Musophagidae-k, egyes Caprimulgidae-k és a Cuculi-
dae-khoz tartozó malkohák (Phaenicopheinae) fészke. 

A fészeképítés specializációja több irányba mutat-
hat. Egyrészt a fészek méretének csökkentésére irányul, 
mely kompakt külsô csészével, mohával és zuzmóval 
történô álcázással és ágakról lelógó indákba történô 
beépítéssel párosulhat, mint pl. a Campephagidae, 
Tyrannidae, Pipridae, esetében. A kolibrik (Trocilidae) 

igen kisméretû csésze, vagy zacskó alakú fészke sok-
szor levelekre van ragasztva, s kívülrôl pókhálóval, al-
gafonatokkal, vagy száraz levelekkel álcázva. 

Jellegzetes specializáció az, amikor a többé-kevés-
bé zárt, vékony indára felfüggesztett futó növények-
kel, mohával és alga fonatokkal álcázott, zacskószerû 
fészek liánok közé, vagy (legtöbbször vizek fölé nyú-
ló) vékony ágak végére van erôsítve. Az Eurylamidaek 
rendszerint lelógó lián függönyökbe rejtik, mély üregû, 
zacskószerû fészküket. A Nectariinidaek zacskószerû, 
fi noman szövött fészkén oldalsó bebuvó nyílás van. 
Nagyobb méretû, faágakon lógó, zsákszerû fészket 
épí tenek az esôerdôkben gyakran laza kolóniákban 
fész kelô, dél- és közép-amerikai oropendulák, vagy 
zacs kós madarak (Icterinae: Psarocolius genus). En-
nek a felfüggesztett fészektípusnak ismert képviselôje 
a függô cinege (Remizidae), ahol a zacskó alakú, zárt 
tetejû és oldalsó bebúvó nyílással rendelkezô fészket 
víz fölé hajló vékony, de rugalmas és erôs (általában 
fûzfa) ágra szövi rá a hím és nôstény madár. 

Felfüggesztett, alsó vagy oldalsó csôszerû bejáró-
val és belsejében elkülönített költô kamrával ren-
delkezô fészke van a szövômadaraknak (Ploceidae). 
A Ploceinae alcsaládban a rendszerint fûszálakból és 
a levelekbôl vékonyra tépett rostokból álló fészek épí-
tését a hímek kezdik el, a fô tartó „oszlopok” (pl. nád-
szálak) között kihúzott áthidaló fonatok és a fészek 
laza vázának kialakításával. Késôbb a nôstények is 
bekapcsolódnak a tevékenységbe, sôt egyes fajoknál 
(Euplectes jacksoni) teljesen átvehetik a fészeképítést. 
Ebben a késôbbi fázisban a hím szerepe a fészekanyag 
hordására szoritkozik, míg az épülô fészken tartózko-
dó nôstény folyamatosan veszi át a hímtôl az építé-
si anyagot, azt megfelelô fi nom rostokra tépi és átszö-
vi a már meglevô fonatok között. A fészeképítés akár 
2–3 hétig is eltarthat, mivel a hím gyakran egyidejüleg 
több fészek építésébe is belefog. A laza kolóniákban, 
vagy sûrû telepekben költô szövôpintyeknél gyakori a 
hímek, egymást munkáját segítô, kiegészítô tevékeny-
sége is.

Több csoportban sárból tapasztott fészket épít a 
madár, melynek tartósságát és faágakhoz, sziklákhoz, 
épületek falához történô rögzítését az építôanyaghoz 
kevert viszkózus nyálával biztosítja. A sarlósfecskefé-
lék (Apodidae) és erdei sarlósfecskék (Hemiprocnidae) 
nyálból, talaj és ürülék szemcsékbôl és növényi törme-
lékbôl álló, kisméretû, lapos fészküket sziklákra ma-
gas épületek falára erôsítik. A Collocaliak „ehetô fecs-
kefészke” nyállal tapasztott növényi törmelékbôl, zuz-
mókból áll. Sziklákra tapasztott egyszerû sárfészket 
építenek Cotingidae-k. Nagyobb méretû, gyakran egy-
máshoz tapasztott, nyállal kevert sárgalacsinokból épí-
tett, csésze alakú, felül nyitott (füstifecske), vagy csak 
kis bebúvó nyílással rendelkezô, zártabb (molnár-
fecske) fészke van a Hirundinidaek-nek. 

A közép- és dél-amerikai Furnariidae családot – az 
egyik nemzetség – a bonyolult, agyagból épült, több 
bejárattal és üregrendszerrel rendelkezô fészeképít-
ménye alapján „fazekasmadaraknak”nevezik. A csa-
ládban, azonban 3 fészektípus található, melyek kö-
zül csak egy genus költôhelye tekinthetô „agyag-fa-
zék”-nak. Feltehetôen, 1. a kiinduló állapot a növé-
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nyi anyagokból (vékony gallyak, szárak és fû) épült ku-
pola alakú költôhely, melynek több, vagy a tetején, 
vagy az alján és valamelyik oldalán levô bejárata van, 
s központi részén egy költô-fülke található (Eremobius, 
Schoeniophylax, Synallaxis, Asthenes stb. genusok). 
A több bejárat és az osztott üregrendszer a másik két tí-
pusra is jellemzô. 2. több genusban, üregrendszerben 
épül a madár fészke. Az Aphraestura, Anabazenops, 
Phylidor, Pseudocolaptes, Pygarchias és Xenops nem-
zetségek tagjai elhagyott harkályodvakban, vagy 
ter mé szetes odvakban költenek. A Pygarchias és 
Xenops fajok esetenként maguk is vájnak odvakat. 
A bejáratot(okat) és az odu üregét sárral körülken-
ve formálják és a belteret épített válaszfalakkal oszt-
ják rekeszekre. A Geositta, Upucerthia, Cinclodes és 
Thripodectes genus tagjai elhagyott földalatti járatokat 
alakítanak át, de maguk is ásnak alagutakat, melyek-
ben költôkamrát alakítanak ki. 3. A Furnarius nem tag-
jai faágakon, sziklákon esetleg talajon levô, agyagból 
és ürülékbôl, valamint a lágy anyagba kevert növényi 
törmelékbôl, fûbôl készitik a napon keményre szára-
dó, fazék, vagy kemence alakú költôhelyüket (adobe 
oven nest). Ebbe több – esetenként rövid, csôszerû – 
bejárat vezet, mely fi gyelembe veszi az uralkodó szél-
irányt, belsejében pedig költôkamrát alakítanak ki. 
A költôkamrában száraz fûbôl, tollakból és szôrökbôl 
épített laza fészek található. A költô építményt mindkét 
ivar építi, s ez már jóval a költési idôszak elôtt megin-
dul, valószínûleg a folyamat idôigényessége miatt. 

A Furnarius-ok fazék típusú fészkéhez hasonló 
fészkelôhelyet építenek az ausztráliai Struthideidae-k, 

Színes 70. ábra. Tyrannus légykapó (Contopus sordidulus), az egy tojást tartalmazó, kis méretû fészek rendszerint
nyílt helyen, vastagabb faágakon van. Buona Vista, Mexikó

Színes 71. ábra. Ôszapó (Aegithalos caudatus) 
falevelekbôl, fûszálakból és nyárfagyapotból szôtt, 

zacskó alakú fészke. Gödöllô, Városi Park
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Színes 72. ábra. Kotló túzok (Otis tarda) tyúk. SZIE Szaporodásbiológiai Tanszék Szôdi Túzoktelepe, Szôd

Színes 73. ábra. Kotló strucckakas (Struthio camelus). Bloemfontaine, Dél-Afrikai Köztársaság
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melyeket ezért ausztrál fazekasmadaraknak neveznek. 
Az erôs „segítô” (helper) közösségben élô madarak 
együttesen építenek, s ez idôben elhúzódó folyamat, 
mivel a sárból történô építést többször is megszakít-
ják, az egyes „elemek” száradására várva. Elôször egy 
vastagabb ágra, tartótengelyt tapasztanak, melyre a 
megszáradását követôen lapos fenéklemezt építenek, 
majd egy harmadik fázisban növényi maradványok-
kal kevert sárból felépítik a csésze alakú fészek fala-
zatát. A bebuvó nyílás felül van, melyet rendszerint 
beszükítenek. 

Számos madárfaj fészkel faodvakban, melyeket 
zömében harkályok (Picidae) készítenek, de vannak 
más odukészítôk is (Capitonidae, néhány nagy kakadu 
(Cacatuidae) és a Sturnidae-khez tartozó Scissirostrum 
dubium). A harkályok és barbetek odvait több más ma-
dárfaj is használja, s egyesek (pl. Sittidae, Bucerotidae) 
fôleg az odu bejáratát sárral körültapasztva, azt „kom-
fortosabbá” teszik. A harkályok odvaikat rendsze-
rint puhafákba, vagy száraz/száradó törzsekbe, ágak-
ba vállyák, sokszor (a nagyobb testüek, pl. Dryocopus) 
mély üregeket hoznak létre, nagy forgácshalmot ké-
pezve. A harkály fészkek (hasonlóan csaknem vala-
mennyi oduban fészkelô madárfajhoz) egyszerû csé-
sze alakúak, legtöbbször faforgáccsal béleltek, de bel-
sejüket esetenként fi nomabb fûbôl és növényi ma-
radványokból, valamint szôrbôl és tollakból formálja 
meg a madár. Elhagyott harkály és barbet odvakban 
fészkelnek, többek között: a Psophidae, Cacatuidae, 
Psittacidae, Coracidae, Upupidae, Phoeniculidae, 
Buce rotidae, Tyto nidae, Strigidae, Rhamphastidae, 
Trogo nidae, Paridae, Sturnidae, Pardalotidae, Den dro-
colaptidae, Corvidae (Coleus). 

Folyók, patakok partoldalaiba, leszakadt lösz-fa-
lakba, völgyek meredek, lemosódott agyagos olda-
laiba több madárfaj vály ki csô alakú alagút végén 
el helyezkedô, többé-kevésbé tágabb költôüreget. 
A költô üregben laza szerkezetû, csésze alakú fészket 
építenek. Mások a talajon, vagy fákon levô termeszvá-
rakba méllyitenek kültô üregeket. Ezek a fajok gyakran 
használják különbözô emlôsök (pockok, prérikutyák) 
föld alatti járatait is (pl. az Észak- és Dél-Amerikában élô 
préri baglyok /Athene cunicularia/). Föld alatti alagutat 
vájnak a pingvinek közül a Sheniscus fajok, a Todidae, 
Momotidae, Meropidae és Alcenidinidae család tagjai, 
egyes Coraciidaek, Galbulidaek, Bucconidaek, egyes 
Capito nidaek, Trogonidaek, Hirundinidaek, Parda loti-
daek, néhány harkályféle (Picidae) is (pl. a magas An-
dokban élô Colaptes rupicola) (del Hoyo és mtsai., 
1995–2010., Péczely, 2008, nem publikált adatok). 

A fészek építését legtöbb esetben a hím madár kezdi 
meg, mintegy folytatva az udvarlás „fészek demonstrá-
ció”-s fázisát, majd hamarosan bekapcsolódik az építés-
be a nôstény is. A legtöbb madárfaj esetében így, a fész-
ket vagy mind két ivar együtt építi, vagy a tevékenységet 
szinte kizárólag a nôstény végzi, s a hím feladata, legfel-
jebb a fészekanyag hordásra korlátozódik. 

A rendek és nagyobb családok áttekintése alapján 
a fészeképítés feladata a következôképpen oszlik meg 
a hímek és nôstények között.

A fészket mind két ivar együtt építi: Spheniscidae 
(kivételt képez a két nagytestû pingvin: Aptenodytes 

patagonicus, A. forsteri, melyek nem építenek fész-
ket, hanem a hím és nôstény madár lábai között, a 
hasról lelógó tollbundában kialakult költôtasakban 
köl tik ki az egyettlen tojást), Phalacrocoracidae, 
Podi   ci pidae, Ciconidae, Gruidae, Rallidae, Falconi-
for mes, Columbidae, Cacatuidae, Psittacidae, Muso-
phagi dae, Todidae, Momotidae, Meropidae, Cora cii-
dae, Bucerotidae, Coliidae, Galbulidae, Bucconidae, 
Capitonidae. 

Passeriformesek közül együtt építik fészküket 
az Eurylaimidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae, 
Thamnophilidae, Formicariidae, Cotingidae, Pipridae, 
az énekesek közül a Hirundinidae, Motacillidae, 
Campephagidae, Chloropseidae, Bombycillidae, 
Cinclidae, Trogloditidae, Mimidae, Timalidae, Pla-
tisteiridae, Rhipiduridae, Remizidae, Aegithalidae, 
Certhidae, Dicaeidae, Artamidae, Corvidae, Sturnidae 
(sok esetben a nôstény dominanciája érvényesül, 
helperek „segítenek”), Ploceidae, Icteridae.

A nôstény madár egyedül épít, a hím pedig ese-
tenként kijelöli a fészkelôhelyet és segíthet a fé-
szekanyag hordással: Anseriformes, Galliformes, 
Pelecanidae, Charadriformes, Otitidae, Ptero-
clidae, Apodidae, Trochilidae, Tytonidae, Stri-gidae, 
Podargidae, Caprimulgidae, Trogonidae, Alcedi nidae, 
Rhamphastidae, Tyrannidae, Menuridae, Pycno-
notidae, Irenidae, Turdidae, Oriolidae, Lanidae, Mala -
co notidae, Prionopidae, Notiomysticidae, Petro icidae, 
Maluridae, Acanthizidae, Paridae, Musci capidae, 
Regulidae, Sylviidae (bár itt a genusok között eltéré-
sek vannak), Nectariidae, Pardalotidae, Prome ropidae, 
Meliphagidae, Cracticidae, Ptilo norhynchidae, 
Paradisaeidae, Vireonidae, Estrillidae, Drepaneidae, 
Parulidae, Fringillidae.

A hím madár viszonylag kevesebb családban épí-
ti a fészket, bár a fészeképítés megkezdésében domi-
náns szerepe van. Lényegében, egyedül a hím épít: 
Struthioniformes (a domináns hím több fészket kapar 
a talajba, s bemutatja a domináns nôsténynek, amely 
választ), Tinamidae, Jacanidae, Picidae (a fészekodut 
a hím vájja ki, de azok a fajok, melyek hordanak 
be fészekanyagot, ott magának a gyatra fészeknek 
az összerakásában a nôstény is segítkezik). A harká-
lyok „elsôdleges odu készítôk” és odulakók, bár kö-
zöttük is van „másodlagos odu lakó” is, mint pl.: az 
északamerikai Colaptes auratus, ahol a hím madár leg-
feljebb kitisztítja, javítgatja az elsôdleges odu készítô: 
Picoides borealis odvát), Bucerotidaek (itt, a hím 
szûkiti be a fészekodu bejáratát, sárral körültapasztva 
azt, „költô börtönbe” zárva a nôstény madarat), 
Grallinidae.

A fészeképítés neuroendokrin szabályzását nem 
könnyû elkülönítetten vizsgálni, mivel az udvarlás – 
párzás – fészeképítés – és bizonyos szinten, a tojás-
rakás megindulása is a gonadotrop-gonád tengely, 
ugyan azon, kaszkádszerûen mûködô, pozitív és ne-
gatív hormonális feed-back mechanizmusaihoz és a 
költôpár reciprok módon ható viselkedés-élettani fo-
lyamataihoz kötött. A fészkelési magatartás egyik lé-
nyeges szabályzó faktora a gonadotrop hormonok 
(FSH, LH) és a  prolaktin plazma szint aktuális aránya, 
egy további faktor pedig a szexuál szteroidok aktuá-
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Színes 74. ábra. Kotló párját etetô középtarka harkály (Dendrocopos medius). Gödöllô, a SZIE campusa
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Színes 75. ábra. Fehér hasú rétisas (Haliaetus leucogaster) a fészkén. Kakadu Nemzeti Park, Ausztrália

Színes 76. ábra. Szürke gém (Ardea cinerea) fészektelep. Algyô, Tiszapart, Magyarország
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lis koncentrációja lehet. A vizsgálatok eredményei ma 
még számos kiegészítést igényelnének. 

Nôstény Streptopelia risoriákon a  preovulációs LH 
szint növekedés általában FSH koncentráció csökke-
néssel jár, s a kialakuló alacsony FSH plazma szint 
szig nifi kánsan korrelált a fészeképítési aktivitással. 
Az FSH aktuális alacsony koncentrációja és a fészek-
építési aktivitás fokozódása között reciprok kapcso-
lat is lehet (Cheng, Balthazart, 1982). Hím és nôstény 
Streptopelia risoriák esetében a fészek eltávolítása a 
plazma LH szint erôs növekedését, míg a  prolaktin 
jelentôs csökkenését eredményezte. Ebben az eset-
ben azonban a „fészek megléte és hiánya” a fészkelô 
hely és a kotlási folyamat együttes létezését jelenthet-
te, komplex neuro-hormonális hatásokat indukálva. 
A fészekkel kapcsolatos és a kotlással kapcsolatos LH 
és  prolaktin változások itt nehezen választhatók szét 
(Lea, Sharp, 1989). Szabadon élô széncinegék szezo-
nális LH és  prolaktin változásait vizsgálva megállapí-
tották, hogy az elsô és második költés fészeképítési fá-
zisának kezdetén az LH szint növekedett. A  prolaktin 
szint növekedett az elsô költés fészeképítési fázisában, 
a tojásrakás és az elsô kotlás idején, de alacsony volt 
a második fészeképítés és tojásrakás idôszakában, to-
vábbá újra növekedett a második kotlás alatt (Silverin, 
1991). Fogságban tartott nôstény kanárikon a fentiek-
kel szemben, a  prolaktin plazmaszint alacsony a fé-
szeképítés idején, s növekedni csak a kotlás kezdetén 
kezd, maximumot érve el a kotlás középidejében. A fi -
ókák etetésekor a  prolaktin szint elôször még magas, 
majd folyamatosan csökkenve a kirepülés idejére ala-
csony szintre tér (Goldsmith, 1982).

A vireóknál a  prolaktin : tesztoszteron arány be-
folyásolja a „szülôi gondoskodás” (beleértve a fé-
szeképítést + kotlást + fi ókaetetést) komplex megje-
lenését. Vireo solitarius esetében mind két ivar részt 
vesz a fészekrakásban, költésben és a fi ókák táplálá-
sában. Ennél a fajnál a fészeképítési fázisban mind 
két ivarban magas  prolaktin és alacsony tesztoszteron 
plazma szintek alakulnak ki. A Vireo olivaceus ese-
tében csak a nôstény madár építi a fészket és kot-
lik. Ennél a Vireo fajnál a hím madarat a költés elôtti 
idôszakban (amikor a tojó építi a fészket) magas 
tesztoszteron és alacsony  prolaktin szintek jellemzik, 
s a  prolaktin szint csak a fi atalok etetése idején emel-
kedik meg (Van Roo és mtsai., 2003). A tesztoszteron 
esetleges gátló hatása a  prolaktin szülôi magatartást 
eredményezô hatására nem tûnik Valószínûnek, mi-
vel tesztoszteronnal kezelt hím Junco hyemalisokban 
a magasabb androgén plazma szint nem gátolta a 
 prolaktin receptorok kötési affi nitását a preopticus 
areaban és a paraventricularis – ventromedialis hypo-
thalamusban (Schoech és mtsai., 1998). 

A tesztoszteron és progeszteron fészeképítési akti-
vitásra gyakorolt együttes hatásait és a tesztoszteron 
önmagában kiváltott hatását Mimus polyglottisok 
esetében tanulmányozták, ahol a hím építi a fész-
ket, a nôstény költ, s mind két szülô eteti a fi atalokat. 
A fészeképítési fázisban a hímek tesztoszteron plaz-
ma szintje magasabb, mint a szaporodási idôszak va-
lamennyi, többi idôszakában. A nôstény madarak-
ban az elsô fészek építése idején, ugyancsak ma-

gas a tesztoszteron plazma szintje, s közepesen ma-
gas a további fészkek építése során. Fogságban tar-
tott sirályka pintyeknél (Lonchura striata) a fészeképí-
tés idején a hímek tesztoszteron plazma szintje szin-
tén erôteljesen (15×) nô, ugyanakkor a nôstényekben 
az androgénkoncentráció alapszinten fl uktuál (Seiler 
és mtsai., 1992). A progeszteron plazma koncent-
ráció szintén növekszik mind két ivarú Mimus poly-
glotti sokban az udvarlási fázisban, ill. hímekben a fé-
szeképítés során, valamint a fi ókák etetése idején, a 
második-, harmadik költés alatt (Logan, Wingfi eld, 
1995). Az ôszi idôszakban, amikor a Mimusok sze-
xuális aktivitása minimális, s a plazma tesztoszteron 
szintje igen alacsony, a szabadon élô hím madarak 
egy csoportjába tesztoszteron implantátumot he-
lyeztek. A kezelés udvarló – éneklô aktivitást ered-
ményezett, valamint számos egyed fészeképítésbe 
kezdett, ugyanekkor a kontroll csoportban fészek-
építés nem fordult elô (Logan, Carlin, 1991). Ha-
sonlóan, a volierben tartott hím zebrapintyekbe ül-
tetett tesztoszteron implantátum megnövelte azt az 
idôtartamot, amíg a hímek fészket építettek, s a tojók 
inkubációs idôszaka alatt ezek a hímek többet éne-
keltek (Hill és mtsai., 2005).

Korai vizsgálatok szerint a nôstény gerlék és kaná-
rik fészeképítési aktivitása plazma ösztrogén szintjük 
emelkedésével párhuzamosan alakul ki. Ezekben a kí-
sérletekben a petevezetô maturációs növekedését te-
kintették az ösztrogén titer mércéjének, nem véve fi gye-
lembe a többi ovariális szteroid szint kisebb-nagyobb 
mértékû szimultán emelkedését (Martinez-Vargas, 
Erickson, 1973). Ösztrogénnel kezelt prepubertás hím 
és nôstény zebrapintyek fészeképítési aktivitása foko-
zódott, az általuk épített fészek is terjedelmesebb volt 
a kontroll madarakénál, sôt az ösztrogénnel kezelt ma-
darak a fészeképítés során preferálták a durvább, az 
építô hímekre jellemzôbb, hosszúszállú jutafonalakat, 
mint a fi nomabb, inkább a fészeképítô nôstényekre 
jellemzôbb gyapjú fonalakat. Az ösztrogénhatás, fôleg 
a mesterséges, nagyobb dózisok, (természetben a fi to-
ösztrogének, pl.) nem csak a tojásképzôdést károsítják 
(csökken a tojás tömege, nô a héj törékenysége), ha-
nem a fészeképítô tevékenységet is „maszkulinizálják” 
(Rochester és mtsai., 2008). 

Progeszteron kezelés, önmagában alkalmazva, 
csökkenti nôstény kanárik párt elfogadó, kopulációs 
aktivitását és a fészeképítési tevékenységét, egyfaj-
ta szexuális viselkedési-refraktoritást okozva. A kezelt 
kanáriknál csökken a lerakott tojások mennyisége is 
(Leboucher és mtsai., 2000).

A progeszteron és az ösztrogének együttes hatá-
sa hatékonyan fokozza a fészeképítési aktivitást nôs-
tény Streptopelia risoriákon. A két szteroiddal szi-
multán kezelt, s építési aktivitásukat intenzíven foko-
zó nôstények kezeletlen párjai, ugyancsak intenzív fé-
szeképítésbe kezdtek, bizonyítva a neuro-endokrin és 
viselkedés-endokrin hatások kombinált megjelenését 
(Cheng, Silver, 1975). Házityúkon a fészkelôhely ki-
választása és a fészek építés az ovulációt követôen, 
mintegy 24 órával történik, amikor a postovulációs 
folliculus progeszteron és ösztrogén produkciója ma-
ximális (Appleby, 1986).
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A fészeképítés hormonális szabályozásában köz-
vetlen szerepet játszhat a hosszú nappalos megvilá-
gítás stimuláló hatása, mely a tobozmirigyen keresz-
tül fejtheti ki hatását. Erre utalnak a tobozmirigy irtott 
hím gerléken végzett megfi gyelések. Hosszú nappa-
los megvilágításban (16 L–8 D) tartott adult madarak 
fészeépítô aktivitása nagyobb volt, mint a rövidnap-
palos fotoperiódusban tartottaké. Amennyiben a hosz-
szú nappalos csoportban tobozmirigy írtást végeztek, 
ezeknek a hím gerléknek a fészeképítô aktivitása le-
csökkent a rövid nappalos megvilágításban ttartott ma-
darak szintjére. A rövidnappalos csoportban végzett 
epifi zis irtás nem csökkentette a gerlék fészeképítô te-
vékenységét. A különbség nem a plazma tesztoszteron 
szint eltéréseire vezethetô vissza, mivel a kasztrált, va-
lamint tesztoszteronnal kezelt hímek hosszú nappalos 
fotoperiódusban intenzívebb fészeképítést mutattak, 
mint a mûtött és tesztoszteronnal kezelt, de epifi zis ir-
tott madarak. Megállapították továbbá, hogy egyik be-
avatkozás sem hatott a gerlék udvarló, vagy kopulációs 
viselkedésére, ez szelektíve, csak a fészeképítés szint-
jén jelentkezett (McDonald, 1982). 

3.4.3.2. Fészkelô kolóniák

A csoportokban, kolóniákban történô fészkelési-
forma elterjedt stratégia, mely különbözô rendek és 
családok nagyrészében, a fészeklakó típusok esetén 
megtalálható, az ismert fajok mintegy 9%-a koopera-
tív költô (Cockburn, 2006). A tipikusan kolóniákban 
költô fajok legnagyobb része bizonyos körülmények 
között magánosan, vagy néhány pár laza közösségé-
ben is költhet, ami ennek a költési formának a labili-
tására utal. A labilitás oka a beltenyészetet megakadá-
lyozó diszperzió és a populációs szinten megjelenô, 
nagyobb túlélést biztositó koloniális költés ellentétes 
hatására vezethetô vissza. A koloniális költésrendszer 
a nagyobb utódszám biztosítására irányul, de negatív 
hatásai is lehetnek. A kolóniális költés a szociális mo-
nogámiában és a kooperatív költésrendszerben élôkre 
egyaránt jellemzô lehet.

A csoportos költés kialakulása szoros korrelá-
ciót mutat közeli táplálkozási területek hiányával, 
vagy kis méretével, a költôtelep környezetében levô 
vizes habitat elôfordulásával és a fészkek viszonylag 
nagy predációs kitettségével. Különösen jelentôs po-
zitív hatása van a telepes költés kialakulására a ten-
gerparti területek közelségének. Ugyanakkor a kolo-
niális költés nem mutat korrelációt a testtömeggel és 
a tojásszámmal (Rolland és mtsai., 1998). A koloni-
ális költésnek egyszerûbb formája a lazábban, vagy 
sûrûbben egymás mellé épített fészkek kisebb – na-
gyobb csoportját jelenti, ahol az egyes fészkek szer-
kezetileg, egymással nem érintkezô, önálló építmé-
nyek (pl. vetési varjak, szürke gémek stb.), míg a fej-
lett kolóniák esetében a szorosabb életközösség-
ben levô populáció egyedei közösen építenek, gyak-
ran igen nagyméretû fészekegyüttest, melyben azon-
ban az egyes költôpárok fészkei önálló egységet alkot-
nak (pl. egyes szövôpintyek, barátpapagály stb.). Ez 
utóbbi esetben – mint arra a megelôzô részben uta-
lás történt – a fészkelô párok között kooperatív költé-

si stratégia is kialakulhat. A rendszer áttekintése – tá-
volról sem törekedve a teljességre – azt mutatja, hogy 
viszonylag laza kolóniákban költenek az Alcidae, 
Diomedeidae, Procellariidae, Laridae, Pelecanidae, 
Sulidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Ciconiidae, 
Apodidae, Meropidae, Coliidae, Hirundinidae, Stur-
nidae, Corvidae, Ploceidae családok tagjai, az Oro-
pen dolák, Cacicus-ok stb. 

A kolóniákat alkotó fészkek számát, vagyis a po-
puláció aktuális nagyságát a csoportban költés szá-
mos faktora szabályozza: így a kolónia optimális szá-
mú fészkelô egyede által kialakított kedvezô túlélési 
kondíció (a sikeres fészkeléshez szükséges legkisebb 
energia befektetés), a költési szinkronizáció mértéke, 
a táplálkozási terület mérete, a táplálkozási terület ak-
tuális viszonyaira vonatkozó információk „szociális át-
adása” és ezáltal a szinkronizált táplálék keresés na-
gyobb hatékonysága, a szomszédos kolóniák tagjai kö-
zött jelentkezô kompetició mértéke, a predáció szint-
je (beleértve a szomszédos fészkek adult egyedeinek 
agresszív akcióit is) és a fészkelôtelep körül jelentkezô 
kedvezô, vagy kedvezôtlen környezeti változások ha-
tása (Clode, 1993, Griffi n, Thomas, 2000, Brown és 
mtsai., 2008, Jovani, Grimm, 2008). 

A koloniákban történô költés meghatározó eleme a 
fi atal és adult egyedek diszperziójának létrejöttét meg-
akadályozó „szociális-kohézió”, melyet a madarak kö-
zött megvalósuló, folyamatos audio-vizuális, esetleg 
szag-kontaktusok, ill. az ezek által kiváltott neurális 
és neuro-endokrin mechanizmusok hoznak létre. Ha-
tására a költôtelep, mint egység, „életritmusa” hatá-
rozott szinkronizációt mutat, a költô egyedek (fôleg a 
fészkelô nôstények) szaporodási ritmusa: a tojásrakás, 
kotlás, a fi atalok kikelése és a pelyhesek felnevelése a 
telep különbözô „családjaiban” azonos idôben törté-
nik. A telep életének szinkronizálásában jelentôs sze-
repe lehet a fészkelô egyedek összessége által kivál-
tott stressz-hatásnak. A nôstények a  fészekalj aktuális 
tojását akkor tudják lerakni, ha az ovipozíció idején 
a környezô fészkelô párok és többé-kevésbé a telep 
egésze által kiváltott stressz hatás (zavarás) egy bizo-
nyos kritikus szint alá csökken. A telep szociális stressz 
hatása tehát negatív mintázattal szabályoz (Jovani, 
Grimm, 2008). A kolónia fészkelés ritmusára gyako-
rolt szinkronizáló hatása fôleg a telepen viszonylag rö-
vid ideig tartózkodó, rövid költési idejû fajok esetében 
igen jelentôs. A parti fecskék pelyhesei igen gyorsan 
kifejlôdnek, megfi gyelések szerint egy telep utódainak 
76%-a már 6 napon belül elhagyja a költô üreget, a fi -
atalok gyors fejlôdése és a magas szintû szinkronizáció 
eredményeképpen (Emlen, Demong, 1975). 

A szociális kohézió kialakulásához bizonyos idô 
szükséges, a kolóniába újonan betelepülô párok sike-
res költése és túlélése kedvezôtlenebb, mint a fészek-
telepen már évek óta költôké, amint azt pl. a Petro-
chelidon pyrrhonota sarlós fecske esetében kimutatták. 
A sikeresség azonban elsôsorban a kolónia méretétôl 
függ, így a 750 fészeknél kisebb fészektelepen nagy 
többlet energia ráfordítást igényelt a betelepülés sike-
ressége, míg 750 fészeknél nagyobb kolóniák esetén, 
az évek óta a telepen fészkelô párok és az újonnan be-
települtek túlélési sikere nem tért el egymástól. A je-
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lenség pontos élettani hátterét ma még nem ismerjük, 
azonban megfi gyelték, hogy ha a telep ektoparazitáit 
vegyszeresen kiirtották, a régebben ott élô és az újon-
nan betelepült párok fészkelésének sikeressége-, és 
a párok túlélése közti különbség erôsen lecsökkent. 
Lehetséges, hogy a meghatározott kolóniában rég-
óta fészkelô egyedek, a telepen tipikusan elôforduló 
ektoparazitákkal szemben nagyobb rezisztenciát fej-
lesztettek ki (Brown és mtsai., 2008). 

A fészkek egymástól való távolsága nem a fész-
kelô párok számától, vagy a fészkelésre alkalmas 
hely méretétôl függ: általában a fészkek – már az 
elsô párok megtelepedése idején is – közelebb ke-
rülnek egymáshoz, mint amit a fészkelô área terje-
delme indokolna. A Petrochelidon pyrrhonota-k meg-
fi gyelése arra utal, hogy a koloniális fészkelést nem 
a fészkelésre alkalmas terület méretének kicsinysé-
ge eredményezné (Brown, Brown, 2000). A popu-
láció egyedszámának növekedése is lehet a fészkek 
sûrûbb elhelyezkedését eredményezô faktor, amely 
ugyanakkor nem vezet a tojás/fi óka szám csökkené-
séhez, mint azt Circus pygarguson megállapították 
(Soutullo és mtsai., 2006). A kolónián belôl kialakuló 
fészeksûrûség „automatikusan” az optimális denzitás 
felé hat. Sula nebouxi kolóniákban mutatták ki azt, 
hogy a közepes, vagy nagy fészeksûrûség esetén az 
új fészkelô párok a kisebb denzitású helyeket igye-
keznek elfoglalni, míg a kis fészeksûrüség esetén a 
fészkelô párok a nagyobb sürûségû helyek felé töre-
kednek (Kim és mtsai.,2009). 

A kolóniákban történô költés kialakulására a pre-
dáció kétféle hatással lehet. A kisebb predáció hipoté-
zise szerint a predáció szelektív nyomással a csoportos 
költés kialakulását segítheti (az egyedek nagyobb védel-
met remélnek a csoportban). A megnövekedett predáció 
hipotézise szerint, viszont a kolóniák jobban felhívják 
a predátorok fi gyelmét, mint az egyedileg fészkelô pá-
rok, s így ez szelekciós nyomást jelenthet a kolóniák ki-
alakulásával szemben. A kisebb predáció hipotézisét a 
Ciconiformesek összehasonlító vizsgálata nem támaszt-
ja alá: a szoliter, kevésbé életrevaló egyedek (típusok) 
könyebben válnak koloniális fészkelôkké, mint a szoli-
ter életrevaló egyedek, továbbá a koloniális életrevaló 
egyedek könyebben lesznek kevésbé életrevalók, mint 
a szoliter éltrevaló madár egyedek. A megnövekedett 
predáció hipotézise viszont reálisabbnak tûnik: a kolo-
niális kevésbé életrevaló egyedek könnyebben válnak 
életrevalóvá, mint a szoliter kevésbé életrevaló madarak 
és könnyebben válnak szoliterré, mint a kolóniákban 
élô életrevaló egyedek. Ez valószínûsíti azt, hogy a ko-
loniális – kevésbé életrevaló állapotú madarak esetében 
a feltûnô kolónia nagyobb predációs veszélye több koc-
kázatot jelent, mint amennyi a csoport-hatás által biz-
tosított védelem pozitív hatása (Varela és mtsai., 2007). 

A kolónia mérete is fontos lehet a predációs ve-
szély vonatkozásában. Megállapították, hogy Falco 
naumanni fészkelô kolóniájának nagyobb mérete ked-
vezôen befolyásolja a fészek predáció csökkenését és 
az adult költôpárok túlélési esélyét (Serrano és mtsai., 
2005). 

A fi atal egyedek diszperziójának mértéke (natal 
dispersal) rövidebb, vagy hosszabb távon befolyásol-

hatja a koloniálisan költô fajok reprodukciós sikerét. 
Falco naumanni kisebb kolóniáiból a kiváló egyedek 
száma (diszperzió mértéke) általában nagyobb, mint 
a nagyobb fészektelepekból kiváló egyedek mennyi-
sége (Serrano és mtsai., 2005). A diszperzió távolsá-
ga ugyancsak fontos tényezô a tanulmányozott fehér-
karmú vércse kolónia fejlôdésének szempontjából: a 
következô évben a fi atal madarak túlélési esélye expo-
nenciálisan csökken a diszperzió távolságával és ez ha-
sonlóan alakul a további években is. Minél messzebb-
re mentek a fi atal egyedek, a következô költéseiknél 
annál kevesebb utódot repítettek ki és a fi ókáik közül 
annál kevesebben tértek vissza a költô populációba 
szaporodni. Ezeket az egyedeket hívjuk rekrutáknak. 
Másrészt, a fi atalok nagyobb távolságra való eltávolo-
dása a fészekteleptôl, nagyobb valószínûséggel ered-
ményezte egy új kolónia kialakulását. Ennek fennma-
radási esélyei azonban mindig kisebbek voltak, mint a 
régebbi kolóniáé (Serrano, Tella, 2012). 

A koloniális költési rendszer kialakulása jelenté-
keny neuroendokrin változásokkal jár, melyek elsô-
sorban a gonadotrop tengely mûködését befolyásol-
ják, másrészt az ACTH-glukokortikoid rendszer szint-
jén jelentkeznek. Az összefüggések adaptív változá-
sokra utalhatnak.A „challenge” hipotézis szerint a hí-
mek tesztoszteron plazma szintje a párt választó ma-
darak intraszexuális kompeticióival közvetlen és egye-
nes arányban áll. A kolóniákban költô fajok eseté-
ben a fészkelési idôszak elején, amikor a párok kiala-
kulnak amennyiben a challenge hipotézis érvénye-
sül, a nagyobb populáció sûrüség miatt, a hím ma-
darak nagyobb kompetíciós nyomásnak vannak kité-
ve. Petrochelidon pyrrhonota szikla fecskék esetében 
a hím madarak plazma tesztoszteron szintje szignifi -
káns korrelációt mutatott a kolónia méretével: a na-
gyobb kolóniákban élô madarak androgén koncentrá-
ciója jelentôsen nagyobb volt, mint a kisebb kolóniák-
ban élô hím fecskéké. A kolóniában költô madárfajok 
esetében tehát, ugyancsak érvényesül a challenge hi-
potézis feltevése (Smith és mtsai., 2005).

A szaporodási periódus elején a glukokortikoid 
szint megemelkedik a kolóniákban fészkelô tarvar-
jú (Geronticus eremita) és a bóbitás alka (Aethia 
cristatella) esetében, s az emelkedés mértéke a sikere-
sen párba állt tarvarjú egyedek esetében kisebb, mint 
a párba állást sikertelenül próbáló egyedeknél (Sorato, 
Kotrschal, 2006). A monomorfi kus alkáknál a szociá-
lis rangsor kialakításában szerepet játszó bóbita hossza 
negatív korrelációt mutat a hímek kortikoszteron alap-
szintjével, utalva a domináns egyedek kisebb agresszi-
vitására, míg nôstényeknél (ahol a bóbita hossz-válto-
zásának nincs szerepe a szexuális rangsorban), ilyen 
összefüggés nem mutatható ki. A nôstény alkáknál, vi-
szont a magasabb kortikoszteron szint rosszabb fi zikai 
kondícióval függhet össze, a glukokortikoid inkább a 
táplálékszerzés konfl iktusos jellegét tükrözi (Douglas 
és mtsai., 2009). A kolónia méret által okozott foko-
zott stresszterhelésre és a megnövekedô immunakti-
vitásra is, utalhat a lép méretének változása. A szik-
lafecske (Petrochelidon pyrrhonota) esetében a koló-
nia méretnövekedése lép növekedést eredményezett, 
s ugyancsak megnövekedett a lép mérete akkor, ami-
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Színes 77. ábra. Bóbitás oropendola (Psarocolius decumanus) fészektelep. Rurrenabagh, Bolívia



294 Madár szaporodásbiológia

kor jelentôs számú ektoparazita jelent meg a telepen 
(Brown és mtsai., 2002). 

A kolónia fészek sürûsége hatással lehet a fi ókák 
életképességére. Magellán pingvinek esetében a fi -
ókák testömegét és vérükben a T-sejtek által létreho-
zott immunitás szintjét vizsgálták. A pelyhesek kon-
díciója fordítottan volt arányos a költô terület fészek-
denzitásával, s a T-sejtekhez kötött immunitás kialaku-
lása nagyobb volt az erôteljesebb utódokban. Az im-
munitás kialakulása ugyanakkor fordítottan korrelált a 
kolónia méretével, amelynek növekedése a szociális 
stressz fokozódását jelentette (Tella és mtsai., 2001). 

3.5. Tojásrakás és a  fészekalj

A költés folyamata magába foglalja a tojások lera-
kását és azok kikeltését, sôt tágabb értelemben a fi óka-
nevelés (legalább is fészeklakó fajokon) tevékenységét 
is, így a szaporodási ciklus több, szorosan egymáshoz 
kapcsolódó részét jelenti. A tojásrakást megelôzôen a 
petefészek tüszôi az ún. gyors növekedési fázisba ke-
rülnek a  petesejt hatalmas mértékû szikanyag felhal-
mozása és a tüszô fal (elsôsorban a  theca) erôteljes 
proliferációja következtében és így a petefészek töme-
ge egy-két hét alatt akár százszorosára is növekszik. 
A tojásrakás megindulását eredményezô neuroendokrin 
változásokban, elôször a prepubertás (prematurus) 
idôszakban megindult, s folyamatosan emelkedô FSH 
szint tüszô-proliferatív hatása érvényesül, majd a nye-
les, sárga tüszôk megjelenésének idején megindul a 
gyorsan emelkedô LH produkció is. A gonadotropinok 
fokozódó szexuál szteroid szekréciót akcelerálnak. En-
nek során elôször, egy prematurus progeszteron csúcs, 
azután a késôbb kialakuló, hirtelen fokozódó, majd 
a tojásrakás elôtt közvetlenül lecsökkenô ösztrogén 
szint és egy lassabban növekvô, viszonylag alacsony 
androgén koncentráció alakul ki a költô madár vér-
plazmájában. A második,  preovulációs progeszteron 
szint növekedés az LH peteleválást kiváltó hatásának 
triggere (Scanes és mtsai., 1977, Muray és munkatár-
sai, 1980, Péczely és mtsai., 1980, Johnson és mtsai., 
1984). A gonadotropinok, de fôként a szexuál szteroi-
dok perifériás és központi hatásai vezérlik a költési pe-
riódus magatartás-élettani történéseit. 

A tojásrakást a petevezetô uterinális és vaginális 
szakaszában levô hosszanti és körkörös izomzatá-
nak perisztaltikus mozgása valósítja meg, melynek 
során a kitolás mechanizmusát az utero-vaginális-, 
és a vagino-cloakális szfi nkter izmok modulálják, 
beha tá rolva a tojás lerakásának idôpontját. Ami a 
„beideg zését” illeti, a méh és hüvely gazdag szim-
patikus (n.pelvicus és n.hypogastricus), valamint pa-
raszimpatikus (n. pelvicus) beidegzéssel és a fejlett 
(intrinsic természetû) plexus myentericus elemeivel 
rendelkezik, továbbá nagyszámú spinális szenzo-
ros és motorikus végzôdés található a belsô körkörös 
és külsô hosszanti lefutású izomrétegben. A spinális 
motoneuronok szerepe azonban, a tojás megtojásá-
ban nem tûnik igazán jelentôsnek, mivel az idegros-
tok elmetszése nem befolyásolta lényegesen a tojás-
rakást. (Színes 78. ábra)

A tojás megtojásának mechanizmusát központi és 
perifériás elemekbôl álló komplex neuro-hormonális 
mechanizmus szabályozza. A központi szabályzó fak-
tor az arginin vasotocin, melynek méh-simaizom kont-
rakciót kiváltó hatása madarak esetében sokkal inten-
zívebb, mint az oxytocin szerkezethez közelebb álló 
mesotociné. A vasotocin elválasztást a  neurohypophysis 
szintjén több hormonális faktor szabályozhatja: a víz-
háztartás, volumen- és nyomás szabályzás esetében 
az opioid peptidek elsôdlegesek, a tojásrakás mecha-
nizmusában viszont a szexuál szteroidok közül elsô-
sorban az ösztrogének, s kevésbé ismert módon a pro-
geszteron, a kalcitonin, a prostaglandin F2alfa, továbbá 
az angiotensin-II játszik meghatározó szerepet. 

Az uterus simaizomsejtjeiben két vasotocin receptor 
típust azonosítottak: az arginin vasotocin a VT1 recep-
torokon keresztül intenzív simaizom kontrakciót ered-
ményez, a VT3 receptor típus pedig ösztrogén hatásra 
erôs expressziót mutat, utalva az ösztrogén moduláló 
hatására (Tan és mtsai., 2000, Srivastava, Chaturvedi, 
2010). A neurohypophysisbôl nyert membrán frakció 
specifi kus ösztrogén kötô kapacitással (receptorokkal) 
is rendelkezik, mely határozottan csökken 3 órával az 
ovipozíció elôtt, utalva az ösztrogének közvetlen hatá-
sára a tojásrakás szabályzásban (Takahasi, Kawashima, 
2009). Ismeretes az, hogy ösztrogén és progeszteron 
kezelés határozottan növeli a vasotocin vérpályába 
történô kiáramlását (Takahashi és mtsai., 1994).

A  neurohypophysis membránfrakciója jelentôs 
kalcitonin receptor tartalmat mutat, melyek kötési ka-
pacitása az ovipozició elôtt 30 perccel szignifi kánsan 
fokozódik, majd 15 perccel a tojásrakás elôtt csökken. 
Ugyanekkor, a tojást nem rakó tyúkokban a kalcitonin 
receptorok kötô kapacitása nem változik 24 órán ke-
resztül sem. A kalcitonin vasotocin releasre gyakorolt 
hatását erôsíti meg az a megfi gyelés, hogy kalcitonin 
i.v. injekcióját követôen, 10 perc múlva a plazma 
vasotocin koncentrációja jelentôsen megemelkedik 
(Nakayama és mtsai., 2010).

A házityúk  neurohypophysis membránfrakciója 
prostaglandin F2alfa receptor kapacitással is rendel-
kezik, mely kisebb tojó tyúkokban, mint tojást nem 
rakó madarakban. A megkötött prosztaglandinnak a 
vasotocin releasere gyakorolt hatását egyértelmûen si-
került bizonyítani, valamint a prosztaglandin recep-
torok szteroid érzékenységét is. Amennyiben a nem 
tojó tyúkok i.v. ösztradiol, vagy progeszteron injekciót 
kaptak, a  neurohypophysis PGF2alfa receptor frakció 
kötési kapacitása lecsökkent. Ovipoziciót követôen 
a tyúkok  neurohypophysis PGF2alfa kötési kapacitá-
sa és a plazma vasotocin szintje jelentôsen csökkent. 
PGF2alfa i.v. injekciója ovipozíciót váltott ki, ugyanak-
kor növekedett a vérplazma vasotocin koncentrációja 
és csökkent a  neurohypophysis PGF2alfa kötési kapa-
citása (Takahashi, Kawashima, 2009b). 

Házityúk neurohypophysisben membránokhoz kö-
tött, angiotensin II receptor aktivitást is sikerült kimu-
tatni. A receptor Kd és Bmax értéke szignifi kánsan ki-
sebb a tojásrakó tyúkokban, mint azokban, amelyek 
nem tojtak a vizsgálati periódusban. Ezek az értékek 
jelentôsen csökkentek 15 perccel az ovipositio elôtt és 
ugyancsak csökkentek 1 órával ösztradiol i.m. injek-
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cióját követôen, valamint, 5 perccel a c-angiotensin 
II i.v. injekcióját követôen, tojást akkor éppen nem 
rakó tyúkokban. Ugyanekkor, a  neurohypophysis 
PGF2alfa receptor mennyisége lecsökkent és a plaz-
ma arginin  vazotocin tartalma jelentôsen fokozódott. 
Feltételezhetô tehát, hogy a neurohypophysisben a 
következô kaszkádmechanizmus valósul meg: az 
ovipositio elôtt (mintegy 15 perccel) megkötôdô 
ösztrogén c-angiotensin II szintézis növekedést okoz 
és a nagyobb mennyiségû angiotensin-II megnöve-
li a PGF2alfa kötôdését a specifi kus receptorokon, 
ami pedig fokozott arginin vasotocin releasehez vezet 
(Takahashi és mtsai., 2011). 

Az uterus és vagina izomzat gazdag idegfonata 
utal arra, hogy a tojást továbbító perisztaltika kivál-
tásában „perifériás”, közvetlen (excitatorikus és in-
hibitoros) idegi hatással is számolni kell. Az idegros-
tok egyrésze cholinerg és noradrenerg, másrészük ún. 
NANC természetû (non-adrenergic, non-cholinergic), 
melyek galanint, VIP-t, NO-t és PACAP-ot tartalmaz-
nak. A simaizmokban fôként β-adrenerg receptorok 
vannak, melyek stimulációja a rostkötegek relaxáci-

óját eredményezi (Wechsung, Houvenhagel, 1987). 
Az uterus-vagina határán levô szfi nkter izomzat ugyan-
csak erôteljes noradrenerg beidegzést kap, ezeken a te-
rületeken azonban alfa típusú receptorokat tartalmaz, 
melyek impulzus hatására az izmok kontrakcióját 
eredményezik (Verma és mtsai., 1977). Stressz hatások 
(fészkelôhely megzavarása, predációs veszély, szociá-
lis stressz) által okozott tojásrakás-késés, ill. a megfor-
mált tojás visszatartása az uterusban, a méhfal relaxá-
ciójára és a szfi nkterek kontrakciójára vezethetô visz-
sza, melyek mögött a noradrenerg rendszer nagyobb 
szenzitivitása áll (Reynard, Savory, 1997).

Az utero-vaginális szakaszban NANC motoros 
neuronok vannak, melyek részben excitatorikus tí-
pusúak (izomkontrakciókat váltanak ki), s ezeket 
galanin release jellemzi, részben pedig inhibitoros 
természetûek, VIP, NO és PACAP tartalmúak, s ezek 
izomrelaxációt eredményeznek (Costagliola és mtsai., 
2004). 

A plexusok excitatorikus rostjai a lumbosacralis, 
galanin fenotípusú szimpatikus ganglionsejtekbôl szár-
maznak. A galanin (29 aminosav maradékból álló, a 

Színes 78. ábra. A tojásrakás mechanizmusának neurális és endokrin szabályozása
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C-termináljában amidált threonint tartalmazó peptid: 
Li és mtsai., 1996) erôteljes uterus kontrakciókat vált 
ki, alkalmazása ovipozíciót eredményezhet, s így 
feltehetôen egyike a tojásrakást szabályzó fi ziológi-
ás faktoroknak. A szimpatikus ganglionok és az uterus 
fal galanin tartalma az életkorral (4–13. hét) folyama-
tosan nô fotostimulált fürjekben, s ez összefügghet a 
plazma ösztrogén szintjének a szexuális  maturáció so-
rán mutatott emelkedésével. Infantilis fürjek ösztrogén 
kezelése u.i. a galanin-tartalmú ganglionsejtek szá-
mát szignifi kánsan növelte, de progeszteron kezelés 
is eredményezett bizonyos stimuláló hatást. A galanin 
expressziót fokozó ösztrogén hatás közvetlen jellegû, 
s a ganglionsejtek ösztrogén magreceptorain keresztül 
valósul meg (Ubuka és mtsai., 2001). 

Prosztaglandin F2-alfa nem csak – központi hatás-
ként – az arginin vasotocin releaseben játszik fontos 
szerepet, hanem az uterus izomzat szintjén, perifériá-
san is. A tojásrakás során jelentkezô izomkontrakciók 
sejtszintû megvalósulása az extracelluláris kalcium 
transzporttal áll szoros kapcsolatban. In vitro vizs-
gálatok szerint, u.i. a L-típusú Ca csatorna blokko-
ló (nifedipine) az izolált uterus izomzat spontán fenn-
maradó, kontrakcióinak gátlását eredményezi, míg 
az L-típusú Ca csatorna agonista (Bay K8644), vagy 
az extracelluláris kalcium szint növelése, fokozza 
az izomrostok kontrakciójának amplitudóját és frek-
venciáját is. Az izomkontrakciók kiváltásában meg-
határozó a könnyû meromiozin kináz (MLCK) kalci-
um beáramlás hatására (Ca-szenzitizáció) megvalósu-
ló foszforilációja. Ezt a wortmannin – az MLCK speci-
fi kus inhibitorának – spontán kontrakciókat gátló ha-
tásával igazolták tojó tyúkok izolált uterus izomzatán 
(Kupittayanant és mtsai., 2009). 

A madarak petevezetô perisztaltikájának kialakí-
tásában szerepet játszhat a postovulációs folliculus 
 granulosa sejtjeiben termelôdô  relaxin is. Ennek a 
peptidnek a szintézise rövid ideig tart: még nem indul 
meg az F1 tüszôk falában, s jelenléte a postovulációs 
calixban is csak az ovulációt követô elsô 24 órában mu-
tatható ki (Brackett és mtsai., 1997). A  relaxin az uterus 
izomzatban K beáramlást és Ca kiáramlást eredmé-
nyez, csökkenti a könnyû meromiozin kináz aktivitását 
és ezáltal a miozin könnyû láncának foszforilációját. 
Mindezen hatások együttesen, az ovipozíciós mecha-
nizmusban a kontrakciókat követô simaizom relaxáci-
ót eredményezik (Downing, Hollingsworth, 1993).

Az utero-vaginális izomzat kontrakcióját lokáli-
san szabályozza a tojásképzôdés intenzív kalcium és 
hidrogénkarbonát transzportjával kapcsolatos pH válto-
zás is. Intra-, és extracelluláris acidifi káció szignifi kán-
san csökkenti az izomzat „spontán” és prosztaglandin 
hatására létrejött kontrakcióit, míg alkalizáció stimu-
láló hatású (Kupittayanant, Kupittayanant, 2010). 

A  fészekalj nagyság (clutch size) kialakítás során 
jellemzô, az az idôtartam, mely alatt a fajra jellemzô 
számú tojás megtojásra kerül. Ez az idôtartam a tojás 
képzôdés idejétôl, ill. az egyes tojások lerakása közt 
eltelt napok számától függ. A két érték nem fedi tel-
jesen egymást, mivel az ovulációk között aszimmet-
rikus idô-intervallum telhet el (interovulációs idô), 
mely fôként a clutch utolsó tojásai között mutat meg-

hosszabbodást. Egy-egy tojás létrejöttéhez, mintegy 
7–10 nap szükséges, mivel a follicularis  maturáció 
(a tüszôérés gyors, befejezô periódusa) 4–5 nap a 
Passeriformeseknél, 6–8 nap récéknél és galamboknál, 
9–10 nap ezüst sirályokon. 

Az optimális túlélô utódszám kialakítása elsôd-
le gesen a fészekaljban levô tojások számától (clutch 
size) függ, amelyet a clutch méret változ tatá sával, a 
tojásrakás gyakoriságával (is) tud a madár szabályoz-
ni, s ez adaptív folyamatnak tekinthetô. Naponta toj-
nak a Tinamidae, Podici pitidae, Phasianidae, Numi-
diidae, Tetraonidae, Fulicinae, Dendrocygnini, Anatini, 
Aythini, Cairinini, Psittaciformes, Coraciidae, Centro-
podinae, Piciformes, Passeriformes. Más na ponta tojnak: 
Gaviidae, Burhinidae, Cracidae, Chionidae, Laridae, 
Sternidae, Pteroclididae, Charadriidae, Scolopacidae, 
Mergini, Somateriini, Oxyuri, Alcedinidae. 2–3 na-
ponta rak tojást: Phala crocoracidae, Threskiornithidae, 
Ardeidae. 3–5 naponta tojnak: Sulidae, Falconiformes. 
5 napnál hosszabb intervallumban tojnak: Steatornithes, 
Bucerotidae, Megapodidae. Kedvezôtlen idôjárási vál-
tozások, stressz hatások, predátorok, a tojásrakás gya-
koriságát és az összes lerakott tojás mennyiségét meg-
változtathatják (Murton, Westwood, 1977). 

A  fészekalj méret – lerakott tojások mennyisége – 
kialakításában meghatározó a fi ókák táplálásának jel-
lege: a fészekhagyó fajok fészekalja nagyobb, mint a 
fészeklakóké, melyek önálló táplálkozása csak a kire-
pülést követôen alakul ki. 

A clutch méret több más tényezôtôl is függ: a 
szülô madarak korától, a költés idôzítésétôl, a táp-
lálék ellátottságtól, a populáció denzitástól, a köl-
tés helyének szélességi-, hosszúsági körétôl, a ten-
gerszintfeletti magasságtól, a habitat jellegétôl, és a 
fészkelô hely védett ségétôl (Cody, 1971). A tojások 
mérete és tömege jellemzôen változik az éghajla-
ti öveknek (szélességi köröknek) megfelelôen. A tró-
pusokon élô Passeriformesek kevesebb, de nagyobb 
méretû tojásból álló fészekaljat képeznek, mint a ve-
lük rokon mérsékeltövi fajok. A trópusi fajok keve-
sebb idôt töltenek tojásaik kiköltésével, így a tojása-
ik inkubációs hômérséklete alacsonyabb, de az in-
kubáció idôtartama hosszabb. Valószínûleg az így 
megnövekedett energia szükséglet eredményezheti 
a trópusi fajok nagyobb tojásméretét (Martin, 2008). 
Különbözô énekesmadarak összehasonlító vizsgála-
tai azt mutatták, hogy a leggyakrabban kialakított  fé-
szekalj szám kisebb, mint az elméletileg elérhetô, 
élettanilag legproduktívabb  fészekalj szám. Az elté-
rés magyarázatára számos hipotézis született: egyedi 
optimalizáció, rossz év hatás, pontatlan rátermettség-
becslés, szaporodás költsége (lásd részletesebben Tö-
rök, 2002). A  fészekalj mérete nô, ha védett helyen 
(oduban) költ az illetô faj, a szabadon fészket építô 
rokon fajokhoz hasonlítva, de csökken ha nagyobb 
a predációs veszély, vagy ha a rövidebb vegetáci-
ós idôszak gyorsabb fi óka fejlôdést tesz szükségessé 
(Murton, Westwood, 1977, Hargitai és mtsai., 2007). 

A legtöbb madárfaj  fészekalj mérete 2–5 tojás kö-
zött változik. Néhány jellemzô érték következik az 
alábbiakban. 1, ritkán 2–3 tojást raknak a kiwi fa-
jok. 1 tojás jellemzi: a Dromadidae, Rhynochelidae, 
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Procellariformes, Alcidae, Phaetonidae családokat. 
2 tojást raknak: a Stercorariidae, Gavidae, Sulidae, 
Burhinidae, Columbidae családok. 3 tojást tojnak a 
Tinamidae, Cracidae, Laridae, Sternidae, Chionidae, 
Falconiformes, Pteroclididae, Bucerotidae-k. 4 tojás-
ból áll a legtöbb Phalacrocoracidae, Charadriidae, 
Scolopacidae, Coraciidae fészekalja. 5 tojást rak-
nak a Threskiornitidae, Podicipidae, Alcedinidae, 
Centropodinae, Picifomes. 6 tojásból áll a fészek-
alja az Ardeidaeknek, Strigiformeseknek és számos 
Passeriformesnek. 7 tojás jellemzi a Phasianidae és 
Numididae családokat. 8 tojás jellemzi az Oxyurikat. 
9 tojást raknak a Rallinae és Tetraonidae család tag-
jai. 10–12 tojást rak a Megapodidae, Dendrocygnini, 
Anatini, Cairini, Mergini (Murton, Westwood, 1977). 

A tojásprodukció hatalmas mennyiségû fehérje, 
lipid és szénhidrát szintézisével és transzportjával jár. 
A mérsékelt övön költô, naponta tojó, széncinegék fé-
szekalja 8–12 tojásból áll, melyek együttes tömege a 
költô madár testtömegének 90%-át teszi ki. Kékcinege 
esetében a clutch tömege a tojó tömegének 150%-át 
is eléri. Rendszerint extrém nagy tömegû tojást raknak 
a kiwi fajok, ahol ez a kis foltos kiwi (Apteryx owenii) 
esetében a nôstény madár tömegének 25%-a, a barna 
kiwinél (Apteryx australis) pedig 14–20%-a. A kiwi to-
jásban igen nagy mennyiségû  szik van, amely mintegy 
60%-a a teljes tojás tömegének (del Hoyo és mtsai., 
1992).

A tojások tömege ugyanazon faj esetében is igen 
nagy variabilitást mutathat, a legnagyobb akár 50%-
kal is nagyobb lehet az átlagnál, s esetenként kétszer 
nagyobb, mint a populációban található legkisebb to-
jás. A tojás tömegének ez a nagy variabilitása inkább 
az egyes fészekaljak között jelentkezik, s nem a fé-
szekaljon belül a lerakási sorrendbôl adódóan. A tojás-
méret az egyedre jellemzô bélyeg, jelentôsen nem nö-
vekszik sem a többlet táplálék (takarmány) felvétellel, 
sem pedig a külsô hômérséklet növekedésével. A tojás 
tömege rendszerint kismértékben nô a nôstény madár 
életkorával. Összefüggés mutatható ki a tojás tömeg és 
a fi ókák tömege között, de ez legfeljebb, csak a kike-
lést követô elsô hétre jellemzô (Christians, 2002). 

A tojások tömegét az abszolút értékükkel, vagy a 
tojó madár testtömegéhez viszonyított relatív (a testtö-
meg százalékában kifejezve) értékükkel lehet kifejez-
ni. Lack (1968) a testtömeg és tojás tömeg kapcsolatát 
lúdféléken, a relatív tojástömeg és a testtömeg viszo-
nyát Piciformes, Alcedinidae, Bucconidae, Apodidae, 
Bucerotidae, Trogonidae, Coraciiidae és Passeriformes 
esetében tanulmányozta. Megállapította, hogy a to-
jástömeg növekedése „elmarad”, vagyis nem lineáris 
a testtömeg növekedéssel, ill a relatív tojástömeg reg-
ressziós görbéje a kisebb testtömegû tojók relatíve na-
gyobb tömegû tojását bizonyítja. 

A tojás összetevôit, s azok képzôdési idejét házi 
tyúkban ismerjük a legpontosabban. A tyúk viszony-
lag kicsi, a testtömeg 2%-át kitevô, 58 g-os tojást to-
jik, melyben 7 g fehérje, 6.2 g lipid, 0.3 g szénhid-
rát, 2 g kalcium, 0.5 g más ásványi só, 3 g nem fé-
mes elem és 39 g víz található. A  szik nagyrésze 7–8 
nap alatt képzôdik, s ennek tömege 19 g, a tojásfehér-
je pedig, 1–3 napig képzôdik. A tojás energia tartalma, 

1 g nedves súlyra számítva tyúkféléknél 1.6 kcal, 2.02 
kcal a nagy lipidtartalmú Anseriformeseknél (Murton, 
Westwood, 1977). 

A tojásrakás során a képzôdô tojás anyag- és ener-
giaigényét a nôstény madár többlet táplálék felvétel-
lel igyekszik kompenzálni. A költés során a tojásrakó 
madár anyag és energia forgalma ezért, erôteljesen fo-
kozódik, mely a metabolizmus minôségi megváltozá-
sával jár. A táplálékfelvétel jellemzô, napszakos meg-
oszlást mutat, melyet elsôdlegesen a nappalok aktuá-
lis hoszúsága befolyásol. Takarmányozott baromfi  fa-
jokon ezt biztosítja a technológia, s ebben az esetben 
a testtömeg konstans értéket mutat. Ami a takarmány-
felvételt illeti, ad libitum takarmányozott baromfi  fa-
jokon, azokon a napokon, amikor nincs ovipozició, 
ill. ovuláció, a madár kevesebb takarmányt fogyaszt 
(Macleod és mtsai., 1979, Mongin, Sauveur, 1974). 
A megnövekedett takarmányfelvétel energia (elsô sor-
ban lipid, kisebb mértékben szénhidrát) felhalmo-
zást eredményez, miközben a fehérje felhalmozódás 
mértéke kismértékben csökkent (Chwalibog, 1992). 
Vadonélô madaraknál, azonban a megnövekedett táp-
anyagmennyiséget az anyamadár rendszerint nem tud-
ja a folyamatosan felvett táplálékból elôállítani, így sa-
ját tartalékait is jelentôs mértékben „használja”, ezért 
a clutch lerakása jelentékeny testtömeg vesztéssel jár. 
Az Anser rossi esetében 2.4 kg a tojó a tojásrakás elôtt, 
s két héttel késôbb, a tojások lerakást követôen csak 1.5 
kg. A fajra jellemzô clutch nagyságon belôl a nôstény 
madár testtömege az a faktor, mely leginkább befolyá-
solja a lerakott tojások számát: Anser coerulescens-
eken állapították meg, hogy a legsúlyosabb tojó rakta 
le a legtöbb tojást (Murton, Westwood, 1973). 

A tojásrakás során az alapanyagcsere jelentôs vál-
tozásokat mutathat, mely folyamat ma még csak kis-
mértékben ismert. A tojásrakást közvetlenül megelôzô 
idôszakban és annak fôleg kezdeti fázisában, a meg-
emelkedett ösztrogén szinttel hozzák összefüggésbe 
az ún. „reproduktív anemia” kialakulását. Zebrapin-
tyen a hematokrit érték magasabb a tojásrakás elôtt, 
majd fokozatosan csökken a tojásrakás idején. A kot-
lás megindulásakor (ösztrogén szint csökkenés), azon-
ban a hematokrit érték fokozatosan visszatér a nor-
mál szintre. Az ösztrogén hematokrit csökkentô hatá-
sát támasztja alá a tamoxifen kezelés eredménye: ez 
mérsékli a hematokrit csökkenést (Wagner és mtsai., 
2008a, Wagner és mtsai., 2008b). Megállapították 
ugyan akkor, hogy a reproduktív anemia nem fokozó-
dik nôstény zebrapintyekben két-, három  fészekalj to-
jásainak lerakása során, a hematokrit érték, mintegy 
7.5%-kal, a hemoglobin koncentráció pedig 10%-kal 
alacsonyabb, többszörös költés esetén is (Willie és 
mtsai., 2010). 

A tojásképzôdés energia szükségletét fôként házi-
tyúkon tanulmányozták, de az itt nyert adatok adap-
tálhatók vadon élô, ill. kisebb testtömegû madarakra 
is. A tojásképzôdés energia szükséglete magába fog-
lalja a tojás képzôdéshez ( petesejt  szik tartalma + har-
madlagos peteburkok /tojásfehérje,  héjhártya, tojás-
héj/) szükséges, felhasznált energiát, valamint a to-
jásba deponált (táp)-anyagok energia tartalmát. A to-
jásképzés során Galliformeseknél a napi energia fel-
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vétel 21–30%-át fordítja a madár a tojásképzésre. 
Ez az érték 52–70% Anseriformeseknél, és 13–16% 
Passeriformeseknél. Házityúkon egy kb. 60 g-os tojás 
létrejöttéhez felhasznált energia mennyiség 340–400 
kJ/nap, s a tojásba juttatott energia mintegy 330 kJ/
nap. A tojásképzôdés energia szükséglete magába fog-
lalja a zsírsavak, a szikanyagokhoz szükséges fehér-
jék, lipidek, foszfátok és a tojásfehérje fehérje kompo-
nenseinek szintéziséhez, valamint a víz és vízben ol-
dott sók transzportjához szükséges energia mennyi-
séget. Mint, az alapanyagcseréhez adódó járulékos 
energia kiadás jelentkezik a petefészek és petevezetô 
megnövekedett anyagforgalmának biztosítása és a 
képzôdô tojás továbbítása a petevezetôben. Ismere-
tes az, hogy a tojásképzôdés során a szívbôl kilökôdô 
vérmennyiség 0.7%-a a petefészekbe, míg 15.4%-a a 
petevezetôbe irányul (Scanes és mtsai., 1987). 

A tojásképzôdés energia szükségletét a meta-
bolizálható energia (ME) mennyiséggel jellemzik, 
amelyet az alábbi egyenlet fejez ki házityúk esetében, 
egy tojás vonatkozásában: ME = kgW 0.75(806.53 – 
26.45× T + 0.50 T× 2) +31.90 ×G + 10.04 ×EM. Ami-
kor: kgW 0.75 – a faktorozott testsúly, T – a C-fokban 
mért hômérséklet, G – a tömeggyarapodás (g), EM – 
a tojás tömege (g) (Rabello és mtsai., 2006). A clutch 
képzôdés energia viszonyait King (1973) tanulmányoz-
ta. Ez függ az egyes fejlôdô tojások esetén az aktuáli-
san jelenlevô fejlôdô folliculusok számától és az azok 
képzôdéséhez szükséges energia mennyiségtôl. Felté-
telezve, hogy az 5 napig (p) fejlôdô sárga tüszô és az 
ovulációt követô tojás képzôdés teljes energia igénye 
(A) 100 kcal, akkor ennek a napi csúcs energia igénye 
(E) 2 × 100/: 5 = 40 kcal. A clutch képzôdés napi csúcs 
energia igénye (K) a p-1 napon jelentkezik, amikor – az 
elôzô, hipotetikus esetet fi gyelembe véve – 4 folliculus 
növekszik szimultán, s ez ugyancsak 100 kcal energi-
át igényel naponta. A szimultán fejlôdô tüszôk és tojá-
sok energia igénye így, kompetitiv módon jelentkezik, 
s ezzel állhat kapcsolatban, hogy a clutch utolsó tojá-
sa rendszerint (Melospiza melodia, Troglodytes aedon, 
Lonchura striata stb.) a legsúlyosabb. Kedvezôtlen kö-
rülmények között (pl.: alacsony átlagos hômérséklet, 
táplálékhiány) a tojások lerakási sorrendjével nem nô 
a tojások mérete (örvös légykapó, Hargitai és mtsai, 
2005). Az utolsó tojásba kerülô petesejtet tartalmazó 
érett tüszô fala pedig csak akkor reped fel, ha elegendô 
energia állt rendelkezésre az elôzô és az ezt követô, 
utolsó tojás kialakulásához. Ellenkezô esetben az utol-
só folliculus atretizál. Az energia viszonyok megvál-
toztatására vezethet, ha a tojásképzôdésre „fordí-
tott” idôtartamot a madár megnöveli. Ekkor, vagy na-
gyobb tojás képzôdhet, vagy a clutch képzôdés K ér-
téke csökken le. 

A tojó madarak táplálék (takarmány) fogyasztásá-
nak motorja az ún. energia éhség, melyhez hozzá-
adódik a fehérje és kalcium igény. A táplálék felvétel-
ét elsôdlegesen az abban levô fehérje mennyisége ha-
tározza meg, elégtelen fehérje ellátás (koncentráció) 
megnöveli az aktuálisan fogyasztott táplálék mennyi-
ségét. Szükségesnél alacsonyabb fehérje, vagy energia 
tartalom bevitel pedig, csökkenti a lerakott tojások tö-
megét. 

A tojástrakó madár fehérje felvétele egyrészt a lét-
fenntartásra szolgál: testtömeg és tollazat állapotá-
nak fenntartására, másrészt pedig a tojásprodukci-
ót biztosítja. Tojótyúkok esetében a takarmánnyal fel-
vett nyers fehérje hasznosítása mintegy 62%-os, amely 
emészthetô fehérjére vonatkoztatva 72%-os szintnek 
felel meg. 90%-os tojástermelés esetén, a naponta fel-
vett fehérje kb. 33%-a épül be a lerakott tojásba, ami 
házityúk esetében a biológiai teljesítôképesség (?) ma-
ximumát jelenti. A fehérje mennyiség mellett, fontos 
annak aminosav összetétele, mivel ebben meghatáro-
zó a metionin + cisztin és a lizin mennyisége. Ezek 
napi szükséglete a tojástrakó házityúkban 550 mg 
(metionin + cisztin), valamint 660 mg (lizin), a szük-
ségesnek tekintett 16.5 g-os nyersfehérje bevitel mel-
lett (Horn, 1981). 

3.5.1. A  fészekalj pótlása (sarjúköltés), 
többszörös költés, a folyamatos 
tojástermelésû háziasított madarak

Vadmadarakban a tojásrakási sorozat (egy fészek-
aljnyi tojás, clutch) viszonylag kisebb számú tojás le-
rakását jelenti (kiwi, pingvinek: 1, sasok, keselyûk, 
galambfélék: 2, énekes madarak: 3–6, tyúkfélék, ka-
csák, ludak: 4–12 stb.), s ezzel a költési ciklus be is 
fejezôdik. 

Ugyanakkor, ismeretes az, a természetes környe-
zetükben élô vadmadarakban, de a háziasított fajták-
ban is, hogy – a petefészekben rendszerint egy – két 
sárga tüszôvel több alakul ki, mint ahány lerakott to-
jásból a  fészekalj áll. Ezek a „tartalék” tüszôk jelzik 
a lehetôségét további tojások képzôdésének, egyéb-
ként pedig a ciklus végén atretizálnak. A clutch gene-
tikailag determinált tojás mennyisége, tehát módosul-
hat, lehetôség van annak növelésére. A tojásprodukció 
ezen plaszticitása teszi lehetôvé a károsodott, predáció 
áldozatává vált tojások és a teljes  fészekalj pótlását is. 
Számos csoportban pedig egy szaporodási periódus-
ban (mérsékeltövön tavasz – nyár) a többszöri költés 
is elôfordul, optimális táplálék abundancia és klimati-
kus viszonyok esetén, második, vagy esetleg harmadik 
fészekaljat is lerak a madár (balkáni gerle, fekete rigó, 
házi veréb stb.). Ez azt jelenti, hogy a szülôk energia 
egyensúlyt képeznek az aktuális és az ezt követô köl-
tések befektetése között (Husby és mtsai., 2009). A to-
jásprodukció plaszticitása adja biológiai alapját továb-
bá, a tojásprodukcióra szelektált házimadár fajták fo-
lyamatos tojástermelésének is. 

A  fészekalj tojásszámának plasztikus szabályzását 
– többek között – sirályokon tanulmányozták. Ezen kí-
sérletek szerint a fajra jellemzô számú tojás lerakása 
megindítja a kotlást, s az ezzel járó erôteljes  prolaktin 
szint növekedés azonnal gátolja a  preovulációs LH 
csúcs kialakulását és a további ovulációkat. A fennma-
radó sárga tüszôk pedig atretizálnak. Paludan (1951), 
Weidman (1956) és Klomp (1970) ezüst- és dankasi-
rályokon fi gyelték meg, hogy a  fészekalj elsô két tojá-
sának eltávolítása további 3 tojás letojását és a teljes 
 fészekalj kikeltését eredményezte, míg a hatodik sár-
ga tüszô atretizált a petefészekben. Egy további kísér-
letben csak az elsô tojást vették el, s ebben az esetben 
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is 3 további tojás lerakása következett be, s az utol-
só (ez esetben ötödik) sárga tüszô sorvadt el. A kísér-
letsorozat következô részében az elsô tojás letojása 
elôtt 3 „idegen” tojást helyeztek a fészekbe. A sirályok 
ekkor csak 2 tojást tojtak, s petefészkükben két nagy 
sárga tüszô sorvadt el. A kontroll csoportban – ahol 
nem manipulálták a fészekaljat – három lerakott to-
jás és egy elsorvadt tüszô volt jellemzô. A kísérletek 
eredményei arra utalnak, hogy a  fészekalj tojásszámát 
a genetikai meghatározottságon túlmenôen rugalmas 
önszabályzás alakítja ki. Ennek során a taktilis és vi-
zuális ingerek alapján érzékelt („megállapított”) opti-
mális tojásmennyiség intenzív  prolaktin szekréciót in-
dít be. A  prolaktin erôs antigonadotrop hatása szünte-
ti meg a további ovulációkat, s a megmaradó, felrepe-
désükben gátolt sárga tüszôk atretizálnak, s a folyamat 
negatív visszacsatoló hatása leállítja a kisebb tüszôk 
fejlôdését is. A  fészekalj redukciója pedig neurális gát-
lással drasztikusan csökkenti a kotlás magas  prolaktin 
szintjét, s ez azonnal növeli a gonadotrop tengely ak-
tivitását, s további ovulációkat eredményez. A folya-
mat azonban csak egy kritikus idôintervallumon belôl 
valósul meg, melyet a nagy-, vagy növekedésre képes 
sárga tüszôk létezése határol be. 

A házi madarakban a szaporodási idôszakban 
számos tojásrakási sorozat van (folyamatos tojáster-
melés), melynek elemei házityúkban 9 tojás leraká-
sát jelentik.Ezek között optimálisan egy-két napos 
szünet alakult ki. A Fraps féle teoria alapján ekkor, 
ezekben a „pihenô napokban” áll vissza az ovuláci-
ók idôzítése a clutch kiinduló értékére, amely az elsô 
tojás lerakásának általában kora reggeli idôpontját 
jelenti. A házimadarak (elsôsorban a tyúkfaj) eseté-
ben a több, a tojó hibridekben, gyakorlatilag folya-
matos tojásprodukciót a tojástermelésre irányult sze-
lekcióval és az optimális takarmányozással érték el. 
Ezek eredményeképpen 270–320 tojás/év tojásszá-
mot tudtak megvalósítani. A tojásprodukció foko-
zását leghatékonyabban a  fészekalj nagyság (clutch 
hosszúság) növelésére irányuló szelekcióval érték el. 
Törpe barna-tojó jércéknél, ennek során, például a 
clutch hosszúság (TCL = transformed average clutch 
lenght) öröklôdése 0.406–0.424, a tojás szám (TEN 
= transformed egg number) öröklôdése 0.373–0.411, 
az elsô tojás megtojás idejének (AFE= age at fi rst 
egg) öröklôdése 0.529–0.559, a tojásrakási ráta (LR= 
laying rate) 0.275–0.282, a clutch szám (CN= clutch 
number) 0.455. A clutch hosszúság ekkor nagyfokú 
genetikai korrelációt mutat a tojás számmal (0.777), 
a tojásrakási rátával (0.863), a maximális clutch hosz-
szúsággal (0.902) és a clutchok számával (–0.845) 
(Chen, Tixier-Boichard, 2003). A testtömeg és tojás-
mennyiség szimultán növelésére irányuló szelekciós 
eljárásoknál derült az ki, hogy a tojásszám csökke-
nése a lerakott tojások tömegének növekedésével jár, 
forditott korreláció áll fenn a tojásszám és tojás tömeg 
között (Niknafs és mtsai., 2012). 

Több sorozat lerakásának (korlátozott) képessége 
a vadmadarakban is meg van. Ennek egyik megnyil-
vánulása a  fészekalj „pótlása”. Amennyiben az elsô 
 fészekalj megsemmisül, a tojó madár napokon belül, 
újabb, ún. sarjú  fészekalj lerakására képes (pótköltés). 

A folyamat a kotlás megszakítását jelenti. A sarjú  fé-
szekalj általában ugyanabban a fészekben kerül lera-
kásra, de a költés súlyosabb megzavarása és a tojá-
sok elpusztítása esetén a költôpár új fészket is építhet. 
Streptopelia risoria esetében vizsgálták a  fészekalj kí-
sérletes elvételének hatását a hímek és nôstények LH 
és  prolaktin szintjének alakulására. A tojások elvé-
tele 12 napos kotlás után a  prolaktin szint gyors és 
erôteljes csökkenését eredményezte, mind két ivar-
ban, s ugyanekkor a plazma LH koncentráció gyor-
san emelkedett. A kotlásukban gátolt nôstények ezt 
követôen újabb clutchot raktak (Lea, Sharp, 1989). 
Kotló házityukokon hasonló megállapításokra jutot-
tak: a fészkelôhelytôl való elzárás a kotlási viselke-
dés gyors megszûnését eredményezte, s a plazma LH 
és ösztradiol szint jelentôsen növekedett, miközben a 
 prolaktin koncentráció határozottan csökkent. A tyú-
kok a fészektôl való 3 napos elkülönitést követôen 
70%-ban újra kotlani kezdtek, amennyiben a fészkelô 
ládáikat megnyitották. A madarak kotló magatartásá-
nak újbóli kialakulását azonban nem követte a plaz-
ma  prolaktin szint újabb emelkedése (erre feltehetôen 
hosszabb idô, további mérések lettek volna szüksége-
sek) (Richard-Yris és mtsai., 1998). 

Másrészt, számos fajra (pl. pintyfélék, cinegék 
stb.) jellemzô az, hogy az elsô  fészekalj fi ókáinak fel-
nevelését követôen, napok, vagy egy – két hét múl-
tán, a tojó ismét párzik, s újabb – általában az elô fé-
szekaljnál kisebb tojásszámú – fészekaljat rak le (má-
sodik, vagy esetleg harmadik költés). A második – har-
madik költés kialakulása az illetô faj szezonalitásától, 
ill. földrajzi elterjedésétôl függô jelenség, melynek 
hormonális szabályzását a szteroid szintek költések 
közti csökkenése, de az alig változó, tartósan magas 
gonadotrop plazma szint jellemzi. A második köl-
tés kialakulását az elôzô költés lefolyása befolyásol-
ja. Ennek pedig fontos meghatározója a táplálék ellá-
tottság. Hollandiában egyes lepkefajok kirajzásának 
csúcs-idôpontja határozza meg a széncinegék elsô 
költésének idôzítését, sôt közvetve a második költés 
kialakulását és a második költés idôzítését is. Ebben 
az esetben is igazolódott az a megállapítás, hogy az 
elsô költés fi ókáinak késôi kelése és kirepülése, va-
lamint az elsô clutch esetleges nagyobb tojásszáma 
(nagyobb  fészekalj) gátlóan hat a második költés ki-
alakítására (Husby és mtsai., 2009). 

A másodköltés kialakulásának hormonális viszo-
nyait Melospiza melodia és háziveréb esetében ta-
nulmányozták. Hím Melospizára jellemzô, hogy 
a költôszezon elején, a terület birtokbavéte idején 
jelentôsen megemelkedik a tesztoszteron szint, s ez 
magas értéken marad az elsô clutch tojásainak leraká-
sakor is. A kotlás, fi ókanevelés idején a tesztoszteron 
plazma koncentráció erôsen csökken, s ezen a szin-
ten marad a fi ókák kirepüléséig. Abban az esetben, ha 
predáció történt, vagy a tojások elvették az elsô köl-
tés során, a tesztoszteron plazma szintje újra emelke-
dett, s magas értéken maradt az újabb clutch kialaku-
lása során. A hímek  prolaktin plazma szintje a tojá-
sok lerakásának idôszakában kezdett emelkedni, s a 
kotlás periódusa alatt érte el a maximumát (a hímek 
nem vesznek részt a kotlásban), s magas maradt a fi ó-
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kák etetése idején is, s csak az ôszi postnuptiális  ved-
lés során csökkent le. A  prolaktin szint nem csökkent 
le az elsô és a második költés között, s azonos ma-
gasságú volt a második költés idején is. A fészekal-
jat ért esetleges károsodás a hímek  prolaktin szintjét 
nem befolyásolta. 

Nôstény Melospizában az elsô költés idején, azt 
közvetlenül megelôzôen jellemzô az ösztrogén plaz-
maszint gyors növekedése, mely az elsô tojások le-
rakása elôtt indul meg. Az ösztrogén szint a kotlás 
és fi ókanevelés idején lecsökken, majd a második 
költés elôtt újra emelkedik, s magas szinten marad a 
második kotlási periódus kialakulásáig. A nôstények 
 prolaktin szintje az elsô tojásrakás idején kezd növe-
kedni, s a hímeknél magasabb értéket ér el a kotlás 
során. A  prolaktin szint magasan marad a két költés 
között és a kísérletesen elôidézett újabb fészkelés so-
rán. Koncentrációja csak a  postnuptialis  vedlés alatt 
csökken alapértékre. A  prolaktin tehát azonos módon 
reagál a provokált újabb költésre, mint a természe-
tesen kialakult második költési idôszakra (Wingfi eld, 
Goldsmith, 1990).

Házi verebeknél az elhúzódó költési idôszak alatt 
3–5 clutch lerakására is sor kerülhet. Hímekben az LH, 
tesztoszteron és dihidrotesztoszteron maximális szin-
tet mutat a plazmában az udvarlás, tojásrakás idején, 
majd lecsökken a kotlás alatt, s ezen az alacsony szin-
ten marad a fi ókanevelés 2/3 idejében. A fi ókák kire-
pülésekor a plazma LH és tesztoszteron koncentráci-
ója visszatér a költést megelôzô magas értékre. Ezek 
a változások jellemzik a további költéseket is. A to-
jásrakási idôszakban korreláció mutatkozott az ide-
gen hímek fészekbe hatolási kísérletei és a magas LH 
és tesztoszteron szintek között, így lehetséges, hogy a 
fészket és költô párt védelmezô, agresszív, agonista vi-
selkedés eredményezi ebben a fázisban a permanen-
sen magas hormonszinteket. A fi ókák etetése idején 
a gonadotrop tengely aktivitása csökkent (feltehetôen 
a megemelkedett  prolaktin szint hatására) (Hegner, 
Wingfi eld, 1986a). 

Nôstény háziverebekben a tojásrakás idején mér-
tek maximális ösztradiol és LH szinteket, melyek csök-
kentek a kotlás alatt, s újra növekedni kezdtek a fi óka-
nevelés késôbbi fázisában. A további clutchok leraká-
sa során ezek a változások ismétlôdtek, minden alka-
lommal. Az LH és ösztradiol szint permanensen ma-
gas értéke korrelációt mutatott az idegen nôstények és 
hímek fészekbe hatolási szándékainak gyakoriságával, 
ugyanakkor a tesztoszteron és dihidrotesztoszteron 
szintek ilyen jellegû korrelációt nem mutattak nôstény 
verebekben (Hegner, Wingfi eld, 1986b). 

3.6. Költési rendszerek

A költési rendszert kétféleképpen lehet értelmezni. 
Az egyik megoldás az, amikor két szaporodásbiológiai 
jelenséget elkülönítetten tárgyalunk: a  párválasztás pá-
rosodás típusát és az utódok gondozási rendszerét. 1. 
A  párválasztás, párosodás rendszerében elkülöníthetô 
ennek szociális és genetikai típusa. A 1.1. szociális 
jellemzôk alapján beszélhetünk szociális monogámia-

ról, amelyben lehetnek extrapár kopulációk és ide-
gen (más) hímtôl származó utódok, valamint szociá-
lis polygámia-ról, melyben ugyancsak megjelenik az 
extrapár kopuláció, mint párosodási forma. A polygámia 
pedig lehet polygyn és polyandriás jellegû, valamint 
a kettô kombinációja: a polygynandria. A 1.2. geneti-
kai jellemzôk alapján ugyancsak beszélhetünk mono-
gámiáról és polygámiáról (polygynia, polyandria és 
polygynandria), kihangsúlyozva, hogy ezek egyikében 
sincs extrapár kopuláció és nincs idegen hímtôl szárma-
zó fi óka a fészekaljban. A 1.3.  promiszkuitás esetében 
nincs pár-kötöttség a hímek és nôstények között. 

2. Az utódgondozási rendszer alapvetôen több féle 
lehet: nincs fi óka gondozás, idegen szülôs, két szülôs, 
egy szülôs (a hím, vagy a nôstény gondozza az utódo-
kat) és kooperatív jellegû. Másrészt, ebben a vonatko-
zásban ugyancsak két alap-típus határolható el: 2.1. 
a szociális monogámia esetén a hím és nôstény ma-
dár (a pár) – bár részvételük mértéke igen eltérô lehet 
– közösen biztosítja a fészkelô helyet, építi a fészket, 
költi ki és neveli fel az utódait. Az utódok felnevelése 
szempontjából, az ezekrôl történô gondoskodás rövi-
debb ideig tartó (rendszerint 2–3 hét), lazább szociá-
lis kapcsolatban megnyilvánuló és hosszabb ideig tar-
tó (rendszerint, az ún. juvenilis tollazat kialakulásával 
befejezôdô) utódgondozás lehet. A fejlettebb állapot-
ban kikelt, fészekhagyó madaraknál a fi atalok hama-
rosan elhagyják a fészket és a szülôk (legtöbbször csak 
a nôstény madár) vezetésével önálló táplálkozásra ké-
pesek, míg a fejletlenebb állapotban kikelt fészeklakó 
típusok, hosszabb ideig a fészekben maradva, teljes 
mértékben a szülôk folyamatos gondoskodására szo-
rulnak. 2.2. a kooperatív költés esetén: kettônél több 
egyed költô közösséget, egyfajta családi egységet al-
kot, melynek tagjai közösen ôrzik a fészket, a fészkelô 
területet, közösen járnak táplálékszerzésre és együtte-
sen táplálják az utódokat. 

A költési rendszer – általunk alkalmazott – tárgya-
lási típusában a  párválasztás – párosodás jelenségét és 
az utódgondozás formáját a szaporodás alapvetô egy-
ségeként fogjuk fel. Nem vonunk határvonalat a szo-
ciális és genetikai jellemzôk között, az udvarlást, pár-
zást, fészeképítést, kotlást és fi óka nevelést komplex, a 
típusra jellemzô szaporodásbiológiai folyamatnak ér-
telmezve. 

3.6.1. Szociális monogámia

Madarak esetében ez a legelterjedtebb költési rend-
szer, amely mintegy 90%-ukat jellemzi. A fi ókák fel -
nevelése szempontjából több típusát lehet megkülön-
böztetni. Burley, Johnson (2002) szerint – egyenes vona-
lú evoluciót feltételezve – a kiinduló állapota a nôstény 
meghatározó (kizárólagos) parentális magatartása le-
hetett, majd a fi ókák nevelését megosztva ellátó  szülôi 
magatartás jelenik meg, késôbb a hím csökkenti a na-
gyobb energia befektetést igénylô parentális tevékeny-
séget, míg a szociális monogámia legfejlettebb állapo-
tában a parentális tevékenység specializált megosztá-
sa, a biparentális gondoskodás alakul ki. 

A szociális monogámia meghatározó eleme a pár 
kialakulásának optimalizálása, melynek korai fázi-
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sában a hímek versengése jelentkezik azért, hogy 
a nôstény kit válasszon. A hímek versengése (kom-
petíció) és a nôstények körültekintô párválasztása 
együttesen biztosítja a legtöbb utód biztonságos fel-
nevelését. A szociális monogámia során, a hím és 
nôstény madár többé – kevésbé stabil reprodukci-
ós egy séget képezve, párt formál, amely legalább egy 
fészkelési idôszakban, vagy több költési idényben, de 
esetleg – fôleg a nagyobb testû, hosszabb életû ma-
daraknál (albatroszok, sasok, gém és gólyafélék, nagy-
papagájok) – élethosszig tartó szaporodási kapcsolatot 
jelent. A szociális monogámia ugyanakkor nem zár-
ja ki (sôt!) az extrapár kopulációkat. Amennyiben ez 
a monogámia teljesen zárt, akkor genetikai monogá-
miáról beszélhetünk. A szociális monogámia legfej-
lettebb állapota (biparentális  szülôi magatartás) érzé-
keny és differenciált territóriális viselkedésformákat 
tartalmaz, amelyben a hím és nôstény madár együt-
tesen biztosítja és védelmezi a költôterületet és a fész-
ket (fészkelô helyet), valamint az utódgondoskodás ki-
fi nomult megosztásával jár, s ez jellegzetes, rokonsági 
kôrre és szûkebb taxonra egyaránt jellemzô viselkedé-
si komplexumot eredményez. 

A szociális monogámia lehet rövid tartamú kap-
csolat, mely az aktuális költés befejezôdésével, a pár 
felbomlásával ér véget, s ebben az esetben a pár tag-
jai a következô szaporodási idôszakban más egye-
dekkel állhatnak újra párba. A tartós kapcsolat, vi-
szont feltételezi, hogy a szaporodási idôszakon kí-
vül is együtt marad a pár: együtt telel és alakít ki kö-
zös táplálkozási, éjszakázó területet, ill. a vonulás 
során sem szakadnak el egymástól, melynek alapját 
speciális magatartás-élettani vonatkozások adják. Az 
együttmaradó párok nagyobb költési sikerre számít-
hatnak, mivel egyrészt ez a költési rendszer lehetôvé 
teszi a „praktikus munkamegosztást”: a pár egyik tag-
ja ôrzi a fi ókákat, míg a másik táplálékot keres, más-
részt a szétválás és új pár kialakítása nagyobb ener-
gia befektetést és kockázatot (fertôzésveszély) jelen-
tene. Az esetek többégében a hím gyûjti a táplálékot, 
míg a nôstény ôrzi és gondozza az utódokat (Lack, 
1968, Black, 1996, Owens, 2002, Adkins-Regan, 
Tomaszycki, 2007). 

A szociális monogámia sok esetben tényleges, zárt 
(stabil) párkapcsolatot jelent. Legtöbbször a hím, de 
gyakran a nôstény madár is éberen ügyel arra, hogy 
fészkelôterületükre ne hatoljon be idegen fajazonos 
vetélytárs. Ilyen jellegû kapcsolat jellemzô, pl. a lu-
dakra és a gerlefélékre. A hosszúéletû és egész életre 
szólóan monogám fajoknál a pár viselkedésformáinak 
koordonilásában fontos szerepet játszhatnak a hormo-
nális hatások, így a páron belôl kialakult tesztoszteron 
kompatibilitás. Mesterségesen, költô-párokra „bontott” 
lúd populációban a nôstény madár esetében nagyobb 
mennyiségû fekális androgén metabolitot találtak a to-
jásrakási idôszakban, akkor ha az általa választott gú-
nárral helyezték egy boxba, s kotlási affi nitása is na-
gyobb volt ebben a párosításban, mint random kiala-
kított párok esetében. Gunaraknál a poligyn hímekre 
jellemzô változatos androgén metabolit ürítést találtak 
és a nôstény párválasztása ezt általában nem befolyá-
solta (Hirschenhauser és mtsai., 2010). 

A pár elvesztése során, ugyanakkor megnyilvánul a 
szociális monogámia fl exibilitása: a madár vagy, még 
ugyanazon költési idôszakon belül újra párba áll, vagy 
rövidebb – hosszabb reprodukciós szünetet követôen 
létesít újabb párkapcsolatot. Az újabb párkapcsolat ki-
alakulása legtöbbször a posztrefrakter idôszakban (késô 
ôsszel, télen, kora-tavasszal) jön létre, még a következô 
szaporodási periódust megelôzôen. Az adult madár 
gyakran választ fi atal, prepubertás egyedet, a közele-
dés fokozatosan jön létre és kezdetben szélesebb szo-
ciális (együtt táplálkozási, éjszakázó) kapcsolatot je-
lent, melyben csak a pre-reprodukciós fázisban jelen-
nek meg szexuális elemek: az egymásmellett szorosan 
ülô madarak szárnyának érintkezése, allopreening stb. 
(balkáni gerle megfi gyelések: Péczely, nem publikált 
adat). Idôsebb, nagyobbtestû madaraknál (ragadozók, 
marabuk, papagályok) újabb pár gyakran már nem ala-
kul ki. 

Az új pár kialakulása késôbb lerakott fészekaljat 
eredményez, amely a költési sikert negatívan befolyá-
solhatja. A párban költô madaraknál a költôpár szét-
válását, ill. a társ elvesztését zebrapintyeken tanulmá-
nyozták, ahol a pár szétválasztása a plazma kortikosz-
teron szint növekedését eredményezte (stressz hatás). 
Ez egyrészt gátolta a gonadotrop tengely mûködését, 
másrészt anyagcsere terhelést okozott, s együtte-
sen gyengébb költési eredményhez vezetett (Adkins-
Regan, Tomaszycki, 2007). 

A szociális monogámia – mint arra fentebb utal-
tunk – igen gyakran, nem jelent zárt szaporodási egy-
séget. Egyrészt, a párt alkotó hím nem csak a „saját” 
nôstényét termékenyíti meg, hanem a környezeté-
ben levô más párok nôstényeivel is többé-kevésbé si-
keresen párosodik (extrapár kopuláció, EPC) és gén-
jeit azok fészekaljába is megjeleníti (extrapár fi ókák). 
Másrészt, a környezô párok hímjei, ugyancsak kísér-
letet tesznek a kérdéses pár nôstényével történô páro-
sodásra és annak megtermékenyítésére („megcsalás”, 
cuckoldry). A szociális monogámia zárt rendszerének 
fellazítását jelenti, ezen kívül a polyandria is, mely-
nek során egyes – már komplett fészekaljat lerakott – 
nôstények felkeresik más hímek territóriumait, azokkal 
is párosodnak, s az által a hím által készített – ôrzött 
fészekbe, újabb clutch-ot raknak. Ezek a szaporodási 
formák gyakran keverten fordulnak elô egy adott po-
puláción belôl is, s összességükben az egyes fészekal-
jak fi ókáiban levô gének erôsen heterogén megjelené-
sét eredményezik (Hargitai és mtsai., 2007). 

Az utóbbi másfél évtizedben a mikroszatellita mar-
kerek alkalmazása lehetôvé tette, hogy a bonyolult 
„családi” közösségekben élô populációk paternális vi-
szonyait is kezdjék megismerni. Picoides tridactylus 
5–9 családjának három éven keresztül történt genetikai 
vizsgálata (genotípus megállapítása 10 mikroszatellita 
locus alapján), azt mutatta, hogy a kimutatott polygin 
és poliandriás szaporodási viselkedés ellenére, az utó-
doknak csak mintegy 4–7%-a adódott extrapaternális 
típusúnak, a kb. 80 fi óka analízisét követôen. A sta-
bilan monogám szaporodási forma tehát domináns-
nak mutatkozott, extrapár kopulációk esetén is (Li és 
mtsai., 2009). Hazai vizsgálatok szerint a szociálisan 
monogám örvös légykapónál (Ficedula albicollis) a fél-
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relépések miatt, a fészekaljak több, mint felében pár-
kapcsolaton kívüli hímtôl is található legalább egy fi ó-
ka (Rosivall és mtsai 2009).

3.6.2. Poligámia (poligynia), hárem kialakítás, 
poliandria, szexreverzió,  promiszkuitás

A madarak szaporodási rendszererében, a szoci-
ális monogámia sajátos megnyilvánulási formájaként 
extrapár kopulációk jelentkeznek, ezáltal a monogá-
mia és poligámia (polyginia, polyginandria) jellemzôi 
együttesen fordulnak elô. Ezek, mind a hím, mind 
pedig a nôstény egyedek reprodukciós magatartá-
sát jellemzôen átformálják, s populáció szinten ún. 
„kevert” szaporodásformájú csoportokat hoznak lét-
re. Megjelenési formájuk – a hímek vonatkozásában 
– legalább kétféle lehet.

A szukcesszív, aszinkron jellegû poligámia (poly-
gynia) – mely lehet egyidejû és egymást követô is – azt 
jelenti, hogy a hím territóriális viselkedése alapvetôen 
a „saját” fészkéhez történô ragaszkodásban nyilvánul 
meg, azt ôrzi és az abban felnövekvô pelyheseket táp-
lálja. De, ugyanakkor tökéletlen a monogámia a hím 
extrapár kopulációi következtében és saját párja vo-
natkozásában is, mivel a hím pár-ôrzése legtöbbször 
nem abszolút sikeres és a környezô fészkelôterületek 
hímjei mégis párosodnak a nôsténnyel, megcsalás, ún. 
cuckoldry következik be. Mind az  extrapár paternitás, 
mind a cuckoldry mértéke genetikai (utód) vizsgála-
tokkal mérhetô, ill. pontosan megállapítható. Mono-
gám – biparentális költési rendszerre épült aszink-
ron polygynia fi gyelhetô meg a seregélyek esetében. 
A kotlásban, fi ókanevelésben már résztvevô hím ma-
dár a kisebb  fészekalj esetén csillogó nászruháját las-
sabban veszti el, több idôt tölt más, párnélkül maradt 
nôstények mellett,s ott intenzív éneklési – udvarlási 
aktivitást mutat. Ebben az esetben az „eredeti”  fészek-
alj kotlásába kevesebb idôt fektet a hím (ennek a fé-
szekaljnak a kelési aránya gyengébb lesz, mivel a tojó 
madár „nem pótolja” a kiesett idôtartamot). A clutch 
méret fakultativ polygyniát szabályzó hatását kísérlete-
sen is igazolták: a mesterségesen csökkentett  fészekalj 
a hímet azonnal több éneklésre és egy másik nôstény 
felé irányuló polygyn-udvarlásra készteti (Komdeur és 
mtsai., 2002). 

A poligámia másik formája szinkron jellegû: a hím 
madár ugyanazon periódusban, rendszeresen több 
nôsténnyel is párosodik, vagyis háremet alakít ki. 
A poligyn/poligynadriás hím territóriális viselkedése 
erôsen korlátozódik, s az csak a dürgôhelyre (aréná-
ra) terjed ki. A dürgôhelyet amennyiben egy hím bir-
tokolja, úgy ezt védelmezi más hímekkel szemben 
is (fácánok, süketfajd, túzokok, lantmadarak, lugas-
építômadarak stb.). A dürgô hím jellegzetes hangokkal 
kísért násztánca több nôstényt vonz a területre, ezek 
alkotják a háremet, melyekkel párosodik. Egyes szink-
ron poligám fajoknál a dürgôterületen több hím dü-
rög, s közöttük az életkornak, testméretnek, a  nászru-
ha minôségének megfelelôen rangsor alakul ki: a do-
mináns, rezidens hím mellett rendszerint fi atalabb, 
szatellita hímek is megjelennek (pl.: nyírfajd). A hímek 
közti kompetíció eredményeképpen, leggyakrabban a 

legerôteljesebb és agresszívebb rezidens hím párzik a 
nôstényekkel, szexuális szelekció valósul meg. A háre-
met képzô fajoknál a hím a dürgést követôen elhagyja 
a területet és a fészeképítést, valamint a kikelt pelyhe-
sek gondozását egyedül a nôstény végzi.

A szukcesszív poligyn fajok hímjeinek tesztosz-
teron és kortikoszteron plazma szintje jellegzetes év-
szakos alakulást mutat, amely eltér a típusosan mono-
gám fajokétól. A Honshu szigetén élô, vonuló Cettia 
diphone tesztoszteron plazma szintje már a március 
végi megérkezéskor magas (1–2 ng/ml), s csúcsértéket 
ad június elején (2.5–4 ng/ml), majd hosszabb ideig, 
augusztus elejéig magas szinten (3–4 ng/ml) marad. 
A hímek  territoriális viselkedése egészen augusztus 
végéig megmarad, sokkal tovább, mint a monogám 
fajoké. A plazma kortikoszteron szint is hosszabb ide-
ig marad a  territoriális viselkedéssel kapcsolatos ma-
gas szinten, májustól augusztus végéig szezonális ma-
ximumot mutat. A Cettiák kortikoszteron stressz vála-
sza gyenge a költési idôszak elején április-májusban, 
valamint a költési idôszakot követôen, augusztus vé-
gén. Június, július, augusztus elején a magas korti-
koszteron alpaszint ellenére, a stressz válasz is magas 
volt. A monogám fajoknál a stressz válasz az udvar-
lási-párzási idôszakban, a szaporodási idôszak elején 
magas, s késôbb, amikor a hímek résztvesznek a fi ó-
kák táplálásában, lényegesen alacsonyabb (Wada és 
mtsai.,1999, Wada, Shimizu, 2004). 

Sajátos szaporodási rendszer a poliandria, mely-
ben az ivarok szerepe felcserélôdik. A nôstény madár 
párzik az adott hímmel, majd tojásait lerakja a rend-
szerint a hím által készített fészekbe és ezt követôen 
egy másik hímhez csatlakozik, azzal is párosodik, 
újabb  fészekalj tojást rak le, majd ismét egy másik hím 
madárral áll párba. A nôstények ebben a költésrend-
szerben nem vesznek részt a kotlásban és a fi ókák ne-
velésében, hanem a hím madarak egyedül gondos-
kodnak a fészek védelmérôl, költik ki a tojásokat és 
nevelik a felnövekvô pelyheseket (hím-gondoskodás, 
male-only parental care). Ez – a hím vonatkozásában – 
jelentôsen nagyobb energia leadást jelent, mint párban 
költés esetén, vagyis a poliandria jelentôsen megterhe-
li a hímeket, s életkilátásaikat csökkenti. A poliandria, 
mint költésirendszer obligát formában csak a fészek-
hagyó fajoknál fordul elô: struccok, nanduk, tinamuk, 
jakánák, guvatfélék, guvatfürjek, guvatszalonkák. 

A poliandria fakultatív megnyilvánulása a költé-
si rendszer egyik fl exibilis formája, amely rendsze-
rint csak egy, meghatározott költési idényre korlátozó-
dik. A hím-gondoskodás kialakulása kapcsolatban le-
het az alcsony termékenységi rátával, a tojó testtöme-
géhez viszonyított nagy tojásmérettel, a nôstény rela-
tív szerepének a megerôsödésével. Feltûnô az, hogy 
a kizárólag hím gondoskodású költésrendszerben az 
egyedek fészkei viszonylag távol helyezkednek el (kis 
denzitás), míg azoknál a típusoknál, ahol kizáróla-
gos a nôstény-gondoskodása, a fészkek sûrûsége na-
gyobb. Valószínû, hogy a fi ókákról történô gondosko-
dás, a hím dominanciájának kialakulása, amely a ki-
zárólagos hím-gondoskodó magatartás és a polyandria 
megjelenéséhez vezet (Owens, 2002). Kistarkaharkály 
(Dendrocopus minor) esetében pl. megfi gyelték, hogy 
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a poliandria egy adott német populációban akkor je-
lentkezett, amikor a hímek aránya erôsen emelkedett 
(Rossmanith és mtsai., 2006). Tachynetta bicolor fecs-
kék esetében a korábban, már több hímmel párzott 
nôstények, párválasztásuk során gyorsabban kerülik el 
a genetikailag hasonló hímeket, hatékonyabban csök-
kentik a szexuális konfl iktusokat, s így kisebb lesz az 
energia befektetésük. A nôstények költési tapasztalata, 
tehát pozitívan befolyásolja a polyandria kialakulását 
(Whittingham, Dunn, 2010).

A fakultatív poliandria, amely a nôstények nagyobb 
költési sikerét eredményezheti a monogámiához ké-
pest, a tojásméret csökkenéséhez vezethet, mivel a 
képzôdési idô és a befektetett anyagmennyiség csök-
ken (Andersson, 2004). Ismeretes az (Bogenfürst, sze-
mélyes közlés: lúdtenyésztési megfi gyelések), hogy a 
kisebb méretû tojásokból kikelt pelyhesek ugyan kisebb 
tömegûek, de ezt a „lemaradásukat” pár héten belôl 
kompenzálják, s egészséges, jó termelési paraméterek-
kel rendekezô tojó ludak lesznek belôlük. Elképzelhetô 
hasonló folyamat vadonélô madaraknál is. 

A poliandria bizonyos értelemben a hím–nôstény 
madár szerepének felcserélôdéséhez, a nôstény ma-
darak kezdeményezô szerepének kialakulásához ve-
zet. Az Aimophila rufi cauda neotropikus faj esetében 
a hímek és nôstények „duettezve” énekelnek, s ebben 
a duett éneklésben meghatározó a poliandriát muta-
tó nôstény madarak szerepe. A nôstény behatolása egy 
új területre (ill. a nôstény énekét sugárzó hangfelvétel 
elhelyezése), az ott levô nôstények esetében intenzí-
vebb (territoriális) éneklést vált ki, a hímekhez képest: 
nô a rezidens nôstények ének repertoárja és az énekük 
hossza (Illes, Yunes-Jimenez, 2009). 

Hím madarakban ismeretes az, hogy a  territoriális 
viselkedés és ezen belôl a  territoriális éneklés maga-
sabb tesztoszteron plazmaszinttel jár együtt. Nôstény 
madarakban ez a kérdés kevésbé tisztázott. Az erdei 
szürkebegyek (Prunella modularis) bonyolult, kevert 
szaporodási rendszerben élnek. A szociálisan mono-
gám, de részben poliandriát, részben pedig polygyn-
poligynandriát is mutató madarak esetében kiderült, 
hogy azokban a csoportokban, melyeket két-három 
tojó alkot, a nôstények agresszívebbek, mint a mo-
nogám (de gyakran poliandriát mutató) nôstények. 
A polygin-polyginandriás nôstények többet énekel-
nek, mint a monogámok, s agresszív énekük mérté-
ke pozitívan korrelál a plazma tesztoszteron szintjük-
kel. A polygynandriás nôstényekben a tesztoszteron 
szint minden esetben magsabb, mint a monogám 
nôstényekben (Langmore és mtsai., 2002).

A szexuális magatartás felcserélôdése (szexuális 
reverzió) lehet részleges, s ritkábban teljes is. Ez a 
viselkedés-változás a fajok, ismert reprodukciós ma-
gatartásának, mintegy 5%-át teheti ki. Kialakulása a 
hím madár fi óka-nevelô szerepének csaknem abszo-
lúttá válásával és az  extrapár paternitás erôs csök-
kenésével jár. A folyamat jellemzôje a nôstény test-
méretének jelentôs dominanciája, a nôstény fészket 
idôlegesen otthagyó, kóborló magatartásának foko-
zódása és kopulációs aktivitásának, valamint tojás-
produkciós képességének növekedése, amely poli-
andria kialakulását eredményezi. 

Az ivari szerepek felcserélôdése az emun (Dro-
maeus novaeholldiae), a nagy-rheán (Rhea ameri-
cana), a barna kiwin (Apteryx australis), egyes par-
ti madarakon: Tringa macularia, Phalaropus lobatus, 
Charadrius alexandrinus, Charadrius morinellus ala-
kult ki (Owens, 2002).

A trópusi fácán kukálok a poliandria és szexuális re-
verzió felé vezetô, vagy a szexreverzió megszûnésével 
a monogámiára való visszatérés közbülsô állomásán 
lehetnek, ahol a tojások kiköltését és a fi ókák nevelé-
sét szinte teljes egészében a nôsténynél jóval kisebb 
méretû hím végzi. A Centropus phasianusnál a hímre 
jellemzô szexuális aktivitás „androgén jellege” részben 
megmarad: a hajnali ének-kórusban mintegy 80%-ban 
részt vesznek, s az utódok 19%-a extrapár kopulációk 
eredményeként fogant. Egy másik faj, a Centropus 
grillii nôstényeinek zöme pedig monogám hajlamú, 
s csak kevés mutat poliandriát, ill. szex-reverziót. Ez 
feltehetôen, ennek a fajnak a nagyobb költôterületével 
függhet össze, amely gátolhatja a nôstényeket az egy-
szerre több hímmel történô párosodásban (Maurer és 
mtsai., 2011). 

A  promiszkuitás egyes felvetések szerint az ôsi, ki-
induló gerinces szaporodási forma, amely madarakban 
is a kezdetleges költési rendszernek tekinthetô. Más el-
méletek szerint, viszont szociálisan monogám fajok-
ban alakulhatott ki. Értelmezését teljesebbé teszi, ha 
nem csak mint szexuális kapcsolatteremtést, hanem, 
ezzel együtt, mint az utódgondoskodás ( parentális vi-
selkedés) sajátos (kezdetleges?) megjelenését értel-
mezzük. 

A  promiszkuitás hím madaraknál extrapár paterni-
tás sal, ill. ennek fokozódásával jár, nôstények vonatko-
zásában pedig a párzás megindulása elôtt idegen hímek 
felkeresésével és extrapár kopulációk kezdeményezé-
sével. A nôstény  promiszkuitás sok Passeriformesbe 
tartozó fajnál megjelenik, jól ismert az eurázsiai kék-
begynél és az ausztráliai tündérposzátáknál, de az afri-
kai indikátor (méz) madarakon és a kolibrikon is. A két 
ivar egyedei gyakran elkülönülten élnek, s közöttük 
csak alkalmi szexuális kapcsolatok jönnek létre, külö-
nösebb párkapcsolat kialakulása nélkül. A  fészekalj fel-
nevelése és védelmezése ezeknél a fajoknál egyedül a 
nôstényre hárul. A  promiszkuitás az  extrapár paternitás 
fokozásával és ebbôl adódóan a heterozigócia növe-
kedésével kedvezô tulajdonságok megjelenéséhez ve-
zethet a fészekaljakban (Murton, Westwood, 1977, 
Webster és mtsai., 2007). 

A kékbegy (Luscinia svecica) esetében a  fészek-
alj párkapcsolaton „kivülálló hím” által nemzett utó-
daiban nagyobb heterozigóciát és erôsebb celluláris 
immunitást találtak, amely ezeknek az egyedeknek 
a nagyobb életrevalóságát eredményezte (Fossoy és 
mtsai., 2008). Számos szociálisan monogám fajnál 
pedig erôsebb szexuális szelekciót feltételezhetünk, 
amely vagy az egyes hímek preferenciális választá-
sában nyilvánul meg a nagymértékben termékeny 
nôstények felé, vagy a párkapcsolaton kívül megvaló-
suló párzások szelekciós hatására utalhat. A Malurus 
splendensen végzett vizsgálatokban azt találták, hogy 
ennél a szociálisan monogám fajnál – a promiszku-
itással kapcsolatos –  extrapár paternitás jelentôs ha-
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tást gyakorol a hímek évszakos és teljes élettartam so-
rán jelentkezô rátermettségére, s így a szexuális sze-
lekciót alapvetôen befolyásoló faktor lehet (Webster 
és mtsai., 2007). Malurus elegans költô kolóniáiban a 
nôstények nagyfokú promiszkuitása mintegy 70%-os 
extrapár paternitást eredményez. A nôstények nem a 
szûk „családi körön” belül élô hímekkel párosodnak, 
hanem más családok genetikailag eltérô hímjeivel, s 
ez a kopulációs trend, ennél a koopertív költô fajnál 
a beltenyésztés sikeres elkerülésével jár (Brouwer és 
mtsai., 2011). 

A nôstények promiszkuitása, mint viselkedési for-
ma stimuláló hatású a hím szexuális magatartására és 
ondóprodukciós paramétereire. Házikakasokon meg-
állapítható, hogy az udvarlások azon nôstények felé 
irányulnak, amelyek promiszkuusak, amelyek újonnan 
jelennek meg a hím közelében, szexuális ornamenti-
kájuk nagyobb, s feltehetôen több- és jobb minôségû 
utódot produkálnak. Ezek a komponensek a kakasok 
intenzívebb ondóprodukcióját eredményezik (Pizzari 
és mtsai., 2003). Malurus cyaneusnál az egész éle-
tükben extrapár kopulációs viselkedést mutató hímek 
spermiumai rövidebb ostorúak, és relatíve nagyobb 
fejûek, s hatékonyabban termékenyítenek „cucoldry” 
szituációban. A páron belôl párzó („hûséges”) hímek 
spermiumai ezzel szemben kisebb fejûek és hosszabb 
farkúak, s ezek spermium kompetíciós helyzetben job-
ban kivédik a cuckoldry – extrapár fertilizációt (Calhim 
és mtsai., 2011). 

3.6.3. Kooperatív költés

A kooperatív rendszernek többféle megjelenési for-
mája lehet: a) a szülô pár mellett, már a fészek-készí-
tésben is, de a kotlásban és a fi ókanevelésben minden-
képpen, résztvesznek más nôstények is, b) a szülôpár 
nôsténye mellett, más nôstények is rakhatnak egy-egy 
tojást a „közös” fészekbe, s a kotlásban, fi ókaneve-
lésben ugyancsak résztvehetnek ezek a nôstények. 
Az utódok táplálásában a költô pár mellett velük 
együtt költô, vagy csak a fi ókanevelésben „segítkezô” 
helper egyedek vesznek részt. A segítkezôk szerepet 
vállalnak a fi ókák etetésében, a fészek építésében és 
tatarozásában valamint a ragadozók távoltartásában. 
Ezek a segítkezôk vagy a költô pár korábbi fészekaljá-
ból származó idôsebb testvérek, vagy pedig „idegen”, 
„alárendelt” (szubordinált) egyedek, melyek nincse-
nek rokoni kapcsolatban a család domináns költô 
párjával. 

A kooperatív költés „szélesebb és lazább” meg-
nyilvánulású akkor, ha több nevelôszülô, többrétû 
allo parentális gondoskodást mutat, és így többta-
gú, egymással összetartó „család” alakul ki. A pár-
ban költés esetén a szülôk (de, legalább is a nôstény) 
biparentális gondoskodása mellett, a szülô-pár és az 
utódok szûkebb körû kapcsolata alakul ki, amely a 
költési territorium elhagyásáig tart, s amely a disz-
perzió mértékével jellemezhetô. A kooperatív költési 
rendszer kialakulásában fontos tényezô az elsô sza-
porodási idôszak kezdetének idôzítése: a családi kö-
zösség (fokozott kohézió) megnövekedett hatása. Ez, 
a kifejlett felnôtt méretûvé váló fi atalok szûkebb szü-

letési áreában maradását eredményezi, ami a fi atalok 
reprodukció kezdetének „késését” okozza. Ez az elsô 
lépés a csoportos költés kialakulásához: késôbbre to-
lódik, ill. szociális gátlás alá kerûl az elsô ivarérés 
( pubertás) kialakulása és a fi atal, vagy szubordinált 
madarak „helperré” válnak. Fokozott családi kohé-
zió nélkül kooperatív költés nem alakulhat ki, viszont 
nem minden esetben vezet a párban költés során is 
meglevô családi kohézió növekedése (a kirepült utó-
dokról még egyideig történô gondoskodás) koope-
ratív költésrendszer kifejlôdéséhez (Brown, 1985, 
Covas, Griesser, 2007). 

A kooperatív költési rendszer a szociális monogám 
szaporodási formából, a párban történô költésbôl ala-
kulhatott ki, bár elképzelhetô ennek a formának ôsi, 
elsôdleges jellege is. Amennyiben másodlagosnak te-
kintjük, úgy kialakulásának kiváltó oka egyrészt, le-
het ökológiai: a jó minôségû költô terület (megfelelô 
fészkelô helyek, kisebb zavarás és a bôséges táp-
lálék), gátolja a fi atalok diszperzióját, közvetlenül 
kifej lôdésüket és megerôsödésüket követôen. Sialia 
mexicana esetében a telelô idôszak gazdag táplálék 
ellátottsága a költô pár és utódai együttmaradását se-
gíti elô (csökkent didszperzió), az adult egyedek ag-
resszivitása csökken (erôsebb nepotizmus jön létre), s 
így a fi atalok „családban” maradása alakul ki, s ezek 
a tényezôk egyértelmûen segítik a kooperatív költési 
rendszer kialakulását (Dickinson, McGowan, 2005). 
A költési área táplálékellátottsági viszonyai befolyásol-
hatják a költési rendszeren belôli „szerepek” kialaku-
lásának megoszlását is, melyet kísérletesen igazoltak 
Philetarius socius szövôpinty esetében. Abban a koló-
niában, ahol a fészektelep alá ad libitum táplálékot he-
lyeztek, több fi atal egyednél elôretolódott az ivarérett-
ség idôpontja, megnôtt a párban költô egyedek szá-
ma, de ugyanakkor kevesebb helper egyed alakult ki 
(Covas és mtsai., 2002, 2004). 

A költésirendszer átalakulásában ellenkezô elôjelû 
ökológiai hatások is érvényesülhetnek. A délebbi, 
Ausztrál-Pápua eredetû, Délkelt-Ázsiába szétszóró-
dott, s onnan északfelé terjeszkedô Corvida fajok ese-
tében a ciklikusan változó  fotoperiódus, a megjelenô 
szezonális klimatikus hatások, a zord téli idôszak, a 
táplálék mennyiség erôs fl uktuációja, a korábbi ko-
operatív típusból párban költô, szociálisan monogám 
költésirendszer kialakulásához vezethettek (Cockburn, 
2003, Ekman, Ericson, 2006). 

Más esetekben az ökológiai faktorok hatása a pár-
ban költô és a kooperatív költô fajok szaporodási rend-
szerének alakításában nem mutatható ki, s inkább a tí-
pusok eltérô evoluciós útja (életmenet komponensek, 
life history trait) lehet a költésirendszerekben mutat-
kozó eltérés magyarázata. Fôleg, a hosszú élettarta-
mú (ami egy meghatározott életmenet komponenst je-
lent) fajok esetén – a kooperatív költés sikeres adap-
tációs folyamatnak tekinthetô, amely hosszabb tá-
von, több utód létrehozását teszi lehetôvé. A koopera-
tív költés során csökkenhet a lerakott tojások tömege, 
azokba kevesebb tartalék tápanyag épül be (Malurus 
cyaneus), így csökken az anyamadár  fészekalj létreho-
zásra fordított energia „kiadása”, a helperek jelenlét-
ében, ezen kívül csökken a szülôk fi ókaetetési aktivi-
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tása, amely nagyobb energetikai hátteret ad több to-
jás létrehozására, a  fészekalj hatékonyabb védelme-
zésére és egy következô (második) költés kialakítá-
sára. Ezek a hatások együttesen kisebb adult mortali-
tást is eredményeznek. A következô generáció vonat-
kozásában szintén kedvezô hatású lehet a kooperatív 
költés: a helperek intenzívebb etetési tevékenysége a 
pelyhesek nagyobb testtömegét eredményezi, késik 
a fi atalok „diszperziója”, tovább maradnak a fészek-
ben, vagy a „családi együttesben”, a késôbb kialakult 
 pubertás növeli a fi atalok szaporodás-kezdeti kondí-
cióját és az életbenmaradáshoz szükséges tapasztala-
tát. Mindezek, a faj evoluciós progresszióját eredmé-
nyezik (Cockburn, 1996, 2008, Covas, Griesser, 2007, 
Russel és mtsai., 2007). Az ökológiai és evolúciós ha-
tások feltehetôen, nem egymással „vetélkedve”, ha-
nem inkább együttesen jelentkezhetnek az illetô ma-
dárfaj költési stratégiájának kialakításában (Hatchwell, 
Komdeur, 2000).

A fi logenetikai és ökológiai vizsgálatok azt mu-
tatják, hogy a kooperatív költési stratégia lényegesen 
gyakoribb a madarak között, mint korábban gondol-
ták, a ma élô madárfajok ¼-ét teheti ki, sôt van olyan 
feltevés is, mely szerint a csoportos költés lenne az 
elsôdleges szaporodási stratégia. A Passeriformesek 
összehasonlító vizsgálata (fôleg a Corvidákon vég-
zett elemzések) – alapozva a kooperatív költô fajok vi-
szonylag kis számára az északi félteke magasabb szé-
lességi körein fészkelô madarak között – alátámaszt-
ja azt a feltételezést, hogy ebben a csoportban a ko-
operatív költési stratégia a feltehetôen a déli félteke 
ôsi földségén, a Gondwanán alakulhatott ki. Erre utal 
az ausztrál – pápua régióban található nagyobb szá-
mú kooperatív költô Corvida. A kooperatív költô fa-
jok áttekintése azt mutatja, hogy ezek más családok-
ban is nagyobb számban fordulnak elô a déli félte-
kén, így a gondwanai eredet ezekben az esetekben is 
valószínûsíthetô. Közülük néhányat kiemelve: Auszt-
rál–Pápua elôfordulásúak: tündérposzáták (Malurus), 
Gymnorhina tibicen, Dacelo novaeguineae, Struthidea 
cinerea, Corcorax melanorhamphos, a mézmadarak 
közül a Manorina és Melithreptus nemzetségek, a dél-
afrikai a szövômadarak közül: Ploceopasser mahali, 
a fémseregélyek: Lamprotornis superbus, dél-ame-
rikaiak: a guira kakukkok (Guira guira), a Parabuteo 
unicinctus, az ani kakukkok: Crotophaga. Ázsiában 
élô kooperatív költôk az Acrocephalus sechellensis, 
az arab timália (Turdoides squamiceps) a Turdoides 
bicolor. Az északi mérsékelt övben viszonylag kevés 
kooperatív költô faj van: az eurázsiai erdei szürkebegy 
(Prunella modularis), ôszapó (Aegithalos caudatus), 
két észak-amerikai harkály: a Picoides borealis és a 
Melanerpes formicivorus és a fl oridai bozótszajkó 
(Aphelocoma coelurescens). 

A párban költés és a kooperatív költés gyakran 
ugyanazon faj esetében is fellép, sôt egyazon költô kö-
zösségben is, mint azt pl. a délafrikai Merops bullockoi-
des esetében megfi gyelték (Emlen, 1990). Párban és 
kooperativan egyaránt költô egyedeket találtak a ti-
beti Pseudopodoces humilis egyazon populációjában 
is, ahol a kooperatív költô egyedek között jelentôsen 
nagyobb mértékû  extrapár paternitás fi gyelhetô meg 

(26%: a párban költôknél, 68%: a kooperatív költôk-
nél). A testtömeg a párban költôknél lényegesen na-
gyobb, ezek jobban ki tudják védeni a helperek 
„cuckoldry” (extrapár termékenyítô) hatását, mint a 
kisebb testtömegû, kooperatív rendszerben költôk. 
A kooperatív költôk nagyobb extrapár paternitásban 
„egyeznek ki”, viszont így kevesebb energiát kell fordí-
taniuk a nôstény-ôrzésre, majd a fi ókák etetésére (Du, 
Lu, 2009). A kétféle költési stratégia fajon belôli, de 
eltérô régióban történô aktuális megjelenését rendsze-
rint a földrajzi és ökológia különbözôségek generál-
ják. Így a kormos varjú (Corvus corone corone) ese-
tében mind a párban költés, mind pedig a kooperatív 
költési stratégia elôfordul. A két típusú költési stratégia 
kialakulását az eltérô (de mind két esetben kedvezô!) 
környezeti háttér okozhatja, mely megállapítást kí-
sérletileg támasztottak alá: Svájcból, nem kooperatív 
költésû populációból származó fi atalokat vittek Spa-
nyolországba, ahol azokat kooperatív varjak fészkei-
be helyezték. Az így felnövekedett fi atal varjak zöme 
helperré vált (Baglione és mtsai., 2002). 

A kooperatív költô fajok egyrészt lehetnek territo-
riálisak, ahol az ivarérés a párba állt madarak  terri-
toriális elkülönülésével jár, s így elszakadnak attól a 
területtôl, ahol születtek, felnôttek. Az ebbe a típus-
ba tartozó fajok több energia ráfordítással tudnak új 
költô territóriumot kialakítani, s új családi együttest lét-
rehozni, mint a kolóniákban élô kooperativ költô fa-
jok, ahol új terület (fészektelep) kialakítása viszonylag 
ritkábban következik be.

A kooperatív költési rendszer a nagyobb segítséget 
nyújtó ivarú egyedek számának növelésére irányulhat, 
így a szülôk az utódok ivar arányának befolyásolásával 
a hatékonyabb helperek irányába tolhatják el utóda-
ik számarányát. Általában a nôstények között a fi tness 
variabilitás nagyobb, s így ezek könnyebben „alakul-
hatnak” helperekké. Ôszapóknál az utódok éves ivar-
aránya pl. negatívan korrelált a túlélô hímek számával 
(Hauber, Lacey, 2005, Griffi n és mtsai., 2005, Nam és 
mtsai., 2011). 

A  helper magatartás megterhelôen hat a fi atal ma-
darakra, ezért csak az egészséges és jó kondícióban 
levô egyedek képesek azt megvalósítani. A plusz ter-
helés növeli a helperek mitochondriális respirációs ak-
tivitását és ezen keresztül pro-oxidáns produkcióját, 
amely – felhalmozódva – károsítja a sejteket és a szö-
veteket. Az oxidativ roncsolás végül is degeneratív be-
tegségeket, gyorsabb elöregedést és romló életkilátá-
sokat okoz. A pro-oxidáns szabad gyökök károsító ha-
tását a szervezet antioxidáns védekezô rendszere (Zn 
tartalmú enzimek: peroxidázok és dizmutázok stb.) 
igyekszik kivédeni, csökkentve az oxidatív stressz hatá-
sát. Csak az oxidáns – antioxidáns rendszer megfelelô 
egyensúlya tudja – ebben a konkrét esetben – kialakí-
tani a segítô egyedek progresszív életútját. 

Ezeket a kapcsolatokat, vagyis a költés során mu-
tatkozó  helper magatartás, a szervezet állapota és az 
oxidatív egyensúly összefüggését a kooperatív költésû 
Acrocephalus sechellensis-en tanulmányozták. A köl-
tési idôszak egyes fázisaiban eltérô értékeket talál-
tak. A segítô funkcióban nem résztvevô, szubordinált 
nôstény madarak a költési idôszakot megelôzôen 
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rosszabb kondíciót és magasabb szintû reaktív pro-
oxidáns metabolit (szabad gyök) mennyiséget mutat-
tak, mint a helperek és a domináns (költést megvaló-
sító) egyedek. A költési idôszak második felében és vé-
gén, a domináns költô egyedekben és a helperekben 
kondícióromlást mutattak ki, a segítô funkcióban nem 
résztvevô, szubordinált madarakban, ugyanakkor vi-
szont javult a kondíció. Az oxidatív egyensúly különb-
ségei hímekben, csak a költô terület elfoglalásakor je-
lentkeztek, ekkor jelentôsen nôtt az oxidatív stressz 
érzékenységük (csökkent az antioxidáns kapacitá-
suk). Közvetlenül a tojásrakás elôtt (fészek védelmezô 
idôszak), pedig a nôstények és helperek szervezetében 
fokozódott erôteljesen az antioxidáns kapacitás, amely 
csökkentette az oxidatív stressz érzékenységüket (de 
Crommenacker és mtsai., 2011). A fl oridai bozótszajkó 
(Aphelocoma coerulescens) esetében több antioxidáns 
(húgysav, E-vitamin és karotinoidok) plazma koncent-
rációjának és szaporodási sikerének kapcsolatát vizs-
gálták. Az antioxidánsok koncentrációja nem mu-
tatott korrelációt a madarak kondiciójával, viszont a 
karotinoidok magas koncentrációja az elsô clutch le-
rakásának késésével állt szignifi káns kapcsolatban.
A nôstények viszonylag magas E-vitamintartalma 
a korai tojásrakással mutatott relációt, míg hímek-
ben, ahol mesterségesen fokozták az E-vitamin szin-
tet, ez a kopulációs aktivitás késését eredményezte. 
Az antioxidánsok hatása tehát ivarfüggô mintázatot 
mutatott (Heiss és mtsai., 2011). 

A domináns, a helper és a szubordinált, a költés-
ben nem résztvevô egyedek között a neuroendokrin 
paraméterekben is lehetnek különbségek, melyek ki-
alakulása kapcsolódhat az egyedek szociális hierarchi-
ában elfoglalt helyéhez. A szteroid hormonokra vonat-
kozó eddigi eredmények azonban nem hoztak meg-
nyugtató választ. A szociális hatásokra érzékenyen re-
agáló, megemelkedett kortikoszteron titer elvben al-
kalmas lehetne a szubordinált egyedek reproduktív fo-
lyamatainak gátlására. A természetes környezetükben 
vizsgált délafrikai Plocepasser mahali kooperatívan 
költô szövôpintyeknél a kortikoszteron szint azonban 
nem korrelált a kolónia egyedeinek szociális státuszá-
val (Wingfi eld és mtsai., 1992). A fl oridai bozótszaj-
kó (Aphelocoma coerulescens) esetében a kortikosz-
teron vizsgálata hasonló negatív eredményre vezetett: 
a költô domináns és a nem költô szupresszált egye-
dek kortikoszteron alapszintjei és az akut stresszre (be-
fogás) adott válaszreakciójuk megegyezô (Schoech és 
mtsai., 1997).

A szexuál szteroidok szerepe a család, ill. helper 
rendszer kialakulásában, ugyancsak nem egyértelmû. 
Picoides borealis harkályokon a tesztoszteron plaz-
ma szint azonosan alakul domináns és szubordinált 
hímeken: a pre-reproduktív idôszakban alacsony 
a plazmaszintje, csúcs éréket ad a kopulációs idô-
szakban és újra alacsony a tojásrakás – kotlás – fi -
ókanevelés idôszakában. A helperek ennél a faj-
nál ritkábban, de párosodnak. Azok a helperek, 
melyek távolabb élnek a költô nôsténytôl, maga-
sabb tesztoszteron koncentrációval rendelkeznek, 
mint azok a hím helperek, melyek szorosabb csalá-
di kötelékben élnek a nôsténnyel. A helper hímek 

szubordinált ivar-jellege a domináns hímek közelsé-
gének hatása (Khan és mtsai., 2001). 

A kooperatívan költô Seychelle nádiposzátáknál ma-
gas tesztoszteron szint és megnagyobbodott cloakális 
protuberancia kialakulása csak a domináns hímek-
re jellemzô, míg a szubordinált hímek tesztoszteron 
szintje alacsonyabb és a spermium raktározó kloakális 
protuberanciájuk gyengén fejlett (van de Cromenacker 
és mtsai., 2004). A Colinus virginianus hímjei közül 
egyesek „dajka”, helper funkciót töltenek be, s ezek-
nek alacsonyabb a plazma tesztoszteron szintje, mint 
a párt alkotó, kopuláló hímeké. Antiandrogén fl utamid 
és aromatizáció gátló implantátum alkalmazása nem 
eredményez helper funkciót a kezelt hímek esetében, 
utalva komplexebb hormonális mechanizmus létezé-
sére (Vleck, Dobrott, 1993).

A kooperatív, lek magatartású manekinek (Chiro-
xiphia lanceolata) esetében a párzó, alfa hím plaz-
má jában szignifi kánsan magasabb tesztoszteron szint 
van, mint a lek-udvarlásban ugyancsak résztvevô, 
de nem kopuláló hímekében. Az androgén szint te-
hát nem az udvarlással, hanem a párzási viselkedés-
sel függ össze. A költési idôszak további részében va-
lamennyi hím tesztoszteron koncentrációja csökken, s 
ez nagyobb mértékû az udvarló alfa hímekben, mint 
a nem udvarlókéban. Ez az alfa hímek mástermészetû 
(egyenlôre nem ismert) hormonális interakcióira utal, 
melyek a kooperatív költéssel lehetnek kapcsolatosak 
(DuVal, Goymann, 2011). Egy másik lek viselkedésû 
manekin fajnál (Pipra fi licauda), a  territoriális hím-
nek volt magasabb tesztoszteron plazma szintje, s az 
androgén szint és nem pedig a tollazat különbsége 
volt az alapja a csoporton belôli szociális sorrendnek 
(Ryder és mtsai., 2011). 

Más viszonyok jellemzik a domináns és szubordinált 
szövôpintyeket. A gonád méretre vonatkozó adatok 
szerint a domináns hím Plocepasserek here tömege, 
mintegy háromszorosa a szubordinált helperekének, 
ami egybevág azzal, hogy a helper hímek nem páro-
sodnak. A petefészekre vonatkozóan nincsenek ada-
tok, viszont ennél a szövômadárnál (is) elôfordul az, 
hogy a helper is rak egy-egy tojást a közös fészekbe, 
tehát nem lehet alapvetô morfo-funkcionális eltérés a 
domináns és szubordinált nôstények között. A plaz-
ma androgén koncentrációját illetôen, az adatok arra 
utalnak, hogy a költési idôszak kezdetén a domináns 
és szubordinált hímek tesztoszteron szintje nem tér 
el szignifi kánsan egymástól. Azonban, a hormon ér-
tékek nagy szórása és a domináns hímek között talál-
ható kiugróan magas tesztoszteron szintek arra utal-
nak, hogy ezekben a madarakban az androgén tren-
dek magasabbak lehetnek (Voigt és mtsai., 2007). 
A költési idôszak második szakaszában viszont a do-
mináns, éneklô Plocepasser hímekben szignifi kánsan 
magasabb tesztoszteron plazma szinteket találtak, mint 
szubordinált helperekben. Ebben az idôszakban, vi-
szont a két csoport éneklési mintázata már alig tért el 
egymástól (Wingfi eld és mtsai., 1992). A hímek éneké-
ben a domináns és szubordinált egyedek jelentôs kü-
lönbsége a költési idôszak legelején jelentkezik, ami-
kor aktuális szociális státuszuk kialakul. A másik vizs-
gált androgén, a DHT nem mutatott eltérést a domináns 
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és szubordinált csoport között. Ami, az ösztradiol plaz-
ma koncentrációkat illeti, ez sem mutat eltérést a két 
csoport között, továbbá az androgén és ösztrogén re-
ceptorok mennyisége is azonos volt, az éneklést sza-
bályzó nagyagyi területeken (Voigt és mtsai., 2006, 
2007). A kooperativan költô madaraknál az eltérô szo-
ciális viselkedésformák (éneklés) kialakításában szere-
pe lehet esetleg a megemelkedett DHEA plazma szint-
nek, bár egyértelmû eredmények ezen a szinten sincse-
nek (Soma és mtsai., 2002).

A kooperativ költés hormonális hátterének kiala-
kításában szerepe lehet a paternitást általánosságban 
befolyásoló (szabályzó)  prolaktin és szexuálszteroid 
plazmaszinteknek is, azonban az eredmények ezt a 
feltevést eddig még kellôképpen nem erôsítették meg. 
Picoides borealison a költôpár plazma  prolaktin szint-
je a prereproduktív – kopulációs – tojásrakási-kot-
ló fázisban folyamatosan növekszik, s hasonló növe-
kedés fi gyelhetô meg a helper egyedekben is. A fi ó-
ka nevelési idôszakban a domináns hím és a helper 
 prolaktin szintje csökken, míg a nôstény madáré to-
vább emelkedik. Az alloparentális viselkedés tehát 
sem a költôpár, sem pedig a helperek szintjén nem 
kapcsolódik a  prolaktin speciális plazmaszint válto-
zásához. A tesztoszteron vonatkozásában is hasonló 
megállapításra jutottak: az androgén szintek ugyanúgy 
változnak aktív hímek és hím helperek esetében: nö-
vekednek a pre-reprodukciós és udvarló-kopulációs 
idôszakban, majd csökkennek a költés és fi ókaneve-
lés idején. Magasabb tesztoszteron koncentráció van, 
viszont azokban a helperekben, melyek a költôpártól 
függetlenebbek, mint azokban, melyek közvetlenül a 
költô nôstény környezetében élnek. A költô nôstény 
nem párosodik az esetenként udvarló helperekkel 
(Khan és mtsai., 2001). Lamprotornis superbus afri-
kai fémseregélyen a plazma baktericid fehérjéinek 
plazmaszint növekedése és a madarak esôs évszakot 
megelôzô  prolaktin szint emelkedése között szoros 
kapcsolat mutatkozik, amely fôként a kooperatív költô 
csoport domináns egyedeire jellemzô (Rubinstein és 
mtsai., 2008). 

A csoportosan költô, kooperatív Plocepassar mahali 
domináns és helper hímjeinek éneklése határo zott el-
térést mutat. A domináns hímek ún. „szóló” éneklése, 
amely a költési idôszak elejére jellemzô, 67 különbözô 
szillabust tartalmaz és két eltérô repertoárból áll. Ez 
hosszabb idôtartamú és csak a hajnali órákban hallha-
tó, s a hím és nôstény madarak közti kommunikációra 
szolgál. A duett és kórusban éneklés a kooperativ költô 
csoport valamennyi (hím és nôstény) tagjára jellemzô, 
s ez az egész évben megjelenik, s elsôsorban a ter-
ritórium elfoglalását jelzi. A duett éneklés rövidebb 
idôtartamú, 51 szillabusból áll. A két éneklési forma 
a domináns és szubordinált helper madarak csopor-
ton belôli szociális helyzetével áll kapcsolatban, s az 
éneklést szabályzó nagyagyi központok (n.robustus 
arcopalli/archistriatalis/AR és area hyperstriatalis vent-
ralis, HVC) morfo-funkcionális különbözôségén ala-
pulhat. Mind két terület mintegy 30%-kal nagyobb a 
domináns hímekben, mint a szubordinált madarak-
ban, s ezekben a HVC területén 25%-kal több ideg-
sejt található. 

Ismeretes az, hogy az éneklést szabályzó agyterü-
letek szexuál szteroid szenzitivek, azonban a Ploce-
passerek esetében a plazma tesztoszteron szintje csak 
kismértékben magasabb a domináns hímeknél, s sem 
a DHT, sem az E2 szintek nem mutatnak eltérést, to-
vábbá a HVC androgén és  ösztrogén receptor tartalma 
kisebb a domináns, mint a szubordinált egyedekben. 
Ugyancsak negatív korrelációt mutattak ki a domináns 
viselkedésû hímek és a szubordinált helperek szociális 
státusa és a HVC területén mért két szinaptikus transz-
misszióval kapcsolatos gén (synapticus protein: SNAP-
25, synaptoporin) expressziója között.

Ez azt jelenti, hogy a szociálisan determinált ének-
lésformák különbségei korrelálnak a szabályzó nagy-
agyi áreák méretével és a neuronok számával (HVC), de 
sejt szinten az eltérés, ill. a szabályzás különbözôsége 
nincs még tisztázva (Voigt és mtsai., 2007). 

3.6.4. Opportunista költési stratégia

Magasabb szélességi kôrökön (hideg- és mérsékelt-
övi területeken) fészkelô madarak szaporodását álta-
lában a nappal hosszúság ( fotoperiódus) változásai 
idôzitik, hogy az a klimatikusan optimális idôszakra 
essen. Ezeken a területeken, azonban szerepet játsza-
nak a költési idôszak megindításában és folyamatának 
szabályzásában más, szabályosan, vagy rendszerte-
lenül jelentkezô, közvetlen környezeti stimulusok is. 
Ezek legtöbb esetben modulátor szerepûek, ill., mint 
ultimális faktorok együttese, szerepelnek az alap vetô-
en a szezonális fotoperiódikus változások által sza-
bály zott reprodukció beindításában. Ilyen faktor lehet 
a mérsékelt-hideg égövi területen a hômérséklet válto-
zása (gyors emelkedése), egy esôs periódus jelentke-
zése, s ezek eredôjeként az állati táplálék mennyisé-
gének intenzív növekedése, vagy az elôzô nyári–ôszi 
idôszakból származó, kivételesen nagy mennyiségû 
szem-termés, fenyômag- vagy száraz bogyótermés 
(Murton, Westwood, 1977).

A szabálytalanul (szokatlan idôszakban) jelentkezô 
egyes éghajlati hatások, mint pl. az esôzés, egyes – 
megfelelô szinten plasztikus szabályzással rendelkezô, 
fl exibilis szaporodású fajokban – elôre hozhatja a köl-
tési idôszakot. Ez a hatásmechanizmus az opportunis-
ta költési rendszerben fejlôdhet tovább. Az egyik Ma-
deira szigeten élô kanárik (Serinus canaria) 1999 de-
cemberében, a kéthónapos esôzést követôen, mint-
egy 6 héttel korábban kezdtek költeni. Ezekben a hím 
madarakban, ebben az idôszakban a tesztoszteron 
plazma szintje már elérte a szexuálisan aktív mada-
rak szintjét (Leitner és mtsai., 2003). Multiszenzoros 
stimulusok komplex szabályzó hatására utal fogság-
ban tartott kanárikon ezek, zöld-vegetációba történô 
helyezése, amely a költés kezdetét, mintegy 2 hó-
nappal „elôrehozta”. Ugyanakkor a „zöld-vegetáció” 
egyes összetevôi, mint táplálék, vitaminok stb. ön-
magukban hatástalanok voltak (Voigt és mtsai, 2011). 
A reprodukció szabályzás – fentiekbôl kitûnô – bizo-
nyos fl exibilitása jelezheti, hogy pl. a kanári faj hajla-
mos lehet az opportunista költési rendszerre való átté-
résre. A szaporodási rendszer hasonló fl exibilitása jel-
lemzi a Galapagos szigeteken élô Darwin pintyeket is, 
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melyek a táplálék bôség hatására az év különbözô pe-
riódusaiban költhetnek (Hahn és mtsai., 2008).

A kanárihoz hasonló költési fl exibilitás jelentke-
zik egyes Carduelis fajokon és a keresztcsôrüeken is. 
A zsezse (Carduelis fl ammea), csíz (Carduelis spínus) 
és a szalagos keresztcsôrû (Loxia leucoptera) a ma-
gas északi szélességeken költô, a táplálék bôség függ-
vényében vándorló (nomádikus) fajok. Sarkkör köze-
li hosszúnappalos (20 L) típusú  fotoperiódus 4.5 hó-
napig tartó hatása a hím zsezse és csíz esetében 
szignifi  kánsan csökkentette a GnRH-I neuronok és 
az im munpozitivitás mennyiségét, csökkent a plaz-
ma LH szintje és a herék mérete, s megindult a pin-
tyek (postnuptialis) vedlése: abszolút fotorefrakter 
álla  potba kerültek. A szalagos keresztcsôrüeknél, ez-
zel szemben a GnRH-I immunpozitivitás és sejt-
szám sokkal kisebb mértékben csökkent, kisebb volt 
a plazma LH szint és a here méretének csökkenése is, 
s a madarak vedlése is lassabban indult meg. A tar-
tós hosszú nappalos megvilágítás – a három vizsgált 
faj közül leginkább – az erôsen nomád életmódú és 
az év gyakorlatilag valamennyi idôszakában „költés-
re képes” (opportunista) szalagos keresztcsôrûnél gá-
tolta legkevésbé a gonád tengely mûködését és in-
kább a relatív fotorefrakteritásra emlékeztetô állapo-
tot hozott létre. A szalagos keresztcsôrüeknél, ugyan-
akkor a természetes  fotoperiódus az éneklést szabály-
zó agyterületeken (hyperstriatum ventrale, area X, 
n.robustus archistriatalis) fénytartam függô, határozott 
szezo nális változásokat eredményezett, jelezve a két 
funkció eltérô szabályzását (Pereyra és mtsai., 2005, 
MacDougall-Shackleton és mtsai., 2001). 

A trópusokon, a két térítô közti területen igen kis-
mér tékû a nappalhossz változás, de ennek ellené-
re a költés, meghatározott biotópokban, szabályosan 
ismétlôdô jelentkezést mutathat. Ezekben a fajokban 
a foto-gonadotrop szabályzás szerepe már erôsen visz-
szaszorul, s más környezeti (idôjárási) faktorok vál-
nak dominánsá. A Zonotrichia capensis-t két, egymás-
tól mindössze 25 km-re levô, izolált esôerdei környe-
zetben vizsgálták, melyeknek megvilágitási jellemzôi 
megegyeztek, de a mikroklímájuk (hômérséklet, csapa-
dék mennyiség) és ezek hatására a táplálék abundancia 
ideje jelentôs eltérést mutatott. Ezekkel összhangban, 
a két populációban határozott asszimmetrikus költés-
idôzítés alakult ki (Moore és mtsai., 2006). 

Trópusi-szubtrópusi sivatagi környezetben, a kör-
nyezet szabálytalanul változó, szélsôségesen ingado-
zó szintû tényezôi, megjósolhatatlan módon, rendsze-
rint rövid ideig tartó optimális feltételeket teremthet-
nek a madarak szaporodására. A költésre alkalmas pe-
riódus bármikor kialakulhat, viszont más idôszakban 
az életfeltételek és a szaporodás lehetôsége gyakorla-
tilag nulla. A Namib sivatagban, a Kalaháriban, vagy 
Közép-Ausztrália nagy sivatagaiban a sporádikus esô-
zések az ott élô madarak valódi opportunisztikus köl-
téseit váltják ki, melyek idôzítését, a csak kismérték-
ben változó  fotoperiódus nem befolyásolja. 

Az opportunista költés jellemzôi az idôszakos esô-
zésektôl függô költési stratégiájú ausztráliai zebrapin-
tyen (Taenopyga castanotis) alakultak ki a leg szem-
be tûnôbben. A légtér kísérletesen megnövelt páratar-

talma fogságban tartott zebrapintyek esetében fokoz-
ta a hímek fészekanyag gyûjtô tevékenységét és ének-
lési aktivitását. A páratartalom ugyanakkor nem hatott 
a nôstények fészeképítésére, éneklésére és tojásraká-
si jellemzôire (Cynx, 2001). Hosszan tartó (11 hetes) 
szomjaztatás jelentôsen csökkentette a zebrapintyek 
plazma LH szintjét és a here volumenét. A normál víz-
ellátásra való visszatérés pedig alapszintre növelte az 
LH-t, s nôtt a here tömege is. A vízmegvonás, ugyan-
akkor nem csökkentette a hypothalamus  cGnRH-I és 
 cGnRH-II tartalmát, utalva arra, hogy a szomjazás nem 
csökkentette a GnRH szintézist, hanem csak a GnRH 
releaset. Ez magyarázza a szaporodó képesség gyors 
„visszatérését” a normál vízellátottságot követôen 
(Perfi to és mtsai., 2006). Zebrapintyben – egy másik 
vizsgálat alapján – a kísérletesen alkalmazott hosszu 
nappalos megvilágítás önmagában nem indítja meg a 
szaporodást (a heretömeg alig változik), azonban, ha 
a hosszúnappalos fotoperiódust bôséges táplálék ellá-
tottsággal kombinálják, úgy a pintyek reprodukciós ak-
tivitása megindult, heretömegük jelentôsen fokozódott. 
A zebrapintynél a  fotoperiódus, mint szuplementáris 
stimulus, vagy permisszív faktor szerepel és a szaporo-
dást alapvetôen megindító impulzus a megfelelô táp-
lálék ellátottság (Perfi to és mtsai., 2008).

A Sonora sivatagban élô Aimophila carpalis neu-
ro endokrin rendszerének mûködés-szabályzásában 
ke ve rednek a szezonális elemek és a rendszertele-
nül jelentkezô nyári esôzéseket követô táplálékbôség 
hatása. Ezek együttesen opportunista költést tesznek 
lehetôvé. A here növekedés márciusban indul meg a 
növekvô megvilágítás hatására, majd szeptemberben 
a rövidülô nappalokkal a here mérete csökken. Az LH 
plazmaszint tavaszi növekedésének mértéke elmarad 
a szezonálisan szaporodó madarakétól, de az egyes 
esôs periódusokat (monszun) követôen koncentráció-
jának jelentôs átmeneti emelkedései fi gyelhetôk meg. 
Az esôs periódusokban gyûjtött, vadonélô Aimophilák 
hypothalamusában a GnRH-I és proGnRH neuronok 
mérete nagyobb, mint a pre-monszun idôszakban 
gyûjtött madarakban. A  GnIH neuronok mennyisé-
ge és a pozitívan festôdô rostok száma csökkent az 
esôs idôszakban, jelezve, hogy a  GnIH elválasztás 
csökkenése szerepet játszik az esôs idôszak hatására 
bekövetkezô fokozódó GnRH termelés szabályzásá-
ban (Small és mtsai.,2008). 

Az izraeli Negev sivatagban élô, háziasított struc-
cok hormon szint változásai ugyancsak szezoná-
lis és opportunista jellegek keveredését mutatják. 
Az LH szint februárban, a növekedô megvilágítás ha-
tására kezd emelkedni, s szeptemberben csökken le. 
A tojásrakás május júniusban mutat maximumot, de ki-
sebb fészekaljakat raknak a madarak az év többi hó-
napjában is. Sem a gonadotrop hormon szint, sem a 
szexuál szteroidok nem mutatanak olyan éles válto-
zásokat, mint a tipikus szezonalitású fajokban, s vi-
szonylag magasak a tojásrakás szüneteiben is (Degen 
és mtsai., 1994). 

Az opportunista költési stratégia a neuroendokrin 
rendszer sajátos változásaival jár zebrapintyek eseté-
ben is, ahol a  cGnRH-I sejtek mennyisége és mére-
te nem változik az év során, a  GnIH neuroszekréciós 
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sejtek ugyancsak változatlanok a szexuális inaktív és 
aktív periódusban, a  GnIH mRNS mennyisége vál-
tozatlan, azonban, a középagyi GnRH-II sejtek szá-
ma és mérete nagyobb a szexuálisan aktív hímekben, 
mint az inaktívakéban. Úgy tûnik, hogy a GnRH – 
gonadotrop rendszer gyorsan megvalósuló aktiválódá-
sában a GnRH-II neuronok kitüntetett szerepet játsza-
nak (Perfi to és mtsai., 2011). A trópusi Dél-Amerikában 
élô Zonotrichia capensis esetében a mikroklimatikus 
hatásokra megindult reprodukciós aktivitás, viszont a 
GnRH-I sejtekben a szezonális fajokhoz részben ha-
sonló változást eredményezett: a neuropeptid termelô 
sejtek száma ugyan nem nôtt meg, de méretük na-
gyobb lett az inaktív madarakhoz képest (Moore és 
mtsai., 2006). 

Az opportunista fajokban a  prolaktin elválasz-
tás jellege is szerepelhet a gyors szexuális (re)aktivá-
ció létrehozásában. A plazma  prolaktin szintje azo-
nos a hím és nôstény zebrapintyekben, a szexuálisan 
inaktív madarakban a legalacsonyabb, növekedni kez-
dett a párok kialakulását követôen és a legmagasabb-
nak a kotló madarakban adódott. Az inaktív madarak-
ban a már költött egyedekben a  prolaktin szint ma-
gasabb, mint a juvenilis példányokban. VIP injekció 
az inaktív madarak alacsony  prolaktin szintjét növel-
te, de nem fokozta a kotló madarak magas hormon-
szintjét. Valószínû, hogy a zebrapintyek az év teljes 
idôszakában gyors aktiválódásra képes GnRH rend-
szerrel és aktiv hypophysealis  prolaktin sejtekkel ren-
delkeznek, s ez teszi lehetôvé az endokrin rendszer 
„opportunista aktiválódását” (Christiensen, Vleck, 
2008). 

3.7. A kotlás

A kotlás folyamata a tojások lerakásához szorosan 
kapcsolódik, sokszor a nôstény madár, már az utol-
só tojás(ok) lerakását megelôzôen hosszabb idôt tölt 
a fészekben, s ekkor már megidulhat kotlófoltjának ki-
alakulása is. Különösen jellemzô ez egyes ragadozók-
ra és varjúfélékre. Legtöbbször a nôstény madár köl-
ti ki a tojásokat (pl. az észak-amerikai énekesmada-
rak zöme), s a folyamatban a hím csak rövidebb idôt 
tölt el, de sok esetben (tyúkfélék, túzokfélék, récefélék 
stb.) a hím sem a kotlásban, sem a fészek és a költô-
nôstény ôrzésében, valamint késôbb az utódok kikelé-
sét követôen, azok gondozásában, egyáltalában nem 
vesz részt. A papagájoknál és a legtöbb énekesmadár-
nál, viszont a hím is intenzíven kotlik, míg az ún. szex-
reverzió esetén, kizárólagosan a hím költi ki a tojáso-
kat, és neveli az utódokat (strucc-félék). 

Kivételes helyzet alakult ki a talegallatyúk félék 
(Megapodidae) családjában, ahol a tojások kikölté-
se – hüllôkhöz hasonlóan nem a szülôk testmeleg-
ének segítségével történik – hanem pl. az avarból ösz-
szekapart költôdombok erjedési hôtermelése, vagy a 
napsugárzás melegítô hatása által valósul meg. A ki-
sebb-nagyobb költôdombot a hím építí fel, s az in-
kubáció hosszú ideje alatt is kizárólag ô gondoz-
za (szellôzteti, kaparja magasabbra, vagy teríti el) a 
költôhely anyagát. 

A kotlás magatartásmintázatának kialakulását és 
idôzítését endogén (neuro-hormonális) és exogén fak-
torok komplex módon határozzák meg. A külsô fakto-
rok között alapvetô a fészekrakás folyamata és annak 
befejezése, az elkészült fészek, valamint a tojás(ok) je-
lenléte a fészekben. A tojások száma, ill. a  fészekalj 
nagysága ugyanakkor nincs hatással a kotlás megindu-
lásának idôzítésére, mint azt amerikai vércsén kimu-
tatták (Sockman és mtsai., 2006). Házi kacsák eseté-
ben a fészkelô boksz kísérleti elvétele 24 órán belôl 
megszünteti a kotló viselkedést és eközben a  prolaktin 
szint is alap-értékre csökken (Hall, 1987), ketrecesen 
tartott pulykáknál, ahol nincs „fészkelési lehetôség” 
pedig nem alakul ki kotlás (Bédécarrats és mtsai., 
1997). Fontos exogén szabályzó faktor a megvilágí-
tás hossza (a kritikus nappal hosszúság) és a környe-
zet hômérséklete. A megvilágítás idôtartamának növe-
kedése létrehozza a kotlás kialakulásáért elsôdlegesen 
felelôs magasabb  prolaktin plazmaszintet, mely a 
gonadotrop hormonok intenzívebb szekrécióját bizo-
nyos fáziskéséssel követi (késôbb ezt részletesen tár-
gyaljuk). Az alacsonyabb és magasabb hômérséklet 
pedig egyaránt rövidíti azt az idôtartamot, melyek a 
kotló madár a fészektôl távol tölt, s a lerövidített tá-
vollétet intenzívebb táplálék felvétellel igyekszi kom-
penzálni (Hall, 1987, Conway, Martin, 2000). A kot-
lás magatartásmintázatát határozottan módosíthatja a 
predáció Valószínûsége, ennek magas szintje egyaránt 
meghosszabbítja a fészken eltöltött és a fészektôl tá-
vol eltöltött idôtartamot. A védett, rejtett helyen elhe-
lyezett fészek (pl.: oduban fészkelés) esetén, viszont 
gyakrabban távozik a kotló madár a fészekrôl, ill. 
megnô a fészek-felkeresés gyakorisága. Ebben az eset-
ben azonban fontos módosító tényezô lehet a fészek 
hôszigetelése (Conway, Martin, 2000). 

A kotlás kialakulása határozottan megváltoztat-
ja a madár viselkedésének bioritmusát, mely különö-
sen a nôstényekre jellemzô. A kotló madár erôsen ra-
gaszkodik a fészekhez, azt intenzíven védelmezi, tol-
lazatát felborzolva, riasztó hangokat hallat. A kotlás 
magatartásmitázatát a fészken való megszakításnélküli 
tartózkodás idôtartama és a fészek felkeresésének gya-
korisága (óránként mérve) jól kifejezi. A kotló madár 
mozgás-aktivitása lecsökken, táplálék és vízfogyasz-
tása kisebb lesz, néhány rövid táplálékszerzô úttól el-
tekintve egész nap a tojásokat melegíti, széklet ürí-
tése jellegzetesen napszakossá válik, amennyiben ez 
fôként a kora reggeli órákban, egy – két nagytömegû 
defekáció formájában következik be. Több fajnál a 
kotló nôstény egyáltalában nem hagyja el a fészket, 
táplálását a hím madár végzi, s ez vagy a költés egész 
tartamára, de legalább is utolsó szakaszára jellemzô 
lesz (legtöbb énekes madár). A kotló nôsténymadár fé-
szekhez való szélsôséges ragaszkodása jelenik meg 
a pehelyrécéken, ahol a nôstény a költés teljes tar-
tama alatt a tojásokon ül és nem táplálkozik. Sajá-
tos „kényszer-helyzet” alakul ki a szarvascsôrû ma-
daraknál, ahol a hím a költés idejére sárral „befalaz-
za” a nôstényt a költô oduba, de immobilizált párja 
etetésérôl gondoskodik. 

A kotlás magatartásmintázatának genetikai hátterét 
a kotló magatartást elhagyó fehér leghorn tyúkok és 
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a „jól” kotló bantam tyúkok hibridjein tanulmányoz-
ták. Az eredmények szerint a kotlási viselkedést nem 
a „Z” kromoszóma fontosabb géncsoportjai alakítják 
ki, viszont feltehetô két autoszomális gén szerepe: az 
egyik létrehozója, a másik pedig gátlója a kotlási visel-
kedésnek, mégpedig azonos intenzitással (Romanov és 
mtsai., 2002).

A kotlás élettani folyamatai (alapanyagcsere foko-
zódás, testhômérséklet növekedés, a szív teljesítmé-
nyének növekedése, a kotlófolt kialakulás, napszakos 
ritmusok megváltozása) hormonálisan szabályozott 
anyagcsere-változásokban manifesztálódnak. Ezek a 
változások elsôsorban a hôtermelés vonatkozásában 
jelentkeznek. Kotló madarakban a testhômérséklet 
(maghômérséklet) növekedése házityúkon 1.5–2 °C-t 
is elérhet (Péczely, 1987). A metabolikus hôtermelés 
és a mell-bôr hômérséklete szignifi kánsan maga-
sabb kotló bantam tyúkokban, összevetve a nem kot-
lókéval. A környezet hômérsékletének csökkentésé-
re a kotló madarak bôr hômérséklete kisebb csök-
ke néssel reagál, mint a nem kotlóké, s ezt a ma-
dár jelentôs többlet energia termeléssel valósítja 
meg (Tinbergen,Williams, 2002). A kotló mada-
rak hôadaptációja a metabolikus hôtermelés azon-
nali erôs fokozódásával, a vastagbélben mérhetô 
„maghô mérséklet” jelentôs csökkenésével és a csûd 
ereinek szûkülésével jár együtt, miközben a kot-
ló folt területén vazokonstrikció nem következik 
be. A kotlófolt hôátadása, tehát alacsonyabb kör-
nyezeti hômérsékleten is zavartalanul megvalósul. 
A nem kotló madarakban ezzel szemben a környeze-
ti hômérséklet csökkentését követôen a metabolikus 
hôtermelés csak gyengébben fokozódott, viszont ál-
talános perifériás vazokonstrikció következett be 
és nem változott a vastagbél és a láb hômérséklete 
(Brummermann, Reinertsen, 1991). 

A környezet hômérséklete vadonélô kotló madarak 
energia produkcióját ugyancsak jelentôsen befolyá-
solja. A napi energia leadás a magas hegyvidéken élô, 
kotló Zonotrichiák esetében az alacsonyabb környe-
zeti hômérsékleten nagyobb, mint a tengerszint ma-
gasságában élô populációban és ugyancsak nagyobb 
ezekben a napi energia leadás : alapanyagcsere hánya-
dos értéke is (Weathers és mtsai., 2002). A metabolikus 
ráta és a környezeti hômérséklet csökkenése között 
erôs negatív korreláció mutatkozik az éjszakai nyu-
galmi állapotban költô széncinegéknél. A nyugalmi ál-
lapotban költô nôstényeknél a  fészekalj mérete, csak 
annak (mesterséges) megnövelése esetén okozza a 
metabolikus ráta növekedését, a  fészekalj csökkenté-
sénél ez nem következik be (de Heij és mtsai., 2007).

A kotlás jelentôsen megnöveli a madár szívének 
teljesítményét is, a perctérfogat mintegy kétszeresé-
re nô bantam tyúkokban, a nem kotló egyedekhez ké-
pest. A metabolikus ráta (VO2) azonban csak 1/3-kal 
nô és az arterio-venozus O2 koncentráció kisebb a kot-
ló madarakban. A magasabb mellbôr hômérséklet arra 
utal, hogy a kotló folt az a terület, ahová a periféri-
ás keringés jelentôs mennyisége irányul, s az ott levô 
arterio-venozus anasztomozisok következtében alakul 
ki az alacsonyabb arterio-venozus O2 koncentráció 
különbség. Hidegebb környezetben a kotló folt arterio-

venozus anasztomozisai kitágulnak, a periférián levô 
vér jó része ide áramlik, amelyet elôsegít a láb és ta-
réj ereinek kontrakciója is. Erôsebb lehülés esetében, 
azonban a kotló folt erei is összehúzódnak, ekkor már 
a kotló folt funkcionális adaptációja nem kompenzál-
ja tovább a hômérséklet csökkenést (Brummermann, 
Reinertsen, 1992). 

Több vizsgálatot végeztek albatroszokon, ahol a 
kotlás alatt jelentkezô metabolikus ráta változásokat 
vetették össze a nyugalmi anyagcsere rátával. Mivel 
ezek a mérések ún. „metabolikus fülkék”-ben, jelentôs 
stressz körülmények között történtek, az eredmények 
értelmezése nem könnyû. Kotló Laysan albatroszok és 
Bonin viharmadarak oxigén fogyasztása és széndioxid 
termelése a termoneutrális zónában kevesebb, vagy 
legfeljebb azonos a nyugalmi anyagcsere értékeivel. 
A respirációs quociens értékek arra utalnak, hogy a 
kotló madarak a hosszantartó éhezés során elsôsorban 
a lipidek lebontásával nyerték a szükséges energi-
át, vízszükségletüket, pedig az eközben felszabaduló 
metabolikus vizprodukció fedezte (Grant, Whithow, 
1983). Ugyancsak tanulmányozták a metabolikus rátát 
a szívfrekvenciával összefüggésben is, befogott és sza-
badon mozgó vándor albatroszokon. A szivfrekvencia 
és a metabolikus ráta szoros kapcsolatban áll, s ez hí-
mekben 1.5×, nôstényekben pedig 1.8× kisebb, mint 
a nyugalmi metabolikus ráta. A kotlásra fordított napi 
energia vándor albatroszokban 147 kJ/kg/nap-anak 
adó dott (Weimerskirch és mtsai., 2002).

Az oxigén fogyasztást kínai fürjeken is tanulmá-
nyozták a szaporodási idôszak korábbi és kotlási fá-
zisában. Ez szignifi kánsan növekedett a szaporodá-
si idôszakban a termoneutrális zónában (28–35 °C) 
a hím és nôstény madarakban a szexuálisan inaktív 
felnôtt madarakéhoz képest. A termoneutrális zóná-
nál alacsonyabb hômérsékleten, viszont az oxigén fo-
gyasztás különbsége nem alakult ki a szexuálisan ak-
tív és inaktív madarak csoportja között. Az oxigénfo-
gyasztás növekedése nem állt kapcsolatban a kotlófolt 
kialakulásával, mivel ez csak nôstényekre jellemzô. 
A kotló, termoneutrális hômérsékleten tartott hím és 
nôstény fürjek oxigén fogyasztása tovább nôtt, s maga-
sabb volt, mint a nem kotló madaraké. A kotló fürjek 
oxigén fogyasztása azonos volt nappal és éjszaka, nem 
függött a testtömegtôl, de növekedett a kotlott tojások 
számával (Pearson, 1994). 

A madarak kotlás során befektetett energia meny-
nyiségét jelentôsen befolyásolja táplálkozásuk haté-
konysága és a táplálékkeresésre forditott aktivitásuk is. 
Küszvágó cséreken a plazma koleszterollal szemben, 
a triglicerid és húgysav szint szorosan korrelál a táplá-
lék ellátottságukkal. A koleszterolszint kotló hímekben 
változatlan értéket mutat, de nôstényekben alacso-
nyabb koncentrációk találhatók a tojásrakást követôen 
(a kotlás során). Többször költött nôstényekben a 
koleszterolszint növekszik az inkubáció közép-idejé-
ben, de kisebb „költési gyakorlattal” rendelkezôknél 
a  koleszterol szint alacsonyabb volt. Hasonló válto-
zásokat és különbségeket fi gyeltek meg a triglicerid 
szint vonatkozásában is, bár ez esetben az ivarok kö-
zött nem mutatkozott különbség. A húgysav mennyisé-
ge viszont nem változott az inkubáció során (Bauch és 
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mtsai., 2010). A táplálkozás minôsége az oxidatív stá-
tust és oxidatív stressz állapotot befolyásolhatja. Hím, 
nôstény galambok esetében vizsgálták az oxidatív stá-
tus alakulását (oxidatív stressz, antioxydáns kapacitás 
és a szérum thiol mennyisége), valamint a testtömeg 
alakulását a kotlás és a fi óka nevelés során. A táplá-
lék minôsége fôleg a fi ókanevelés fázisában fokozza 
az oxidatív státust, s kisebb mértékben a kotlás idején. 
Az ivarok között eltérések adódhattak (Constantini, 
2010). A táplálék mennyiségének növelése nem növeli 
minden esetben kék- és széncinegék költési produkti-
vitását, bár növeli a tojásrakás- és rövidíti a kotlás ide-
jét (Harrison és mtsai., 2010). 

A kotlás ideje alatt a madarak energia háztartása 
jelentôs változásokat mutat. Ez különösen kifejezett le-
het a kotlás és fi ókanevelés periódusa között. A három-
ujjú csüllô esetén a kotlás alatt megnövekedett energia 
produkciót a tojások kikelésének idejére (az inkubáció 
végére) az alapanyagcsere és a testtömeg csökkenése 
követi. A belsôszervek tömeg vesztése arányos a teljes 
testtömegével, de a máj és a vese tömeg vesztése en-
nél nagyobb mértékû. A máj és vese funkció csökkené-
se mellett az alapanyagcsere redukciója a gyomor-bél-
traktus csökkent energia fogyasztására vezethetô még 
vissza, amely a fi ókák táplálásával, valamint a rész-
ben emésztett táplálék regurgitációjával is összefügg-
het (Bech és mtsai., 2002). 

A kotlás – mint élettani állapot – kialakulásának 
egyik legjellemzôbb bélyege a kotlófolt kifejlôdése. 
Korábban a kotlófolt mérete és a költés sikeressége kö-
zött szoros összefüggést tételeztek fel. Újabb eredmé-
nyek azonban arra utalnak, hogy az amerikai vércsé-
ken kísérletesen megváltoztatott (poliklórozott bifenil, 
PCB kezeléssel) kotlófolt mérete nem mutatott ösz-
szefüggést a kotlási viselkedés alakulásával és a kot-
lási sikerrel. Természetesen, ebben az esetben a PCB 
egyéb, általános toxikológiai hatásai is számításba 
veendôk (Fisher és mtsai., 2006). A kotlófolt kialakulá-
sának megindulása, vagy annak teljes kifejlôdése már 
az utolsó tojás(ok) lerakása idején, tehát még a kot-
lás megindulása elôtt megtörténik. A mellkas középsô 
részétôl a has területére húzódó téglalap alakú terüle-
ten a fedô-, és pihetollak kihullanak, a bôr epidermis 
és cutis rétege megvastagszik, s az irhában erôsen fo-
kozódik (akár 10–14×-ére) a prekapilláris arteriák és 
a postkapilláris vénák mennyisége, nagyszámú kapil-
láris és arterio-venozus shunt alakul ki. A cutis laza-
rostos kötôszövetébe jelentôs mennyiségû fehérvérsejt 
infi ltrálódik, ami az immunrendszer megnövekedett 
aktivitását jelzi. A vazomotor beidegzés fôként az 
arterio-venózus shunt-ökre koncentrálódik: adrenerg, 
acetilcholinerg és VIP rostok nagy száma fi gyelhetô 
ezeken a területeken meg.

A kotlófolt egyrészt, mint „fûtôtest” mûködik, a 
csupasz bôrfelület megkönnyíti a hô-átadást. Másrészt 
a kotló folt területén nagytömegû, szenzoros szabad 
ideg végzôdés jelenik meg. Az afferens (taktilis) infor-
mációkat mindkét oldalon 4–4 idegrost továbbítja a 
kotlófolt területérôl az utolsó (pulykában 4) thoracalis 
gerincvelôi szegmentumokba. A gerincvelôi dorsális 
kötegben felszálló érzô rostok nyultvelôi átkapcso-
lással a lemniscus medialisban folytatódnak, majd a 

dorsalis thalamikus magvakon keresztül érik el a sen-
soros palliális struktúrákat.

A taktilis impulzusokat továbbító afferens rostok-
nak fontos szerepe van a fészken töltött idôtartam ki-
alakításában, mivel az idegpályák elmetszése (sen-
soros denerváció) erôsen csökkenti a madár fészken 
töltött, s a tojások melegítésére fordított idejét. Kot-
ló tôkésrécén a kotlófolt helyi érzéstelenítése, pedig 
átmenetileg felfüggeszti a kotló viselkedést, melyet 
a plazma  prolaktin szint, már 9 óra mulva mérhetô 
zuhanása kísér. Feltehetô, hogy a taktilis informáci-
ók mellett a vizuális stimulusok szerepe is meghatá-
rozó a kotló viselkedés kialakításában. A denervált 
kotló foltú nôstény pulykák ún. „nest-visiting” frek-
venciája nem csökken, ugyanolyan gyakran kere-
sik fel a fészküket, csak az azon eltöltött idô tartama 
csökken le jelentôsen a taktilis információ hiány mi-
att (Hall, Goldsmith, 1983, Midtgard, 1988, Book és 
mtsai., 1991, Jónsson és mtsai., 2006). Megadyptes 
antipodes pingvinen mesterséges tojással végzett 
vizsgálatok szerint viszont, egy ilyen tojás, látható 
helyre, a fészek mellé helyezése nem befolyásolta a 
kotlófolt kialakulását, a két tojásból álló  fészekalj le-
rakását és a kotlási viselkedés kifejlôdését. Ennél a 
fajnál tehát a vizuális impulzusok szerepe nem meg-
határozó a kotlás kialakításában (Massaro és mtsai., 
2007). 

A kotlófolt kifejlôdésében multihormonális sza-
bályzó rendszer mûködik, mely egyrészt a tojásrakás 
periódusos hormon változásaihoz, másrészt pedig a 
 postnuptialis  vedlés endokrin változásaihoz kapcsoló-
dik. Tojásrakó bantam tyúkokban a kotlási magatartás 
megjelenése (a fészken eltöltött idôtartam progresszív 
növekedése) egybeesik a kotlófolt megjelenésével, s a 
két változást valamivel megelôzi a plazma  prolaktin 
szint emelkedése (Lea és mtsai., 1981). Ovariektomizált 
kanárik mellkasi – hasi bôrének tollvesztését és a kot-
lófolt kialakulását ösztrogén, valamint ösztrogén és 
progeszteron, vagy  prolaktin kezeléssel lehetett létre-
hozni. A kotlófolt vaszkularizációjának mértékét pe-
dig, az alkalmazott ösztrogén dózisával tudták szabá-
lyozni (0.2 mg ösztrogén, a tojásrakás végén jelentkezô 
fi ziológiai változáshoz hasonló kapillarizációt hozott 
létre). Ösztrogén + progeszteron kezelés a meglevô 
kotlófolt taktilis érzékenységét határozottan növelte. 
A kotlófolt kialakulásával járó tollvesztés létrehozásá-
hoz az ösztrogén + progeszteron mellett  prolaktin ada-
golásra is szükség volt (Hinde, Steel, 1964, Hutchison 
és mtsai., 1967). A  prolaktin kotlófolt kialakításában 
játszott szerepére utal a bôrterület relative nagyszámú 
 prolaktin receptora. A  prolaktin specifi kus szerepe el-
len szól, ugyanakkor az, hogy a láb bôrében és a vesé-
ben több  prolaktin receptor van, mint a kotlófolt terü-
letén (Ohkubo és mtsai., 1998). 

3.7.1. A kotlás neuroendokrin szabályozása

A kotlás élettani és viselkedési véltozásainak ki-
alakítását komplex hormonális szabályzás eredmé-
nyezi, s ebben a folyamatban egyrészt meghatározó a 
 prolaktin, másrészt pedig a hypothalamus  mesotocin 
és dopaminerg rendszere. 
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A  prolaktin kotlást kialakító hatását Riddle és mtsai. 
írták elsônek le – a ma már történelminek nevezhetô – 
1935-ös dolgozatukban. Tojóciklusban levô tyúkokat, 
adenohypophysisbôl elôállított  prolaktin készítmény-
nyel kezeltek, s az általuk (valószínûleg csak részle-
gesen) tisztított hormon preparátum kotló magatartást 
váltott ki. Ezt az eredményt kevesen tudták reprodu-
kálni, s ezért megállapításukat sokáig, erôsen vitatták. 
Így, tojástrakó házityúkok és pulykák juh prolaktinnal 
történt kezelése, bár a petefészek nagy sárga tüszôinek 
atrofi áját okozta, mégsem váltott ki kotló magatartást 
(Opel, Proudman, 1980). Ezzel szemben, amennyi-
ben ösztrogén elôkezelést követôen progeszteronnal 
injiciáltak ovarektomizált pulykákat, fokozni tudták 
a fészken eltöltött idôszakot (kotlás kezdeti állapot), s 
juh prolaktinnal ezeken a madarakon határozott kot-
ló magatartást (elmélyült kotlás) lehetett kiváltani (el 
Halawani és mtsai., 1986). (Színes 79–81. ábra)

Pulykákban kifejlesztett  prolaktin-antiszérummal 
passzív immunizációs kísérletet végeztek (4×1 injek-
ció, hetente) tojástrakó pulykákon, a tojástermelés 5. 
hetétôl kezdôdôen. A kezelt madarak (15) egyike sem 
mutatott kotló magatartást, míg a 15 kontroll puly-
ka 53%-a kotlani kezedett. A plazma  prolaktin szint-
je a kísérlet 10–17. hete között szignifi kánsan alacso-
nyabb volt az immunizált pulykákban, de ugyanakkor 
sem az LH, sem az ösztradiol plazmaszint nem válto-
zott (Crisóstomo és mtsai., 1997). Ugyanezen munka-
csoport  prolaktin aktív immunizációját követôen vizs-
gálta a kísérleti pulykák kotlási magatartását. A 4 hé-
ten keresztül tartó immunizálás eredményeként az al-
kalmazott mind két juh- prolaktin készítmény specifi -
kus anti- prolaktin antitestet hozott létre a pulykák vér-
plazmájában, s megszüntette, ill. (a másik csoportban) 
70–80%-kal csökkentette a kotlási magatartás meg-
jelenését. A kezelés specifi kusnak mutatkozott, mi-
vel sem az LH, sem a plazma ösztrodiol szintje nem 
változott (Crisóstomo és mtsai., 1998). Hasonló ered-
ményre jutottak  prolaktin aktív immunizálást követôen 
tojótyukokban is, ahol a kotlási magatartás draszti-
kus csökkenése következett be. Ezekben a madarak-
ban alcsony szintû volt a tojásprodukció, a nagy fehér 
tüszôk növekedése lelassult, alacsonyabb  prolaktin 
plazmaszintet mértek, de nem változott a tyúkok LH 
koncentrációja. Prolaktin receptor antiszérummal tör-
tént kezelés viszont nem befolyásolta a tyúkok kot-
lási magatartását, s nem változott a plazma  prolaktin 
és LH szintje sem (Li és mtsai., 2011). Más esetben a 
 prolaktin antiszérum egyszeri injekciója kotló bantam 
tyúkoknak a plazma LH szint növekedését eredmé-
nyezte, valamint a  prolaktin szint és a kotlási viselke-
dés mérséklôdéséhez vezetett (Lea és mtsai., 1981). 
Kotlási magatartást hoztak létre tojásrakó pulykákban 
ozmotikus minipumpával intra-kraniálisan bejuttatott 
juh- prolaktin segítségével: a madarak „fészket látoga-
tó” magatartása azonnal növekedni kezdett, csökkent 
az endogén  prolaktin plazmaszintjük, s fokozatosan 
lecsökkent a tojásprodukciójuk. Ez a magatartás válto-
zás a  prolaktin központi idegrendszerre kifejtett hatá-
sára vezethetô vissza (Youngren és mtsai., 1991).

A  prolaktin plazmaszint emelkedése, ill. magas 
szintje kotló magatartás kialakulásához vezet számos 

madárfajban, bár a hormon legmagasabb koncentráci-
ója, fajra jellemzôen a kotlás különbözô fázisában jön 
létre. Hím és nôstény bengáli pintyekben (Lonchura 
striata) (Seiler és mtsai., 1992), kanárikban (Goldsmith 
és mtsai., 1984), nimfapapagájokban (Nymphicus 
hollandicus) (Myers és mtsai., 1989), kínai ludakban 
(Huang és mtsai., 2008), pulykákban (Wentworth és 
mtsai., 1983, Ramesh és mtsai., 2001) a  prolaktin 
koncentráció a kotlás során fokozatosan nô és – bár 
késôbb szintje kismértékben csökken – magas szin-
ten marad a fi ókák táplálása (vezetése) idején is. Ger-
lékben (Streptopelia risoria) a  prolaktin szint a kotlási 
idôszak második felében emelkedik gyorsan, s csúcs-
értéket ér el a fi ókák kikelésének idején éri el (Buntin 
és mtsai., 1996), házigalambokban a kotlási magatar-
tás együtt jár a  prolaktin plazmaszint növekedésével, 
de a maximum csak a fi ókák begytejjel történô táp-
lálása idején jelentkezik (Castagnino és mtsai., 1994). 
Tôkés récékben már a  fészekalj utolsó tojásainak lera-
kásakor, amikor a fészken tartózkodás idôtartama több, 
mint duplájára nô, alakul ki a  prolaktin plazma csúcs 
értéke (Hall, 1991), a fokföldi szuláknál (Sula capensis) 
sajátos kotló magatartás – a „lábbal költés” – jön lét-
re, a nôstényeken nem alakul ki kotló folt, mivel a ma-
darak egyetlen tojásukat úszóhártyás lábfejükkel me-
legítik és így keltik ki pelyhesüket (Hall, 1986), albat-
roszokon – ahol az egyetlen tojás kiköltését megoszt-
ja a nôstény és a hím – az egész kotlási idôszakban, 
mindkét szülômadárban magas a  prolaktin szint, 
amely jelentôsen csökken a fi óka kikelését követôen, 
amikor a tojás taktilis stimuláló hatása megszûnik 
(Hector, Goldsmith, 1985). Eudyptes chrysolophus 
és Pygoscelis papua pingvineknél egy korai  prolaktin 
csúcs alakul ki a plazmában az elsô tojás megtojása-
kor, majd ez a szint csökken, s a kotló madarakban a 
tojásokat védô, kotló magatartással és a kotló folt vi-
szonylag késôbbi kialakulásával egyidejüleg alakul ki 
egy második, tartósabb magas  prolaktin koncentrá-
ció (Williams, Sharp, 1993). A fészekbe helyezett mes-
terséges tojással a Megadyptes antipodes pingvinen a 
kotlófolt taktilis ingerületének fokozódását váltották ki. 
A tojás elhelyezése néhány nap múlva növelte a plaz-
ma  prolaktin szintjét, s ugyanakkor megnövekedett a 
kotlófolt terjedelme, gyakrabban keresték fel a fészket 
és hosszabb idôt töltöttek a tojásokon ülve, vagyis ki-
alakult a kotló aktivitásuk és az fokozódott is (Massaro 
és mtsai., 2007). 

A  prolaktin elválasztást határozottan fokozza a 
fénytartam növekedése: a foto-gonadostimulációs ál-
lapottal párhuzamosan a plazma  prolaktin szintje is 
növekedni kezd. Fotostimuláció órákon belôl – azo-
nos idôintervallumban – fokozza a GnRH-I és a VIP 
gének expresszióját csirkében (Li, Kuenzel, 2008), s 
a fotostimulációt követô órákban a plazma  prolaktin 
szint növekedése és a kotlási viselkedés kialakulá-
sa következik be tojó pulykákon (Kulick és mtsai., 
2005). A  prolaktin növekedés intenzitása esetenként 
elmarad az LH-tól, s a legtöbb fajban egy bizonyos 
fáziskéséssel, maximuma a tojásrakási periódus vé-
gére esik, majd tovább növekedhet a kotlás során (el 
Halawani és mtsai., 1983, Sreekumar, Sharp, 1998, 
Proudman, Siopes, 2005). A  prolaktin plazma szint-
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Színes 79. ábra. Az LH és prolaktin,* valamint a szexuálszteroidok** plazmakoncentrációjának változásai 
tojást rakó és kotló nôstény pulykában

(* Burke és munkacsoportjának 1980-as adatai, ** Gyôrvári és munkatársai 1983-as adatai)

Színes 80. ábra. A progeszteron és 17β-ösztradiol plazmaszint napszakos változása tojó és kotló házi lúdakban
(Péczely, 1987c)
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je kotló pulykákban határozottan fl uktuál, legalacso-
nyabb értéke a sötét periódus kezdetén (lámpaoltás, 
este) jelentkezik, míg csúcsértéket ad a megvilágított 
idôszak kezdetén (reggel). A kotló madarakban ki-
alakuló magas  prolaktin szint nincs kapcsolatban a 
napszakos fl uktuáció megváltozásával, a reggeli és 
esti szintek egyaránt magasabbá válnak (Proudman, 
1991, Proudman, 1998). 

A kotlás során megemelkedett  prolaktin plazma 
szintet egyaránt eredményezheti a  prolaktin sejtek 
megnövekedett stimulációs frekvenciája, vagy a sejtek 
megnövekedett szekréciós rátája. Tojást rakó és kot-
ló pulykák folyamatos kanülözéses vizsgálata azt mu-
tatta, hogy a  prolaktin pulzatil módon szekretálódik a 
plazmába, s a pulzációs amplitudók, mintegy 12× ma-
gasabbak a kotló, mint a tojásrakó madarakban. A pul-
zációk tartama és frekvenciája azonban azonos volt 
tojástrakó és kotló pulykákban, ami arra utal, hogy a 
 prolaktin szekréciós ráta fokozódása eredményezi a 
kotló madarak  prolaktin alap- és átlagszintjének ma-
gas értékét (Proudman, Wentworth, 1996).

A  prolaktin produkció kotlás alatt bekövetkezô 
gyors növekedése egyrészt a  prolaktin sejtek központi 
stimulációra napokon belôl bekövetkezô fokozott gén-
expressziós folyamataira vezethetô vissza. Kísérletesen, 

TRH-val stimulált bantam tyúkokban a hypophysisben 
4 nap elteltével a  prolaktin prohormonjának 1.38-kb-
os mRNS expressziója volt kimutatható. Hasonló 
expressziós aktivitás növekedés fi gyelhetô meg kot-
lást kezdô tyúkokban is (Shimada és mtsai., 1991). 
A stabilan meglevô (korábban kialakult)  prolaktin sejtek 
fokozott expressziója mellett új  prolaktin sejtek kiala-
kulása is bekövetkezik a kotlás során. Bantam tyúkok-
ban a tojások taktilis hatására (fészken történô „ülés”) 
18–24 nap múlva, az adenohypophysis cephalikus le-
benyében és a középsô területein indifferens sejtekbôl 
új  prolaktin szekréciós sejtek alakultak ki, s ezzel pár-
huzamosan nôtt a plazma  prolaktin szintje (Lopez és 
mtsai., 1996). 

A kotló madarakban a hypothalamus két peptid 
rend szere játszik meghatározó szerepet a  prolaktin 
plaz maszint fokozásában: elsôdlegesen a vazoin tesz-
ti nális peptid-erg neuronok (VIP) és additív módon a 
thyreotropin releasing hormont (TRH) szekretáló ne-
uronok. 

A kotló galambok n.ventromediálisának és n.infun-
dibularisának területén a VIP immunpozitivitás szig-
nifi káns növekedése lép fel (Péczely, Kiss, 1988), s 
hasonló megállapításra jutottak gerlén (Streptopelia 
risoria) is, ahol a n.infundibularis VIP immunpozitivitása 

Színes 81. ábra. A kotlás neuroendokrin szabályozása
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szimultán növekedett a plazma  prolaktin szintjével a 
tojásrakás, kotlás és a fi ókák begytejjel történô etetése 
idején, s csökkent le a fi ókák önálló táplálkozásra téré-
sekor (Cloues és mtsai., 1990). A plazma  prolaktin szint 
és a hypothalamus VIP aktivitásának szimultán növe-
kedését fi gyelték meg kotló házityúkokon is (Sharp és 
mtsai., 1998). In vitro hypophysis sejtkultúrában 2 na-
pos VIP ko-inkubáció nem fokozta a  prolaktin sejtek 
mennyiségét, de 6 napos kezelés a  prolaktin produká-
ló sejtek számát határozottan növelte (Porter és mtsai., 
2006). VIP antiszérummal passzívan immunizált kot-
ló gerléken szignifi kánsan csökkent a plazma  prolaktin 
szintje, valamint a  begyfal megvastagodása, de nem 
csökkent a gonádok tömege és nem változott a mada-
rak kotló magatartása sem. Ez arra utal, hogy bár a VIP 
a  prolaktin elválasztás elsôdleges regulátora, de nem 
egyedül felelôs a kotlás és az azzal járó gonadális vál-
tozások kialakításáért (Lea és mtsai., 1991). A  prolaktin 
és a hormon VIP szabályozása között feeed-back szerû 
funkcionális kapcsolat áll fenn, amely azonban csak 
a kotlás idején mûködik. Intracerebroventricularisan 
prolaktinnal kezelt gerlék esetében a beavatkozás szig-
nifi kánsan csökkentette a kotló madarak nagyszámú 
VIP immunpozitív infundibuláris neuronjainak meny-
nyiségét és a  begyfal vastagodását. Az udvarlási fá-
zis elôtt alkalmazott  prolaktin kezelés ezzel szemben 
nem hatott a VIP sejtekre, bár az udvarlási magatartást 
mérsékelte, s csökkentette a herék tömegét (Saldanha, 
Silver, 1995).

A TRH szerepe kevésbé ismert a  prolaktin elvá-
lasztás szabályzásában, mivel ez a neuropeptid kis-
sé „aspecifi kus” módon részt vesz más trop hor-
monok szabályzásában is. Élettani hatása, azonban 
feltételezhetô. Ovarektomizált pulykákban – azonban 
– progeszteron, de fôleg ösztrogén elôkezelést köve-
tôen alkalmazott TRH adagolás jelentôsen növelte a 
plazma  prolaktin koncentrációját (Saeed, el Halawani, 
1986). Bantam tyúkokban a TRH kisebb dózisa nem 
növeli a  prolaktin mRNS expressziót, de egy relatíve 
nagyobb dózis (2.5ug/kg) i.m. injekciója a hypophysis 
 prolaktin mRNS koncentráció szignifi káns növekedé-
sét eredményezte (Shimada és mtsai., 1991). Kotló há-
zigalambokon a VIP mellett, az elülsô hypothalamus 
(n.suprachiasmaticus, n.praeopticus anterior és 
medialis) TRH sejtjeinek is határozott proliferációja 
volt megfi gyelhetô, a tojásrakó madarakhoz viszonyít-
va (Péczely, Kiss, 1988). 

A kotlási magatartás kialakításában más hypo thala-
mikus rendszerek is szerepet játszanak. Ezek közvet-
len, vagy közvetett kapcsolata a  prolaktin elválasz-
tás szabályzásával ma még kevéssé ismeretes. Puly-
kákon a n.paraventricularis magnocellularis (PVN) 
és a n.supraopticus pars ventralisának (SOv) terüle-
tén levô  mesotocin tartalmú neuronoknak a meny-
nyisége jelentôsen nagyobb a kotlás késôbbi fázisá-
ban, mint a tojásrakás idején. A kotló csibéiket vezetô 
pulykák hypothalamusában pedig, a c-fos mRNS 
expresszió szignifi káns növekedése lép fel két területen: 
a  mesotocin immunpozitív neuronokban a PVN és a 
SOv áreában, valamint a POM ventrális részének dopa-
minerg idegsejtjeiben. Dopamin, vagy oxytocin recep-
tor antagonisták intracerebroventricularis injekcióját 

követôen a kotló pulykákat „csibékkel hozták össze”. 
A D1  dopamin receptor antagonistákkal kezelt pulykák 
mintegy 80%-a elfogadta és kotlósként vezetni kezdte 
a csibéket, míg a D2  dopamin receptor antagonistával, 
vagy oxytocin receptor antagonistával kezelt puly-
kák több, mint 80%-a nem fogadta el a csibéket. A D1 
 dopamin receptor antagonistával kezelt pulykák POM 
dorsalis részén és a BSTm területén erôteljesebb volt a 
c-fos mRNS expresszió, mint a D2  dopamin receptor 
antagonistával, vagy oxytocin receptor antagonistával 
kezelt kotló madarakban. Ezek az eredmények azt mu-
tatják, hogy a dopaminerg rendszer, a D2 receptorokon 
keresztül, valamint a  mesotocin-erg neuronok együtte-
sen játszhatnak szerepet a kotló – fi óka vezetô maga-
tartás kialakításában (Thayananuphat és mtsai., 2011). 
A  dopamin D2 receptor részvételét a kotlási magatartás 
szabályzásában házityúk fajtákon is megerôsítették, ki-
mutatva génjének fokozott expresszióját a kotlás kiala-
kulása során (Xu és mtsai., 2010). 

A  mesotocin  prolaktin elválasztást szabályzó hatá-
sa feltételezhetô madarakban. Nôstény pulykák pars 
nervosa extraktuma koncentráció arányos mérték-
ben fokozza a  prolaktin releaset in vitro rendszerben, 
s  prolaktin releasing aktivitása mintegy 3 x nagyobb 
a kotló madarak pars nervosájából nyert kivonatnak, 
mint a tojásrakó madarakból származó kivonatnak (el 
Halawani és mtsai., 1992). A madár adenohypophysis 
 prolaktin sejtjeiben ugyan, még nem mutatták ki a 
 mesotocin receptorok jelenlétét, de ezek elôfordulása 
ismert a Rana fajok adenohypophysisében (Achariee 
és mtsai., 2004). Patkány adenohypophysis  prolaktin 
sejtjeiben, pedig oxytocin receptorok jelenlétét igazol-
ták, s ismeretes az, hogy a  prolaktin elválasztás párhu-
zamosan változik a hypothalamikus oxytocin release-
el (Kennett, McKee, 2012). 

A VIP és  dopamin rendszer, valamint a  prolaktin el-
választás szabályzásának kapcsolatát támasztja alá a 
 dopamin receptorok elôfordulása a hypo tha  la mus VIP 
neuronjaiban, fôként a lateralis hypo thalamusban és a 
n.tubero-infundibulárisában. 

A D1  dopamin receptor mRNS nagyobb mennyi-
ség  ben expresszál a kotló, hyperprolaktinémiát mutató 
pulykák hypothalamusában, mint tojástrakó mada    ra-
ké ban. A gátló hatású D2 receptor, viszont fôként az 
adenohypophysisben expresszál, s ez a hypo prolak-
tinémiás fotorefrakter pulykákra jellem zô (Chaisea és 
mtsai., 2003). A VIP neuronok és a hypothalamikus 
dopa minerg rendszer funkcio nális kap csolatát thai-há-
zityúkokon elemezték tovább. A VIP neuronok fôleg 
a n.inferioris hypothalami és n.infundibularis területén 
voltak nagyszámban jelen, míg a tyrozin-hidroxiláz 
(TH) aktivitású  dopamin neuronok a n.intramedialis és 
n.mamillaris lateralis áreájában jelentek meg kotló ma-
darakban. A fészek eltávolítása mind a VIP, mind a TH 
immunpozitív neuronok mennyiségét erôsen csökken-
tette, s ugyanekkor a plazma  prolaktin szintje szignifi -
kánsan csökkent, ami utalt a VIP és dopaminerg rend-
szer funkcionális kapcsolatára a  prolaktin elválasztás 
szabályzásában kotló madarakban (Prakobsaeng és 
mtsai., 2011). 

Több agyi terület, de fôként az elülsô hypothalamus 
és a limbikus rendszerhez tartozó a stria terminalis bed 
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nucleusának (BnST) szerepét a kotlás szabályozásában, 
közvetett módszerekkel is igazolták. A 2-deoxyglukóz 
beépülése az agy egész területén növekedett kotló ger-
lékben, összevetve ezeket a tojásrakó madarakéval. 
Hasonló, intenzív 2-deoxyglukóz felvétel növekedés 
következett be tojásrakó gerléken is, 5 napos  prolaktin 
kezelést követôen (Lea és mtsai., 1995). Kotló hím 
gerlék részletezôbb vizsgálata azt mutatta, hogy a 
n.tuberis, POM, n.ovoidalis területén növekedett meg, 
míg a paleostriatum primitivum területén jelentôsen 
csökkent, kotló madarakban a 2-deoxyglukóz felvétele 
(Georgiou és mtsai., 1995). Hím és nôstény gerlékben 
a cfos expresszáló neuronok nagy számban találhatók 
több prosencephalikus áreában, de ezek mennyisége 
nem változik udvaró, tojásrakó és kotló egyedekben. 
A hypothalamus területén viszont kevés cfos tartalmú 
idegsejt van a nem költô madarakban, de 12–14 nap-
pal a tojások lerakását és a kotlás kezdetét követôen 
számuk jelentôsen nô a POM és a n.infundibularis 
területén (Sharp és mtsai., 1996). Nôstény japánfür-
jekben a csibék elfogadása és gondozása csak a ma-
darak egyrészében alakul ki. Ezekben, a „kotlónak” 
minôsített madarakban vizsgálták két korai gén – a 
FOS és ZENK – expresszióját. Megállapították, hogy a 
ZENK immunpozitivitás kisebb volt a nem kotló – fi ó-
ka vezetô egyedek POM területén, s a kotló egyedek-
ben nôtt a FOS aktivitás a BnSTm és ectostriatum terü-
letén (Ruscio, Adkins-Regan, 2004). 

A kotlás szabályzásában más hypophysealis hor-
monok, valamint szteroidok és pajzsmirigyhormo-
nok is résztvesznek. A  növekedési hormon (STH), 
ill. a szomatotróp sejtek transzformációjának szere-
pét, több vizsgálat Valószínûsíti. Az adenohypophysis 
 növekedési hormon szintézise in vitro körülmé-
nyek között, jelölt aminosavak alkalmazásával, mint-
egy három szorosára nôt kotló tyúkokban, bár a spon-
tán release nem változott (Hoshino, Wakita, 1989). 
Az adenohypophysis immuncitokémiai elemzése azt 
mutatta, hogy tojásrakó pulykákban a szomatotróp sej-
tek fôleg a kaudális lebenyben, míg a  prolaktin sej-
tek fôleg a cephalikus lebenyben jelentek meg. Kot-
ló pulykákban a szomatotróp sejteket a kaudális le-
beny ventrális részén  prolaktin sejtek váltották fel. 
Az adenohypophysis középsô részén a  prolaktin sej-
tek mennyisége szignifi kánsan nôtt, míg a szomatotróp 
sejtek mennyisége csökkent. Feltételezhetô, hogy a 
szomatotróp sejtek (mammo-szomatotropok) egy ré-
sze – a kotlás során – átalakul  prolaktin termelô sej-
tekké (Ramesh és mtsai., 1996). Kotló pulykákban a 
fészkelô hely elvonása  –2 nap múlva a  prolaktin szint 
jelentôs csökkenését okozza. Az adenohypophysis 
középsô részén, ugyanekkor a  prolaktin sejtek száma 
erôsen csökken, míg a szomatotróp sejtek mennyisé-
ge jelentôsen nô. Valószínûsítik, hogy a fészkelô hely 
megvonása, amely erôsen gátolja a kotlási aktivitást, 
a  prolaktin sejtek programmozott pusztulását okozza, 
eltûnnek a középsô área mammo-szomatotrop sejt-
jei, s új szomatotrop sejtek alakulnak ki az indifferens 
sejtekbôl (Ramesh és mtsai., 2001). Kotló pulykák-
ban a kotlás végén a legmagasabb a plazma  prolaktin 
szintje, majd a pelyhesek kikelésekor csökken, s a 
fészkelôhely elhagyásakor (a csibék 2 hetes kora kö-

rül) a preinkubációs szintre esik. A plazma  növeke-
dési hormon szintje nem változik a kotlás során, de 
jelentôsen emelkedik a csibék vezetésének kezdetén 
(Wentworth és mtsai., 1983). 

Házigalamb esetében a kotlás szabályozásában 
feltehetô az alfa-melanotropin (α-MSH) szerepe is, 
melynek szintje párhuzamosan változik a prolakti né-
val. A tojásrakás idején relatíve alacsony, a kotlás so-
rán jelentôsen nô, majd erôsen tovább fokozódik a fi -
ókák táplálása idején. A  prolaktin és alfa-melanotropin 
szint növekedésével egyidejüleg a petefészekben a ké-
reg rész jelentékeny atrófi ája és a medulláris terület re-
latív megnagyobbodása fi gyelhetô meg, amely válto-
zások a  prolaktin és feltehetôen a vele szinergista ha-
tású a-MSH antigonadotrop hatására vezethetôk vissza 
(Castagnino és mtsai., 1994). 

A szexuálszteroidok szintje általában csökken a 
kotlás idején, mindkét ivarban, bár az egyes hormo-
nok változásának jellege eltérô lehet a különbözô fa-
jokban, amely a  prolaktin szint antigonadotrop ha-
tásának is betudható, de utalhat a szteroidok kot-
lás során játszott moduláló szerepére is. Nem csak 
a szteroidok mennyiségi értékei változnak, hanem a 
24 órás megoszlás jellege is. Tojásrakó és kotló lu-
dak szexuál szteroid szintjeinek Halberg analizissel 
történt elemzése azt mutatta, hogy a progeszteron és 
ösztradiol értékek szabálytalan megoszlást, ill. ritmu-
sos jelleget mutathatnak. (Péczley, 1987c). Pulykák-
ban a kotlás kezdetén a progeszteron szint ugyan-
olyan magas, mint a tojástrakó madarakban, az 
ösztron és ösztradiol szint viszont jelentôsen csök-
ken. A kotlás elmélyülése idején viszont, a korábbi 
magas progeszteron szint erôsen csökken, de ekkor 
már újabb fehér-tüszô generáció alakul ki és ezzel 
egyidejûleg az ösztron és ösztradiol plazma koncent-
ráció szignifi kánsan növekedik (Gyôrvári, Péczely, 
1983). Ezzel szemben tôkésrécében a kotlás kezde-
te elôtti napokban jellem zô a plazma progeszteron 
szint csökkenése, míg az ösztrogén szint ekkor még 
nem változik (Hall, 1991). 

Kotló pulykákban az F1 tüszôkbôl nyert  granulosa 
sejtek progeszteron szekréciós alap értéke már a 
kotlás 1. napján szignifi kánsan alacsonyabb volt, 
mint a tojástrakó madarakban. Az izolált  theca sej-
tek progeszteron, androgén és ösztrogén produkció-
ja ugyancsak határozottan csökkent, már a kotlás ele-
jén. A plazmában pedig, a progeszteron, androgén és 
ösztrogén koncentráció fokozatosan csökkent a kotlás 
elsô 5 napján (Porter és mtsai., 1991, Tabibzadeh és 
mtsai., 1994). 

Más vizsgálatok viszont azt mutatták, hogy a pro-
gesz teron stimulálhatja a kotlás kialakulását. Pro gesz-
teron injekcióval gerléken kotló magatartást lehetett 
kiváltani, de csak azokban az egyedekben, amelyek 
a fészeképítés fázisában voltak és feltehetôen magas 
ösztrogén szinttel rendelkeztek (Michel, Moore, 1985). 
Az egyes petefészek tüszôk szteroid termelése – a tojó 
madaraktól eltérô – módon alakul kotló madarakban. 
Kotló pulykákban – annak ellenére, hogy a plazma 
progeszteron, tesztoszteron és ösztradiol koncentráci-
ója csökkent – a petefészek kis fehér tüszôibôl nyert 
sejtszuszpenzió, in vitro körülmények között több 
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progeszteront és tesztoszteront és kevesebb ösztrogént 
termelt, mint tojó madarakban (Porter és mtsai., 1989). 

A progeszteron központi idegrendszerben ját-
szott szerepére utal a progeszteron receptorok meny-
nyiségének változása hím és nôstény gerlékben. 
A POA, n.preopticus paraventricularis magnocellularis, 
n.hypo thalamicus lateralis területén szignifi kánsan 
nagyobb mennyiségû  progeszteron receptor volt ta-
lál  ható kotló, mint ösztrogénnel kezelt, nem kot-
ló egyedkben. Hím gerlékben a kotlás 1. napján a 
tuberalis régióban szintén több  progeszteron receptor 
volt megfi gyelhetô, majd a kotlás során ezek száma 
erôsen csökkent, s a terület ventrális részén a recep-
torok eltüntek. Valószínûsítik, hogy az elülsô hypo-
thalamus progeszteron magreceptorai szerepet ját-
szanak a kotlás szabályzásában, míg a tuberális te-
rület más neuro-endokrin mûködéseket befolyásol-
na (Askew és mtsai., 1997). Gerlékben a hosszunapos 
 fotoperiódus hatására kialakuló kotlás során más vizs-
gálatok is a hypothalamicus progeszteron receptorok 
mennyiségének változásáról számolnak be. Számuk 
jelentôsen nôtt a preopticus áreában, jelezve ennek a 
területnek kotlást stimuláló hatását, míg a progeszteron 
receptorok mennyisége jelentôsen csökkent a tuberális 
területen, mely ezek szerint nem venne részt a kotlás 
szteroidális szabályozásában (Lea és mtsai., 2001). 

Az ösztrogén plazmaszint csökkenésérôl számolnak 
be a kotlás megindulásakor nôstény házivere bek nél, va-
don élô Melospiza melodia esetében és japán bantam 
tyúkoknál, s ennek koncentrációja egyre alacsonyabb 
lesz a tojások keltetése során (Hegner, Wingfi eld, 1986b, 
Wingfi eld, Goldsmith, 1990, Zadworny és mtsai., 1988). 
Költô kanárikban az elsô tojás lerakása elôtti napon a 
mind a faecalis ösztradiol, mind pedig a progeszteron 
equivalensek mennyisége csúcs értéket mutat, majd 
az ösztrogén koncentráció foko zatosan csökken, s ezt 
fáziskéséssel, két nap múlva követi a progeszteron is. 
A kotlás megindulásakor fôleg az ösztrogén szint 
csök ken erôsen, s kisebb mértékben a progeszteron 
(Sockman, Schwabl, 1999). 

A tesztoszteron szerepérôl kotló nôstény mada-
rakban keveset tudunk. Kotló nôstény háziverebeknél 
a plazma tesztoszteron és dihidrotesztoszteron szint 
növekedését találták, amely inkább a kotlási maga-
tartással, s nem a madarak agonisztikus viselkedé-
sével állt kapcsolatban (Hegner, Wingfi eld, 1986b). 
A kotló idôszakban olyan fajok hímjeinél vizsgálták a 
tesztoszteront, melyek résztvesznek a kotlásban. Házi 
verebekben a tesztoszteron és dihidrotesztoszteron 
plazma szintje magas a tojásrakási periódusban, majd 
jelentôsen csökken a kotlás idején és a pelyhesek ete-
tésének elsô 2/3-ában, azután kisebb mértékben újra 
emelkedni kezd a fi ókák kirepülését követôen (Hegner, 
Wingfi eld, 1986a). Melospiza melodia hímjeiben, a 
kotlási idôszakban a tesztoszteron szint csökkenését 
találták (Wingfi eld, Goldsmith, 1990). 

Az agyi androgén receptorok elemzése azt mu-
tatta, hogy gerlékben nincs eltérés ezek mennyisé-
gét illetôen az adult hím és nôstény madarak között. 
A hypothalamus elülsô és hátulsó területein az  andro-
gén receptor szám magas az udvarlási és tojásrakási 
periódusban, de igen erôsen csökken a kotlás idején, 

ami utal arra, hogy a kotlás endokrin egyensúlyának 
kialakításában és fenntartásában nem játszanak szere-
pet (Belle, Lea, 2001). 

Exogén tesztoszteron hatását hím zebrapintye-
ken tanulmányozták. A reprodukciós idôszak elején 
be   vitt krónikus implantátum fokozta a hímek szexuá-
lis aktivitását és fészeképítô tevékenységét, a kotlá-
si idôszakban pedig ezek a hímek többet énekeltek (a 
nôs tény felé irányuló (female directed) és nem irányu-
ló (undirected) éneklési aktivitásuk egyaránt nôtt) és a 
fészket, valamint a kotló nôstényt magára-hagyó moz-
gás aktivitásuk nôtt (Hill és mtsai., 2005). 

A szexuális reverzió kapcsolatát a hím madarak 
szexuálszteroid plazmaszintjének alakulásával Wilson 
viztaposón (Phalaropus tricolor) és foltos billegetô 
cankón (Actitis macularia) tanulmányozták. Kotló víz-
taposón a plazma tesztoszteron és dihidrotesztoszteron 
koncentrációja erôsen lecsökkent, s hasonló lett, az 
alacsony androgén koncentrációjú nôstényekéhez. 
A kotlás idején azonban a hímekben, jelentôsen meg-
emelkedett a plazma progeszteron szintje. Billegetô 
cankón az alkalmazott tesztoszteron implantátum 
gátlólag hatott a kotlási viselkedésre, a hím madarak 
30%-a otthagyta a kotlott fészekaljat, s a kotlók mint-
egy 50%-kal kevesebb idôt töltöttek a tojások kiköl-
tésével. A szexuális reverziót mutató, kotló hím ma-
darak viselkedését tehát nem az androgének, hanem 
feltehetôen a megemelkedett progeszteron plazma 
koncentráció szabályozza (Fivizzani és mtsai., 1986, 
Oring és mtsai., 1989). 

A kortikoszteron plazmaszint változásai a kotlás és 
fi óka nevelés idején különbségeket mutatnak az egyes 
fajokban és eltérô jellegûek lehetnek az ivarok tekin-
tetében is. Balkáni gerlékben a kortikoszteron kon-
centráció magas értéke fi gyelhetô meg kotló és fi ó-
káikat nevelô hím madarakban. Nôstényekben ezzel 
szemben a magas periovulációs kortikoszteron szint 
fokozatosan csökken a kotlás és fi ókatáplálás idején 
(Péczely, Pethes, 1980). Streptopelia risoria fogságban 
tartott hím és nôstény egyedeiben, viszont a kortikosz-
teron szint csak a fi ókák kikelése és begytejjel történô 
táplálása idején emelkedik meg (Lea és mtsai., 1992). 
A kotlásuk során hosszú ideig nem táplálkozó és vi-
zet nem fogyasztó albatrosz fajok közül a Diomedea 
chrysostoma és Diomedea melanophris plazmájában 
a kortikoszteron szint fokozatosan növekszik a kotlás 
alatt, míg a Diomedea exculans esetében szabálytala-
nul fl uktuál. A különbségek valószínûleg az éhezés és 
szomjazás fajonként változó hatásaira vezethetôk visz-
sza (Hector, Harvey, 1986). 

Stressz hatására a  prolaktin plazma szint általában 
csökken, míg a kortikoszteron növekszik kotló ma-
darakban. Ezek adaptív jellegû hormonális változá-
sok, mivel az aktuális parentális magatartást gátolva 
(megszakítva), az egyed túlélését segítik. A  prolaktin 
és a kortikoszteron szint változásai a stressz válasz 
különbözô komponenseit közvetítik, s összességükben 
a parentális befektetés komplexicitását adják (Angelier, 
Chastel, 2009). Nôstény búbosbankák befogása és rö-
vid ideig történô fogvatartása a kotlás korai fázisában 
kevésbé kifejezett  prolaktin szint csökkenést eredmé-
nyezett, mint a késôbbi fázisban. A kotlásban közvet-
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lenül nem résztvevô, hanem a nôstényeket tápláló hí-
mek esetén a  prolaktin csökkenés erôteljesebb és ha-
sonlóan alakul a költés egész tartama alatt. A befogás 
mind két ivarban növelte a kortikoszteron szintet, de 
ennek emlkedése és a  prolaktin szint csökkenése kö-
zött csak gyenge inverz reláció mutatkozott (Schmid 
és mtsai., 2011). Petrodroma macroptera gouldi, vihar-
madár esetében a szaporodási idôszakban nem mutat-
kozott jelentôsebb eltérés a hím és nôstény madarak 
kortikoszteron szintjei között, annak ellenére, hogy a 
két ivar kondíciója különbözôképpen változott a köl-
tés során. A handling stressz hatására jelentkezô korti-
koszteron szint növekedés, viszont a kotlás idején volt 
a legjelentôsebb – összevetve az udvarlási és tojásraká-
si periódussal – s annak késôi fázisában adott maximá-
lis értéket. A stressz válasz mértéke nem tér el az ivarok 
között, annak ellenére, hogy ekkor a hímek kondíciója 
lényegesen rosszabb volt, mint a nôstényeké (Adams 
és mtsai., 2005). Pagodroma nivea, hosszú élettartamú 
viharmadáron állapították meg azt, hogy a  prolaktin 
stresszt követô csökkenése idôsebb egyedekben ki-
sebb mértékû, mint fi atalokban, ezáltal stressztûrô ké-
pességük nagyobb, ritkábban hagyják ott kotlott tojá-
saikat. A kortikoszteron válaszreakciója viszont nem 
függ a madár életkorától (Angelier és mtsai., 2007). 

A pajzsmirigy hormonok plazma koncentráció-
ja a kotlás idején egyrészt az anyagcsere fokozódás-
sal, másrészt a kotlófolt kialakulásával és a fokozottt 
hôtermeléssel kapcsolatban változhat, s ugyanakkor 
befolyásolja az immunrendszer kapacitását is. Szere-
pük egyértelmûbbnek látszik a kotlást szorosan követô 
 postnuptialis  vedlés idején. Kotló bantam tyúkokban 
a T3 szint növekedését találták, míg a T4 koncentrá-
ció nem változott szignifi kánsan. A pajzsmirigyhormo-
nok szintjének ilyen típusú alakulása a kotlás során, 
feltehetôen a megemelkedett  prolaktin perifériás hatá-
sára vezethetô vissza, mivel  prolaktin kezelés T3 nö-
vekedéshez vezetett, míg a T4 nem változott. Ismert 
u.i. a  prolaktin máj-dejodinációt növelô hatása, amely 
fokozza a T3 keletkezését (Klandorf és mtsai., 1982). 
A trijódthironin plazma szintje kotló nôstény balkáni 
gerlékben is jelentôsen emelkedik, de kacagó gerlék-
ben, a fi ókák táplálása során csökken. A fi ókák táplá-
lásakor, ugyan nô a felvett táplálék mennyisége, de en-
nek egy jelentôs részét a szülô madár átadja a pelyhe-
seknek és így bizonyos szintû fi ziológiai éhezés álla-
potába kerül, ami a T3 és T4 szintek csökkenésére ve-
zet (Péczely, Pethes, 1980, Lea és mtsai., 1992). Kot-
ló pehelyrécénél a T3 növekedés viszont, annak el-
lenére bekövetkezik, hogy a pehelyréce gyakorlati-
lag nem táplálkozik (éhezik) a kotlás alatt. A nem kot-
ló, éheztetett nôstény pehelyrécékben a T3 szint tipi-
kus csökkenést mutat, vagyis a T3 kotló madarakban 
a magas  prolaktin koncentráció dejodinációt fokozó 
hatására emelkedik meg (Criscuolo és mtsai., 2003). 
A T3 szint kotlással kapcsolatos emelkedése ugyanak-
kor (mintegy 18%-kal) csökkenti az immunglobulin in-
dexet (a T sejtek celluláris immunválaszát nem), s az im-
munrendszer részleges gátlása a kotló, nôstény madár 
fi tnessét, testtömegét és szubkután zsírdepoit csökken-
ti (Bourgeon, Raclot, 2007, Bourgeon és mtsai., 2009). 
Nôstény pulykákban a plazma T3 szintje magas a tojás-

rakás kezdetén, majd azt követôen fokozatosan csök-
ken, s alacsony szinten marad a kotlás idején is, s csak 
a  postnuptialis  vedlés idején fokozódik erôteljesen. 
A plazma T4 koncentráció a tojásrakás megindulásáig 
növekszik, majd csökken a tojásrakás idején, egészen 
annak megszûnéséig. A kotlás kialakulásakor a T4 szint 
ismét fokozódik, s legmagasabb értékét a  postnuptialis 
 vedlés idején mutatja. A kotló madarak T3 és T4 szintjei 
általában alacsonyabbak, mint a nem kotló madaraké, 
ugyanebben a periódusban (Lien, Siopes, 1993). 

A kotlással kapcsolatos hormonális változások 
arra utalnak, hogy a minden bizonnyal komplex sza-
bá ly zó mechanizmust, még teljes egészében nem is-
merjük. Kotló pulykák kinetikai vizsgálata azt mutat-
ta, hogy a kotlás kezdetén fokozatosan hosszabbodik 
az az idôtartam, amelyet a mély-almosan tartott állo-
mány egyes egyedei a fészken töltenek. Ezek az egye-
dek stressz hatásra (zavarás, megfogás) úgymond még 
„leszoktathatók” a hosszas fészken ülésrôl, a kotló ma-
gatartásuk visszafordítható, s további tojástermelés-
re ösztönözhetôk. A petefészekben csak az F1 tüszô 
atrofi zál. Ez a kotlás korai, „kezdô” fázisa, melyet hor-
monálisan a  prolaktin kisebb mértékû növekedése, 
jelentôs LH, ösztradiol és ösztron szint csökkenés, s 
a tojástrakó madarakéval megegyezô progeszteron és 
tesztoszteron koncentráció jellemez. Késôbb, a kotló 
pulykák egyre jobban ragaszkodnak a fészken való tar-
tózkodáshoz, agresszíven ellenállnak a fészekrôl való 
levételnek, s lehetôség szerint, a zavarás megszûnését 
követôen fészkükre azonnal visszatérnek. Ebben – a 
kotlás „elmélyült” fázisában – a madarak már nem 
szok tathatók le a fészken történô ülésrôl, kotlás-
ról, s tojástermelésük sem áll vissza. Ebben az eset-
ben a petefészek valamennyi nagy sárga tüszôje töb-
bé – kevésbé már atrofi zált, ugyanakkor a kisebb fe-
hér tüszôk újabb generációja jelenik meg. A plazmá-
ban nagymértékû  prolaktin növekedés, kisebb mértékû 
ösztradiol és ösztron szint emelkedés, s a progeszteron 
erôs csökkenése lép fel, míg a tesztoszteron koncentrá-
ció lényegében nem változik. A kotlás kezdôdô és el-
mélyült szakaszában a tojástrakó madárnál magasabb 
thyroxin plazma szint alakul ki. A változások motorja 
a nyilvánvalóan fokozódó VIP elválasztás, a GnRH-I 
csökkenése, továbbá a  prolaktin antigonadotrop hatá-
sa mellett a magasabb T4 tüszô atrofi át, valamint szte-
roid metabolizmust növelô hatása lehet (Gyôrvári és 
mtsai., 1983, Péczely, nem közölt adatok). 

3.8. Költésparazitizmus

A költésparazitizmus a költési magatartás sajátos 
formája, melynek során a költô madár nem épít fész-
ket, hanem tojásait más fészkelô párok (csoportok) 
fészkébe rakja és megszûnik kotlási, valamint utód-
gondozó tevékenysége. Ezzel az élettani változással, 
egyrészt meg tudja növelni reprodukciós sikerét, mivel 
megtakarítja a kotlásra fordított idôt és energiát, vala-
mint ugyancsak csökken energia befektetése, melyet a 
fi ókák táplálására fordítana, másrészt azonban kocká-
zatosabbá teszi utódai felnövekedését. A költésparazi-
tizmus „kockázatos” evoluciós út, s feltehetôen ezzel 
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függ össze az, hogy viszonylag kevés taxonban, ala-
kult ki. Megjelenésének szûk rokonsági körre korlá-
tozódása ennek a sajátos reprodukciós megoldásnak 
a körülhatárolható genetikai alapjára utal: valameny-
nyi gulyajáró költésparazita, s a parazita ploceidák, 
mind a Viduidae családba tartoznak (Lanyon, 1992, 
Sorenson, Payne, 2001). A költésparazitizmus a ma-
dár megnövekedett tojásprodukcióját teszi lehetôvé, 
mely elvben lehet az egy sorozaton belôli tojásszám 
növekedés, vagy több, rövidebb – hosszabb szünetet 
követô clutch kialakítása. Kakukkfajokon végzett vizs-
gálatok arra utalnak, hogy nem a sorozaton belôl lera-
kott tojások száma nô meg, hanem a nôstény több so-
rozat lerakására képes. A kotlás és a fi óka gondozás el-
maradása, összességében a parazita nôstényre nézve 
kedvezô hatások, az élettartam várható meghosszab-
bodását eredményezhetik. 

A költésparazitizmus reprodukciós sikere a parazi-
ta és a  gazdamadár biológiájának több szinkron vo-
natkozásától függ (elsôsorban a költési idôszakok 
szinkronitásától, de a szükebb élô-táplálkozó he-
lyek területi átfedésétôl és a megfelelô táplálék szink-
ron jelentkezô abundanciájától), valamint a parazita 
egyedtôl független, ún. „külsô tényezôktôl” is, mint a 
parazita szám területi sûrüsége, mivel a sikeresség, az-
zal egy bizonyos koncentráció felett fordítottan ará-
nyos. Ugyancsak fontos eleme a parazita elterjedésé-
nek a megfelelô nagyságú  gazdamadár populáció is. 
A Cuculus canorus késôi tavaszi érkezése következté-
ben, észak-Európában olyan légykapók és erdei szür-
kebegyek fészkébe rakja tojásait, melyek ekkor már 
túl vannak elsô költésükön. A  gazdamadár elsô fé-
szekaljának kirepülése ily módon „károsításmentes”, 
s így biztosított, hogy elegendô fészkelô  gazdama-
dár legyen a következô években is, melyek egyben 
biztosítják további kakukk populációk progresszió-
ját (Murton, Westwood, 1977). A parazitizmus sike-
rét ugyancsak befolyásolja a parazitált fészek bizton-
sági szintje, predátorokkal szemben megvalósuló vé-
dettsége. Kercerécék esetében állapítottak meg maga-
sabb szintû intraspecifi kus parazitáltságot, azon fész-
keknél, melyeket korábban nem ért predációs veszte-
ség (Pöysa, 1999). 

A költésparazitizmus levezethetô a közösen köl-
tés magatartásformából. A gulyajáró madarak szapo-
rodási típusainak sokfélesége és fl exibilitása lehetôvé 
teszi egy valószínû specializációs sorozat kialakítását 
(Péczely, 1987). A délamerikai barnaszárnyú gulyajáró 
(Molothrus badius) még gyakran maga építi a fészkét, 
de ebbe esetenként több nôstény is „összetojik”, míg 
máskor a fajazonos, vagy más fajú madarak elhagyott 
fészkeiben költ. Elôfordul az is, hogy más madarakat 
elûz fészkeikrôl, hogy azokat birtokba vegye. A barna-
szárnyú gulyajáró azonban kotlik, tojásait még maga 
költi ki. A selymes gulyajárón (Molothrus bonarensis) 
már a fészeképítési tevékenység gyengülése fi gyelhetô 
meg, elkezdett fészeképítésüket ritkán fejezik be, to-
jásait nagyszámú  gazdamadár fészkébe csempészi. 
A selymes gulyajáró kotlási magatartása már telje-
sen megszûnt. A fejlôdési sor következô állomását az 
északamerikai barnafejû gulyajáró (Molothrus ater) je-
lenti, amely már kizárólag más madarak fészkébe rak-

ja tojásait, s soha nem épít fészket és nem is kotlik. 
A nôstény madár sajátságos „fraternizáló” magatartás-
sal (a gazda tollászásával) fogadtatja el közeledését a 
kiszemelt gazdamadárral, majd annak távollétét ki-
használva, kidob a fészkébôl egy tojást, s ezt követôen 
saját tojását a gazda fészkébe rakja. Ebben az esetben 
a parazita speciális viselkedésformákat is kialakít, sza-
porodási sikerének biztosításához. Ugyanakkor, ennek 
a fajnak is mintegy 150 gazdamadara lehet, a gulyajá-
ró tojása nem alkalmazkodik színében és méretében a 
 gazdamadár tojásaihoz, a kikelt pelyhese pedig nem 
dobja ki a fészekbôl a  gazdamadár fi ókáit. A költés-
parazitizmushoz legtökéletesebben a lármás gulyajáró 
(Molothrus rufoaxillaris) viselkedése alkalmazkodott. 
Ez a faj már csak egyetlen  gazdamadár, a közeli rokon 
barnaszárnyú gulyajáró fészkébe tojik, s fi ókái is igen 
hasonlók a  gazdamadár pelyheseihez. 

A költésparazitizmus megjelenésének több formá-
ja ismeretes, lehet fakultatív jellegû, amikor eseten-
ként más fészket „parazitál” a nôstény, de ugyanaz 
az egyed, máskor, saját fészket is épít, s abban maga 
költi ki tojásait. Obligát típusa esetén a nôstény ma-
dár minden esetben más egyed fészkébe rakja tojá-
sát (ritkán: több tojását is). Az igazi költésparazitiz-
mustól elkülönül az ún. kvázi parazitizmus, amikor 
a nôstény madár más – azonos fajú egyed – fészké-
be rakja tojásait, de elôtte annak a párnak a hímjével 
kopulál, amely a fi ókáit majd felneveli. A költéspara-
zitizmus alapvetôen két típusú lehet: intraspecifi kus és 
interspecifi kus megjelenést mutathat (Krüger, Brooke, 
2007). Az intraspecifi kus parazitizmus detektálása 
nem könnyû, ennek megállapítása a DNS vizsgálatok 
elterjedésével vált precizzé.

Az intraspecifi kus költésparazitizmus esetében 
a nôstény madár, azonos fajba tartozó más egyedek 
fészkeibe tojja le tojásait. Megjelenését, ill. gyakori-
ságát fokozza, ha a „másik” fészek könnyen elérhetô, 
s ezért érthetô, ha az intraspecifi kus parazitizmus a 
koloniákban költô madaraknál mintegy 46%-ban for-
dul elô, amely lényegesen magasabb szám, a vala-
mennyi amdárfaj esetében, összességében megálla-
pított 13%-nál. Yom-Tov (2001) szerint az ismert ma-
dárfajok 2.4%-nál, mintegy 236 fajnál ismeretes az 
intraspecifi kus költésparazitizmus, amely így lényege-
sen gyakoribb, mint az interspecifi kus forma. Leggya-
koribb ez a költési magatartás az Anseriformes köré-
ben, ahol a fajok 46.3%-ánál fi gyelték meg, de relative 
gyakori a Podicipidiformes (31.6%), Phoenicop-
teriformes (20%) és Struthioniformes (20%) rendek-
ben is, míg Passeriformeseknél ritkán fordul elô, csu-
pán a fajok 1.1%-ában. Egyáltalában nem fordul elô 
az intraspecifi kus költésparazitizmus a baglyoknál és 
a papagájoknál, ami szoros rendszertani (genetikai) 
függé sére utal. 

A költésparazitizmus bizonyos stratégiát alakít ki 
a nôstény madarakban. Vízityúk esetében – ahol az 
intraspecifi kus parazitizmus gyakori – három típus 
különböztethetô meg (McRae, 1998). Az egyik típus 
elôször a szomszéd fészkekbe tojik, majd csak ezt 
követôen alakítja ki saját fészekalját, s ezzel mintegy 
10%-kal növeli szaporodási hatékonyságát. Egy má-
sik típus az a tojó madár, mely predáció miatt elvesz-
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tette saját, korábbi fészekalját. A harmadik típus nem 
alakít ki saját költô territoriumot és nem épít fészket. 
Bucephala islandica esetében is megfi gyelték, hogy 
egyes tojó madarak nem alakítanak ki saját fészekal-
jat, hanem valamennyi tojásukat más fajazonos egye-
dek fészkébe rakják. Más nôstények viszont saját fész-
ket készítenek, s tojásaik egy részét ebbe rakják és köl-
tik ki, további tojásaikat pedig más, fajazonos egyedek 
fészkébe rakják. Ez utóbbi parazita típus, összességé-
ben több tojást rak le (Jaatinen és mtsai., 2011). 

Az intraspecifi kus költésparazitizmus valószínûleg 
„nagyobb reprodukciós kapacitású” egyedekre jellem-
zô, melyek annyi tojás megtojására is képesek, ameny-
nyit nem tudnának kikölteni, ill. amennyi fi ókát nem 
tudnának felnevelni. Ez – hosszabb élettartamú mada-
raknál – feltehetôen az idôsebb, nagyobb tojásképzô 
kapacitású és tapasztaltabb egyedekre jellemzô, mint 
azt Fulica americana esetében megfi gyelték (Lyon, 
2003). A más fészkekbe rakott „parazita” tojások fel-
tételezett magasabb minôségét, viszont pl. seregélyek-
nél, nem tudták igazolni.

Az interspecifi kus költésparazitizmus egymástól 
függetlenül, legalább hét alkalommal alakult ki a madár-
világban, hat alkalommal a fészeklakó, s egy alkalom-
mal fészekhagyó típusoknál: az Anseriformesekhez tar-
tozó délamerikai kakukkréce (Heteronetta atricapillá)-
nál. A 141 fajt tartalmazó Cuculidae családban találha-
tó a legtöbb, 59 költésparazita faj. Ezek közül 52 faj tar-
tozik az óvilági Cuculinae alcsaládba, 4 faj a Clamator 
genusba, s 3 faj az újvilági Tapera és Dromococcyx 
nemzetségekbe. Az amerikai Icteridae családban 5 
Molothrus faj költésparazita. Az afrikai pintyfélék kö-
zül a Vidua genusba tartozó 10 indigómadár, 9 whydah 
és 1 Anomalospiza faj interspecifi kus költésparazita. 
Az Indicatoridae család afrikai tagjai közül 15 faj, míg 
az ázsiai csoportból 2 faj költésparazita. 

A költésparazitizmus magatartás – ökológiai és ma-
gatartás – élettani jellemzôit csaknem kizárólag az 
interspecifi kus paraziták vonatkozásában tanulmá-
nyozták. A költésparazitizmus a parazita és a  gazda-
madár sajátos ko-evolúciójával jár együtt, melynek so-
rán a parazita minél tökéletesebb adaptációra törek-
szik mimikrizve a  gazdamadár tojásának és fi ókájá-
nak jellegzetességeit, a  gazdamadár pedig, több szin-
ten is védekezni próbál a parazitáltsága ellen, az „ide-
gen” tojás és pelyhes minél tökéletesebb felismerését 
fejlesztve ki. A parazita és gazda ko-evulóciójának fo-
lyamatában szerepe van a parazita részérôl megvaló-
suló optimális fészek kiválasztásnak, a parazita tojás 
adaptiv jellegû megváltozásának, valamint a gazda és 
parazita pelyhesei között megvalósuló kompeticiónak. 

A tojás méretének ill. tömegének közelítése a gaz-
damadáréhoz fontos adaptációs folyamat, mely ka-
kukkokon fi gyelhetô meg. Ez a folyamat általában a 
tojásméret csökkenéséhez vezet. A tojás tömegének 
csökkenése pedig, egyes esetekben (Chrysococcyx) a 
testméret csökkenéséhez is vezethet (Krüger, Davis, 
2004). A parazita testméretének csökkenése azt ered-
ményezi, hogy képes viszonylag kistestû gazdamada-
rak fészkébe csempészni tojásait. Ez fi gyelhetô meg a 
kistestû Chrysococcyx fajoknál, melyek fedett fészkû, 
kisméretû gazdamadarakat parazitálnak, míg a na-

gyobb testû Cuculus genus tagjai nagyobb méretû, 
csészealakú fészkû madarak fészkébe rakják tojásai-
kat. A két kakukk nemzetség vonatkozásában nem any-
nyira a tojás méret optimális alakulása (csökkenése), 
mint inkább a parazita testméretének csökkenése mu-
tatja az adaptációt, mely lehetôvé teszi kisebb testû és 
kis fészkû fajok parzitálását (Chrysococcyx), másrészt 
a nagyobb méretû nyitottabb, nagyobb fészkû mada-
rak fészkének parazitálása nem „igényli” a testméret 
csökkenését (Cuculus). 

A  gazdamadár szempontjából a parazitáló faj tojás-
tömegének megállapítása hatékony védekezést jelent. 
Egyes gazdafajok kifi nomultan képesek a tojásméret-
re reagálni, míg mások nem érzékenyek a tojásméret 
varianciájára. Így a Kínában élô Cuculus poliocephalus 
a Tickel füzikét (Phylloscopus affi nis) parazitálja, 
de sohasem a hasonló területeken élô Hume füzikét 
(Phylloscopus humei). Ez utóbbi faj – a kísérleti körül-
mények között – behelyezett C. poliocephalus tojáso-
kat, 75%-os gyakorisággal felismeri és kidobja. Mind 
két füzike fedett fészket épít, tehát nincs módja a fél-
homályos üregben eltérô színe alapján azonositani 
a parazita tojását, így egyedül a tojás mérete, vagy 
méginkább tömege alapján választhatja ki és löki ki a 
kakukktojást. Ez a tojástömeget pontosan érzékelô ké-
pesség, csak a Ph.humei esetében fejlôdött ki (Krüger, 
Brooke, 2007). 

Alternatív feltevés szerint, az oduban, fedett helyen 
fészkelô madarak tojáshéja jellegzetesebb UV refl e-
xiót mutat. A gazda és parazita tojásainak eltérô UV 
refl ektanciája alapja lehet a parazita tojás felismerésé-
nek és kilökésének (Avilés és mtsai., 2006). Megerôsíti 
ezt a feltevést a barátposzáta tojások héjának UV blok-
kolóval történt kezelése: a madarak nagyobb számban 
lökték ki a fészkükbôl azokat a tojásokat, melyek héját 
UV blokkolóval kezeltek (Honza, Polaciková, 2008).

A parazita képes tojásai színének, méretének, alak-
jának adaptiv változtatására, vagyis lehetôleg minél 
szélesebb spektrumú polimorfi zmus létrehozására, 
hogy képes legyen megtéveszteni több gazdamadarat, 
ill. ugyanazon faj minél több, bizonyos szinten poli-
morf fészekaljat rakó egyedét, is. Ez a folyamat leg-
többször a parazita és a  gazdamadár ko-evoluciójának 
az eredménye. Máskor, viszont nem annyira evoluciós 
„eredmény”, mint inkább a rokon származás hozhat 
létre hasonlóságot a parazita és  gazdamadár tojásainak 
méretét és szinét illetôen, mint ezt az Indicatoridae és 
Viduidae családok esetében megfi gyelték. A nagyfo-
kú szín és méret mimikri nem minden parazita ese-
tében valósul meg. Az erôs gazdaspecifi kusságot mu-
tató kakukkféléknél ez határozottan jelentkezik, míg 
a „generalista” Molothrus fajoknál a parazita tojása 
nem, vagy alig hasonul a gazdamadáréhoz. 

A  gazdamadár általában nem veszi észre a parazi-
ta tojását, ha az nagy hasonlóságot mutat a sajátjával, s 
elfogadja azt, míg azonnal kilöki a az eltérô szinezetüt 
és nagyságút. A mimikri vonatkozásában is megvaló-
sul a parazita és a  gazdamadár reciprok adaptációja: 
a parazita minél tökéletesebb mimikrit (nagyobb fokú 
hasonlóságot) igyekszik megvalósítani, míg a  gazda-
madár, igyekszik – tanulással – tojás felismerésének 
képességét fejleszteni. Ez, a  gazdamadár részérôl, 
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ugyanakkor a fészekaljon belöli variáció csökkentésé-
re való törekvést is jelenti, ami a parazita tojásának 
könnyebb felismerését teszi lehetôvé. Az ausztráliai 
Cuculus pallidus esetében a tojás mimikrit négy gaz-
dafaj vonatkozásában állapították meg, ill. polimorf, 
gazdaspecifi kus tojás-típusok kialakulását igazolták 
9 további kakukk faj (C. saturatus, C. poliocephalus, 
C. sparverioides, C. soilitarius, Chrysococcyx caprius, 
Chr. cupreus, Chr. klaas, valamint a Cacomantis 
variolosus, Clamator jacobonus) esetében (Starling 
és mtsai., 2006, Antonov és mtsai., 2012). A Cuculus 
canorus tojáshéjának két legfontosabb pigment tar-
talma (billiverdin, protoporfi rin) nagyértékben hason-
ló koncentrációban van jelen, mint legfontosabb gaz-
damadaraik tojásában (Igic és mtsai., 2012). Másrészt 
az is ismertté vált, hogy a Cuculus solitarius tojásának 
hasonlósága a  gazdamadár tojásaihoz, vagyis mimikri-
je, gyakran nem az emberi szemmel látható spektrum-
ban, hanem fôként azon a hullámhosszon mutatható 
ki, amely az emberi szem számára nem detektálha-
tó. Lehet, hogy a  gazdamadár, elsôsorban ezen hason-
lóságok alapján fogadja el a parazita tojását, ill. nem 
löki azt ki a fészkébôl (Cherry, Bennett, 2001). Cuculus 
canorus 11 gazdamadarán vizsgálták digitális kép-
analízis módszerével a tojáshéj alap színspektrumá-
nak és a foltok madárszem által differenciálható szín-
spektrumának átfedését a kakukk tojáshéjának aktuá-
lis szinezetével. A kakukk tojáshéj (alap és folt)-szín-
mimikrije abban az esetben volt tökéletesebb, amikor 
a  gazdamadár intenzívebb kakukk-tojás-kilökést pro-
dukált, elôzôleg (Stoddard, Stevens, 2010, 2011).

A költésparazita tojásának másfajta adaptációját 
jelenti a tojáshéj vastagságának módosítása. Cuculus 
canorus és Chrysococcyx caprius esetében mutatták 
ki azt, hogy a  gazdamadár kevésbé löki ki fészkébôl, 
vagy lyukasztja ki a szilárdabb, vastagabb héjú tojáso-
kat, s ez nagyobb reprodukciós sikert jelent a parazi-
ta számára (Spottiswoode, 2010). A tojáshéj megszi-
lárdítása nem a héj speciális rétegeinek megváltozásá-
val, vagy esetleg nagyobb mennyiségû ásványi anyag 
berakódással függ össze, hanem valamennyi rétegé-
nek egyöntetû megvastagodására vezethetô vissza, s 
ez nem változik a különbözô  gazdamadár fajok ese-
tében, s specializációját nem befolyásoja a különbözô 
földrajzi környezet sem (Igic és mtsai., 2011). 

A költésparazitizmus a  gazdamadár szempontjából 
nagyobb energia befektetést igényel (több, vagy na-
gyobb utód), s itt a szelekció azon típusoknak kedvez, 
melyek ki tudják védeni a parazitáltságot. A védekezés 
a parazita nôstény fi zikai távoltartásával, vagy a be-
csempészett, ill. erôszakkal a fészekbe rakott tojás ki-
dobásával, csôrrel történô kilyukasztásával, esetleg a 
lerakott teljes  fészekalj új fészekanyaggal történô lefe-
désével, vagy a parazitált  fészekalj otthagyásával való-
sul meg. Egyes esetekben a  gazdamadár „kvázi eltûri” a 
parazitáltságot, mivel a parazita tojás eltávolítása, vagy 
– ritkábban – a parazita pelyhes megölése, aránytala-
nul sok energiát követelne, s fennállna a saját tojások, 
utódok esetleges eliminálása is. A parazita ”elfogadá-
sa” viszonylag gyakran fordul elô az erdei szürkebegy 
(Prunella modularis) esetében, melyet az eurázsiai ka-
kukk (Cuculus canorus) parazitál. Ebben az esetben a 

„passzivitást” az evolúciós equilibrium elmélet sze-
rint az magyarázná, hogy a parazita tojásainak kilöké-
se nagyobb veszteséget jelent, mint a parazitáltság el-
viselése (Takasu, 1998, Winfree, 1999). A védekezés 
kevésbé intenzív az azonos fajú, intraspecifi kus para-
zitizmust megvalósító nôstény akciói-, mint más fajú 
interspecifi kus parazitáltság esetén. 

A költésparazitizmus során a fi ókanevelés szint-
jén is kimutatható a parazita és a  gazdamadár koevo-
lu ciója. A parazita nagyobb életrevalóságát biztosít-
ja pelyhesének korábbi kikelése. A legjobban ismert 
Cuculinae, Molthrus és Viduidae fajok esetében a pa-
razita embriófejlôdése gyorsabb, melynek fejlôdés-
élettani hátterét még kevéssé ismerjük. Eredményez-
heti a korai embriófejlôdés intrauterinális szakaszá-
nak hosszabb idôtartama, vagyis a kialakult tojás 
utero-vaginális „visszatartása”, mely elôrehaladottabb 
fejlettségû embriót tartalmazó tojás lerakását ered-
ményezi. A Cuculus canorus, Cuculus gularis és az 
Indicator indicator 48 órás intervallumban tojnak, s 
a letojt tojásban levô embriójuk elôrehaladottabb fej-
lettsége a 31 órát keltetett zebrapinty tojások embrió 
fejlettségével azonos (Birkhead és mtsai., 2011). Más-
részt szó lehet egyszerûen arról is, hogy a fészekpara-
zita madarak embriofejlôdése az evolució során gyor-
sabbá vált a  gazdamadár fi ókák embriofejlôdésénél 
(Payne, 2005). A költésparazita madár embriójának 
kétségkívül gyorsabb fejlôdése (és növekedése) kap-
csolatban lehet a maternális eredetû szteroidok eset-
leges nagyobb mennyiségével. Ezt a feltevést azonban 
nem erôsítette meg a Cuculus canorus és a  gazdama-
dár Acrocephalus arundinaceus tojás-sárgáinak össze-
hasonlító elemzése, amennyiben azonos koncentráci-
ójú tesztoszteron volt található a parazita és a  gazda-
madár tojásaiban (Török és mtsai., 2005). 

A parazita és  gazdamadár fi ókák közti kompetició 
elsôsorban abban nyilvánul meg, hogy a parazita 
(erôteljesebb, nagyobb vitalitású) pelyhese megöli, ill. 
kilöki a fészekbôl a  gazdamadár fi ókáit (általában va-
lamennyit). Ez jellemzi a legtöbb kakukkfajt és az indi-
kátorféléket. Egyes kakukkok, gulyajárók és vidapintyek 
esetében azonban ez nem következik be, a parazita és 
 gazdamadár fi ókái együtt kezdenek felnôni, azonban 
fejlôdésében a parazita hamarosan megelôzi a gazda-
madarat. A parazita fóka u.i. már kikelésekor rendsze-
rint erôteljesebb, élénk színû csôrszegélye és száj-ga-
ratürege, intenzívebb táplálék kolduló hangja az etetô 
nevelôszülôt jelentôs mérékben a parazita táplálásá-
ra ösztökéli. A nagyobb táplálék mennyiség azután to-
vább gyorsítja a parazita növekedését. A parazita fi óka 
intenzívebb táplálék „koldulása” kompenzálni képes az 
eltérô habitusa által kiváltott negatív vizuális stimulust, s 
nem készteti a gazdamadarat, hogy a fi ókát ne etesse to-
vább, ill., hogy otthagyja a fészkét. A  gazdamadár és pa-
razita fi ókák együtt-fejlôdésének evoluciós jelentôségét 
Molothrus ater esetében vizsgálták. A parazita fi ókája 
gyorsabban növekedett akkor, amikor együtt volt a  gaz-
damadár pelyheseivel, mint azután, amikor a  gazda-
madár fi ókáit kísérletesen eltávolították. A gazdamada-
rak u.i. nagyobb intenzitással etették az egész fészekal-
jat (melynek zöme a parazitához került), mint a meg-
maradt egyetlen fi ókát. A több pelyhes erôteljesebb táp-
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lálék kolduló hangja erôsebb ingert vált ki a  gazdama-
dár „szülôkben”, mint az egyetlen, bár erôteljesebb pa-
razita fi óka (Kilner és mtsai., 2004). A parazita és a  gaz-
damadár méretének (méret különbségének) fontosságá-
ra utal a nagyobb testû kakukk és a kisméretû cserregô 
nádiposzáta kapcsolata. A nagyobb testû, egyetlen 
Cuculus canorus fi óka a cserregô nádiposzáta  gazda-
madár számára ugyanolyan intenzítású tápláló magatar-
tást kiváltó stimulust jelent, mint annak teljes fészekalja 
(Davies és mtsai., 1998). 

A költésparazitizmus kialakulásának és a költés-
parazita nôstény madár szaporodás-endokrinológiá-
jának specializálódásáról kevés ismerettel rendelke-
zünk, melyet elsôsorban a szabadon élô madarak vizs-
gálatának technikai nehézségei okoznak. A költéspa-
razita madarakon a kotlás elmaradása, valamint a kot-
lófolt kialakulásának hiánya a  prolaktin elválasztás 
csökkenésére, és/vagy produkciós ritmusának meg-
változására utal. Höhn (1972) a barna gulyjáró madár 
adenohypophysisében ugyan olyan  prolaktin koncent-
rációt mért a szaporodási idôszakban, mint a nem pa-
razita, közel rokon csiröge fajokban. Ettôl eltérô ered-
ményt kaptak az indiai, délkelet-ázsiai koel esetében, 
melyben az agyalapi mirigy  prolaktin tartalma igen 
alacsony volt a szaporodási periódusban, ami kap-
csolatba hozható a költésparazita szaporodási mód-
dal. Dufty,Wingfi eld (1984) a tojásrakás idején ta-
nulmányozta a barnafejû gulyajáró szexuálszteroid 
és gonadotrop plazma szintjeinek alakulását. Jel lem-
zônek mutatkozott a magas tesztoszteron és dihidro-
tesztoszteron szint, míg az ösztradiol koncentráció 
alacsony értéket mutatott. A tojásrakási ciklus során – 
a más madaraktól eltérô – szexuálszteroid produkció 
– mely mellett magas kortikoszteron szintet is mértek 
– esetleg kapcsolatos lehet a költésparazita életmód-
dal. Az agyi  aromatáz aktivitás ivarérett hím és nôstény 
barnafejû gulyajáróban hasonló szintet mutatott, mint 
zebrapintyekben, a költésparazita életmód nem járt 
együtt az androgén – ösztrogén konverzió specializá-
lódásával (Saldanha, Schlinger, 1997). 

3.9.  Fiókanevelés, anyai és apai 
befektetés, csoporthatások 

Az utódok fenotípusának kialakításában meghatá-
rozó a szülôk génkészlete. A genetikai kapcsolat mel-
lett azonban a nôstény madár számos biológiailag ak-
tív anyag tojásba (fôként a szikanyagba) történt deponá-
lásával, epigenetikus úton is alapvetô hatást képes gya-
korolni a fi ókák fejlôdésére. A genetikailag determinált 
és epigenetikusan deponált meghatározók fenotípusos 
kifejlôdése nagymértékben függ a szülôk utódgondo zási 
tevékenységétôl. Az utódgondozás a pelyhesek táplálék-
kérô (kolduló) és a szülô madarak fi óka nevelô – etetô, 
valamint védelmezô magatartásának koevoluciójaként 
alakult ki a törzsfejlôdés során. Magatartás-ökológiai 
szempontból a folyamatot a szülôk és utódok konfl ik-
tusaként és ennek megoldódásaként is lehet elemezni, 
kvantitatív genetikai megközelítésben, pedig a szülôk és 
utódok fi tnessz viselkedésének ko-adaptációját értéke-
lik (Smiseth és mtsai., 2008). 

Az evolució a legtöbb hüllôre jellemzô promisz-
kuitástól – mely nem jár utódgondozással – vezet az 
anyai, apai, vagy mind két szülô részvételét jelentô 
utód gondozáshoz. Eredményeként a fi ókák táplálék 
kolduló viselkedésének intenzitása és a szülôi válasz 
között határozott genetikai koevolució jött létre. Mivel 
– gyakran – mind a két szülô részt vesz a fi ókák táplá-
lásában, a koevolució kiterjedt a fi óka – szülô(k) kap-
csolat mellett a szülôk egymás között kialakult feladat 
megosztására, viselkedési mintázatára is. A tápláló vi-
selkedés esetenként bonyolult szociális mintázatokat 
tartalmazhat, így megfi gyelhetôk agresszív elemek is, 
ill. szélsôséges állapotában, a túl intenzíven kolduló 
fi óka (fôleg amikor méretében megközelíti, vagy egyes 
viharmadaraknál akár meg is haladhatja a szülô test-
méretét) menekülésre is késztetheti a szülôket. 

Burley, Johnson (2002), valamint Cockburn (2006) 
szerint a madarak szülôi magatartásának evo lució-
jában, annak elsô lépéseként, – feltehetôen a nôstény 
madár elôzôleg kialakult dominanciájából („nôstény 
választás, hölgyválasz”) – meghatározóan nôstény – 
fi ókagondozási rendszer alakul ki. Ez a fajok, mintegy 
8%-ára jellemzô. Ebbe a fi óka gondozási körbe tarto-
zik a Trochilidae, Pipridae, Menuridae, Thinocoridae, 
Cnemopilidae, Orthonychidae, Oxyruncidae, Para-
di saeidae, Ptilonorhynchidae, Otitidae, Cotin gidae, 
Philepittidae, Anatidae, Phasianidae, Dend roco lap-
tidae családokba tartozó fajok zöme. Az evolúció má-
sodik fázisában a költô pár tagjai között létrejött sze-
xuális-viselkedési „együttmûködés” lehetôvé teszi a 
hím udvarlási magatartásának mérséklôdését és ezzel 
egyidejüleg az utódgondozásra fordított nagyobb ener-
gia befektetést (hím gondozási rendszer, a fajok 1%-a). 
Egyes feltevések szerint (Ligon, 1999, Vehrencamp, 
2000) a hím fi ókagondozási rendszer lenne a kiindu-
ló állapot a madarak körében, amit a törzsfejlôdés ko-
rai szintjén álló struccfélék és tinamuk szaporodási tí-
pusa látszik igazolni. Ebbe a körbe tartoznak az Actitis, 
Charadrius, Rostratulidae, Phalaropus és Turnicidae fa-
jok is. További evoluciós lépésekben a hím befektetés 
megnövekedett „költsége” (a szimultán megvalósult 
udvarlás és gondozás fokozott predációs veszélye), a 
hím részvétel csökkenéséhez vezethet. Több tényezô 
együttes hatása (a rövidebb inkubációs idô és ezáltal 
a pelyhes fejlettlensége, az önálló élethez szükséges 
hosszabb fészek-lakási idôtartam) vezet azután a fé-
szeklakó rendszer és a biparentális fi óka gondozás és 
a stabil szociális monogámia együttes kifejlôdéséhez. 
A  szülôi magatartás evoluciójában bizonyos összefüg-
gés mutatható ki a fészekhagyó és fészeklakó költé-
si típus és a szülôi részvétel között. A fészekhagyó fa-
jok esetében gyakori a nôstény madár kizárólagos fi ó-
ka-gondozó szerepe, mint azt pl. réceféléken, fácánfé-
léken, fajdféléken és túzokféléken látjuk, míg a fészek-
lakóknál meghatározóan magas arányú a biparentális 
utódgondozás.

A biparentális utódgondozás, valószínûleg a nôs-
tény dominanciájú gondozásból alakulhatott ki 
(Burley, Johnson, 2002). Ezt a költési formációt tekint-
hetjük a madarak legfejlettebb szaporodási rendsze-
rének, amely a fajok 75, vagy más számítások sze-
rint 81%-ára jellemzô. A szociális monogámia azon-
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ban gyakran rejtett (kriptikus) poligámiával ( extrapár 
paternitás), valamint a biparentális gondozást aszim-
metrikussá tevô poliandriával jár együtt. 

A biparentális fi ókanevelés során a két szülô elté-
rôen reagálhat, s így utód – anyai, ill. utód – apai vonal 
alakulhatott ki a koevolucióban. Széncinegék esetében 
pl. a fi óka táplálék-kolduló hangjára csak az anyama-
dár reagál fokozott táplálék hordással, s a táplálás in-
tenzitása arányos a fi óka hangjának fokozódásával. 
A kísérletileg éheztetett fi ókákat a nôstény intenzíveb-
ben eteti, mint a hím, az etetés intenzitását a fi ókák vo-
natkozásában befolyásolja a táplálék  kolduló magatar-
tás agresszivitásának mértéke, a fi óka mérete és ivara 
is (Oum L és mtsai., 1998, Kölliker és mtsai., 2000). 
A szülô(k) és a fi óka kapcsolata oly módon harmo-
nizálódik az etetés során, hogy a pelyhes hangjá-
nak bizonyos frekvenciája és erôssége behatárolja 
a szülô etetési intenzítását (Wright, Leonard, 2002). 
Az apai és anyai táplálási magatartás elkülönülése 
több faj esetén úgy nyilvánul meg, hogy a hím a na-
gyobb méretû és tömegû fi ókákat eteti inkább, míg 
a nôstény a kisebb méretûeket. Ez a trend különö-
sen kifejezett az észak-amerikai vándor rigó (Turdus 
migratorius) esetében (Slaqsvold, 1997). Sajátosan je-
lentkezik a biparentális táplálási magatartás a fészek-
hagyó koronás darvaknál. Itt a két fi óka egyikét a hím, 
másikát a nôstény vezeti és segíti a fi atal csibe táp-
lálék szerzését. Az egymástól nem messze lépegetô 
szülô pár jellegzetes taposó mozgással riasztja fel a 
növényzetben rejtôzködô rovarokat és kisebb gerince-
seket, melyeket csôrével „mutat meg” a minden eset-
ben mögötte haladó fi atalnak (Péczely, nem publikált 
adat, 2012). (Színes 82. ábra)

A fi óka gondozás sajátos, „többszörösen biztosí-
tott” formájának tekinthetô a kooperatív költés utód-
gondozási rendszere, ahol egy költô közösség együt-
tesen biztosítja az új generáció felnövekedését. Ebbe 
a körbe tartozik a fészekhagyó fajok mintegy 4%-a, s 
a fészeklakók 11%-a. A fi óka táplálék kolduló maga-
tartása ebben az esetben a szexuálisan „alárendelt” 
segítôkre (helper) (is) hat, s a hozzáférhetô táplálék 
mennyiségtôl is befolyásolva stimulálja azok fészket 
látogató (nest visiting) aktivitását, mint ahogy ezt az 
arab timália (Turdoides squamiceps) esetében kísérle-
tesen is megállapították (Wright, Dingemanse, 1999). 

A táplálék koldulás a szülô – fi óka „konfl iktusá-
nak” sajátos önszabályzásához vezet. A fi óka elvben 
mindig nagyobb szülôi ráfordítást követel, mint az 
optimális volna a szülô szempontjából, s ez a vég-
telenségig eszkalálódna. A fi óka kolduló magatartása 
azonban nagy költséggel jár, s ez az energia befekte-
tés korlátozza a fi óka aktivitását és közelíti az optimá-
lis szinthez a táplálás tevékenységét szülôi vonatkozá-
sában. Házi veréb fi ókákat kísérletesen, nagyobb táp-
lálék kolduló tevékenységre késztettek, s összehason-
lították immunkompetenciájukat a kevesebb kolduló 
magatartással is optimális táplálék mennyiséghez jutó 
kontroll csoportéval. A nagyobb táplálék kolduló in-
tenzitású csoportban csökkent az immunkompetencia 
szintje, ami utal egy adaptiv immunszupresszió kiala-
kulására, elkerülendô a valószínû oxidatív stressz ká-
rosító hatását (Moreno-Rueda, 2010). 

A  kolduló magatartás – mely a fi óka valós táplá-
lék igényét jelzi a szülômadár felé – komplex neuro-
hormonális folyamat eredményeként jön létre, mely-
ben fontos szerepet játszhat a kortikoszteron. Ismere-

Színes 82. ábra. Fiókáikat vezetô koronás daru (Balearica regulorum) pár: biparentális fi ókanevelés.
Lake Muboro Nemzeti Park, Uganda
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tes, hogy a kortikoszteron produkció a táplálék meny-
nyiségének csökkenése, vagy éhezés hatására foko-
zódik, s ez korrelál a  kolduló magatartás intenzitá-
sának növekedésével. A kortikoszteron produkció, 
azonban maga is költségigényes, a kezelt verébfi óká-
kon csökkenti az immunválaszok szintjét, a fi ókák ke-
vesebb táplálékhoz jutottak, s testtömegük elmaradt a 
kontroll madarakétól. Valószínû, hogy a kortikoszte-
ron – a kolduló magatartást fokozó hatása mellett – 
más szinteken is hat, pl.: megváltoztathatja a a fi ó-
kák szájpadlás színét, ami csökenti a szülô madarak 
feléjük irányuló etetô aktivitását (Loiseau és mtsai., 
2008a). Ugyanezen szerzôk kimutatták, hogy a kor-
tikoszteron kezelés, dózis függô módon csökkenti 
a veréb fi ókák csôrszegélyének sárgás színét, s eze-
ket a pelyheseket a szülôk ritkábban etették. A kor-
tikoszteronnal kezelt fi ókák immunválasz készsége 
is csökkent a kontrollokhoz képest. A stressz hatásra 
megemelkedett kortikoszteron szint tehát – egyrészt 
a csôr-szegély szignál funkció csökkentésével – a fi -
ókák alultápláltságához vezethet, másrészt kondíció 
romlásukat a hiperkortikoszteronémia hatására kiala-
kuló immunrendszer-gyengeség is fokozza (Loiseau 
és mtsai., 2008b).

Egy másik – a kolduló magatartásra gyakorolt – 
szteroidális hatás a tesztoszteron produkción keresztül 
valósulhat meg. Kormos légykapó fi ókák tesztoszteron 
kezelése már 90 perc múlva fokozta a kolduló maga-
tartást, de ennek intenzitása nagy egyedi varianciát 
mutatott, utalva, hogy a  kolduló magatartás fokozódá-
sa, valójában komplex hormonális hatás eredménye 
lehet (Goodship, Buchanan, 2007). Egybevágóak ez-
zel a megállapítással a kanári fi ókákon végzett faecalis 
androgén mérések, melyek azt mutatták, hogy 5–8 
nappal a kikelés után pozitív korreláció van a fi óka 
táplálék kolduló magatartása és androgén titere között, 
míg negatív összefüggést találtak a növekedési ráta és 
az androgén titer között (Buchanan és mtsai., 2007). 

A táplálék kolduló vokalizáció meghatározó jelzés 
a szülômadár felé, a fi óka táplálék igényének kifejezé-
sében. Larus delawarensis fi ókákon a rövid ideig tar-
tó táplálék megvonás (éhség) és a kondiciót csökkentô 
hosszantartó alultáplálás (tartós éhezés) hatásait vizs-
gálták. A kolduló hangok és a tátogás intenzitása na-
gyobb volt a 75%-os szinten etetett fi ókáknál. A  kol-
duló magatartás mind az alul táplált, mind a jól táplált 
fi ókáknál rövid ideig tartó éheztetés hatására 12 óra 
hosszan fokozódott, majd ezt követôen aszimptotikus-
sá vált (Jacovides, Evans, 1998). A fi ókák táplálék kol-
duló magatartása hatással lehet a szülôi etetô maga-
tartásra, amennyiben megváltoztathatja a random táp-
lálást. A táplálék koldulásra érzékeny szülô u.i. válo-
gat a lehetséges táplálék típusok között, s így csökken-
ti a „rászorultabb” fi óka koldulási aktivitását és ener-
gia leadását és ezzel megnöveli annak táplálék kon-
verzióját. A koldulásra mutatkozó érzékenység kiala-
kulása adaptív jelenségnek tûnik a szülô madaraknál 
(Grodzinski, Lotem, 2007). A fi ókák kolduló hangjai 
a mellett, hogy tükrözik a pelyhes tápláltsági, fi tness 
állapotát, egyedi különbségeket is mutatnak, melyek 
– különösen a koloniákban költô fajok esetén – fontos 
jelzések a szülô számára, a saját utód felismerésében. 

A fi ókák hangjának egyedi mintázata a fészeklakó fázis-
ban korán kialakul, de megmarad a kirepülést követô 
idôszakban is. A szülômadár számára így elegendô 
idô áll rendelkezésre az utód hang-szinezetének (tanu-
lással megvalósuló) azonosítására (Levréro és mtsai., 
2009). Egyes kísérleti eredmények azonban arra utal-
nak, hogy – bár a fi ókák hangja egyedi sajátosságokat 
mutat – a szülô madarak (zebrapinty) nem tudják meg-
különböztetni a saját fi ókáikat az idegen fészekaljból 
származóktól (Reers és mtsai., 2011). 

Az Alca torda esetében sajátos fi ókanevelési rend-
szer alakul ki a szülô madarak és az utódok között. 
A fészeklakó periódusban mind két szülô etet, majd 
amikor a fi atalok kirepülnek a tengerre, csak a hím ma-
dár gondoskodik róluk. A kirepülést követô idôszakban 
alakul ki a hím madárban a szelekciós nyomás ered-
ményeként, a fi atalok hang alapján történô megkü-
lönböztetése. Megfi gyelhetô ebben a fázisban, hogy a 
hím jobban reagál a hozzá közelebb elhelyezett, a fi -
ókák hangját sugárzó leadóra, mint egy távolabbi ké-
szülékre, s a hím intenzívebben reagál a saját, mint az 
idegen fi ókák (felvett) hangjára. A fi atalok „megisme-
rik” a saját apa-madár hangját, jobban ragálnak a sa-
ját szülô, mint az idegen hímek hangjára. Ugyanekkor 
a nôstény azonos intenzitással reagál a saját és az ide-
gen fi ókák hangjára, utalva arra, hogy a fi ókák felis-
merése a hím madárban kialakult képesség, ill. a hang 
alapján történô azonosítás határozott ivari dimorfi z-
must mutat (Insley és mtsai., 2003). Ismeretes az is, 
hogy a szülôk fi ókákat hang alapján történô felisme-
rése, rokon fajok esetén is nagy faji különbséget mutat, 
s ez esetben az eltérô evoluciós út lehet a különbség 
oka. Parti fecskék (Riparia riparia) és sziklalakó fecskék 
(Hirundo pyrrhonota) felismerik saját fi ókáikat hangjuk 
alapján, míg a Stelgidopteryx serripennis és füsti fecs-
kék (Hirundo rustica) nem képesek fi ókáik hang alap-
ján történô felismerésére. A magyarázat a csoportos 
életmód kialakulásában kereshetô: a parti fecske és a 
Hirundo pyrrhonota nagy kolóniákban költ, míg a füs-
ti fecske és Stelgidopteryx serripennis nem (Beecher és 
mtsai., 1986). 

A fi ókák kolduló hang-adását módosíthatja és meg-
szüntetheti a szülôk vészjelzése, mellyel a ragadozót 
jelzik. A kolduló hangadás kockázati tényezôjét képe-
zi, „költségét” jelenti a ragadozó megjelenése, s ezt 
a költséget csökkenti a szülôk vészjelzése. Sericornis 
frontalis 5, 8 és 11 napos fi ókáin tesztelték a szülôk fé-
szekre érkezésekor adott kolduló hagok és a fi ókák-
nak a szülôk távollétében adott hangjainak alakulását, 
vészjelzés esetén. A riasztás szinte teljesen felfüggeszti 
a fi ókáknak a szülôk távollétében adott hangicsálását, 
de az etetô szülôk által kiváltott kolduló hangokat csak 
igen kismértékben, valamennyi vizsgált idôpontban. 
A szülôk képesek már, egy bizonyos távolságról fi gyel-
meztetni a fi ókákat a veszély jelenlétére, s így blokkol-
ják a nem kolduló jellegû hangadásokat. Másrészt, a 
szülô megjelenése a fészken, jelzés a fi ókának a biz-
tonságra, s így az akkor elkezdi a kolduló hangosko-
dását. A fi ókák kolduló magatartása által elôhívott 
predációs veszély, rövid idôszakban jelentkezô hirte-
len költséget jelent, amelyet a szülôk antipredátor ma-
gatartása képes kivédeni, s így a fi óka fl uktuáló ener-
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gia leadását stabilizálni (Platzen, Magrath, 2004, Haff, 
Magrath, 2011). 

A hanghatások és a mozgás-aktivitás jellegzetessé-
gei mellett, a fi ókák idôszakosan kialakult, feltûnô bé-
lyegeikkel (tollazat, csôr- és bôrszín) is képesek stimu-
lálni a szülô madarak etetési aktivitását. Sialia sialis-on 
pl. megfi gyelték, hogy a világosabb tollazatú fi ókákat 
a szülôk (fôleg a hím) intenzívebben etette, s ugyan-
ez az összefüggés jelentkezett akkor is, amikor egyes 
pelyheseket, kísérletesen sötétebb tollazatúvá tettek 
(Ligon, Hill, 2010). A világosabb és sötétebb tónusú 
pelyheskori tollazat az egyedek celluláris immun-vá-
lasz erôsségével állhat kapcsolatban, mint azt macska-
baglyokon megállapították (Gasparini és mtsai., 2009). 
A karotinoidok tollazatra, csupasz bôrfelületre, pik-
kelyek, csôr-szegély és ramphoteca szinezetre gya-
korolt hatása felnôtt madarak esetében ismert, fi ókák-
nál azonban nem egyértelmûen bizonyított, s ugyan-
csak nem egyértelmûek ezek a fejlôdésre és oxidatív 
anyagcserére gyakorolt hatásai sem. Széncinege pely-
hesek karotinoid kezelése erôsítette ezek tollazatának 
szinezetét, de nem hatott sem a szülôk etetési aktivi-
tására, sem a fi ókák táplálék kolduló magatartására. 
A szülôk nem tettek különbséget a kezelt, színesebb és 
a kontroll fi ókák esetén, azok etetési intenzitása azo-
nos maradt. A fi ókák testömege sem változott a karotin 
kiegészítés hatására (Tschirren és mtsai., 2005). Kék ci-
nege fi ókákon ezzel szemben mind a karotinoid függô 
sárgás mell tollazat, mind pedig a farok kormánytollak 
kékes struktúr szinezete pozitívan korrelál a 14 napos 
testtömeggel és kondíció függô, ami az egyedek eltérô 
tápláltságát jelezheti. Mind a karotinoid függô, mind 
pedig a kékes struktúr szín ivari dimorfi zmust mutat, 
a hím fi ókákban erôteljesebb, s ez „lehetôvé teszi” a 
szülôk etetési intenzitásának ivartól függô módosítását 
(Johnsen és mtsai., 2003). A karotinoidok antioxidáns 
hatásúak, így feltétehetô, hogy az élénkebb színû kék 
cinege fi ókák ellenálóbbak az oxidatív stressz hatások-
kal szemben. A lipid peroxidációs malonaldehid plaz-
ma szintjének elemzése azonban ezt a feltevést nem 
támasztotta alá: karotin etetés ugyan növelte a plaz-
ma lutein szintet, de nem hatott a tollazat szinére és a 
növekedési rátára, valamint az oxidatív folyamatokra, 
nem változott a plazma malonaldehid szintje. A gyor-
sabb növekedésû fi ókákban és a színesebb egyedek-
ben viszont több lipidperoxidációs malonaldehidet ta-
láltak, mint a lassabban fejlôdô fi ókákban. Az élén-
kebb tollazat szín intenzívebb oxidatív folyamatokat 
és a fi óka nagyobb energia befektetését jelzi (a szülô 
madár számára), ami ezen egyedek nagyobb etetési 
igényét jelenti (Larcombe és mtsai., 2010). 

A fi ókák szájpadlása és csôrszegélye számos ma-
dárfaj esetében feltûnô színû, legtöbbször sárga (pl.: 
vörösbegy), narancsszínû (házi veréb), vagy vörös 
(nádi sármány), amelyek az etetô szülô madár számá-
ra fontos jelzést adhatnak. Így, pintyeken a szájpad-
lás vöröses szine sötétebbé válik, ha a fi ókák éhez-
nek. A csôrszegély pedig, rendszerint világosabb ke-
retet ad a fi óka szájpadlásának, kiemelve annak élénk 
színét, s ez a „keret” világosabb a gyengébb meg-
világítottságú fészekcsészében nevelkedô pelyhesek-
nél, mint azt az erdei pinty esetében megfi gyelték 

(Kilner, Davies, 1998). Az újzélandi hihi (Notiomystis 
cincta) szülôk karotinoid etetése, a tojásokon ke-
resztül megjelent a pelyhesekben és növelte ezek 
csôrszegélyének narancssárga színét. A szülôk etetési 
aktivitása megnôtt ebben az esetben, amit a fi ókák na-
gyobb 23 napos tarsus hossza jelzett (Ewen és mtsai., 
2008). A karotinoidok csôrszegélybe való beépülését 
házi veréb fi ókákban csökkenti a kortikoszteron ma-
gasabb szintje, ami az „erôsebben stresszelt”, halvá-
nyabb csôrszegélyû fi ókák alultápláltságához vezethet 
(Loiseau és mtsai., 2008b). 

A fi óka nevelés hatékonyságának fokozása fontos-
sá teszi indikátor bélyegek kialakulását a szülô mada-
rakban, melyeket elsôsorban a fi ókák felé, de a költô 
pár másik tagja felé is jelzik a szülô madár aktuális 
„minôségét”. A hímek erônléte, fejlett, feltûnô nász-
ruhája, a hím „minôségének globális tükrözôi”, ezek 
a hímek nagyobb, elônyösebb territóriummal rendel-
keznek, korábban kezdenek udvarolni, s kopulálni, 
nagyobb fészekaljakat alakítanak ki. Örvös légyka-
pón mutatták ki, hogy a jobb genetikai minôségû hím 
madarak esetében (melyet, a nôstény felé a feltûnôbb 
másodlagos ivari bélyegek jeleznek) a  fészekalj fi atal-
jai korábban repülnek ki. A genetikailag elônyös hím 
így képes a nôstény párválasztását pozitívan befolyá-
solni, s ezáltal nagyobb sikerrel továbbadni értéke-
sebb tulajdonságait (Sheldon és mtsai., 1997). Több-
szörös megerôsítést nyert, hogy az attraktivabb hí-
mek párjai többet fektetnek be a  fészekalj felnevelésé-
be és ezen hímek paternitása is nagyobb (Ligon, Hill, 
2010, Gringstaff és mtasai, 2012). Ez a hatás megnyil-
vánulhat a fi ókák ivarfüggôen preferált felnevelésében 
is: Sialia sialis hímivarú fi ókáinak UV-kék színezete 
erôteljesebb, mint a nôstényeké, s az attraktívabb hí-
mek párjai nagyobb intenzitással etetik a kékebb hím 
fi ókákat. Ez a differenciált etetési aktivitás megmarad 
a fi atalok kirepülése után is (Ligon, Hill, 2010). A kar-
dinális pinty (Cardinalis cardinalis) esetében vizsgál-
ták mind két szülô ornamentációjának szerepét a fi ó-
kák etetése szempontjából. Felvetôdött, az élénk vörös 
szinezetû hímek mell tollaztának és a halvány-sárgás 
nôstények hónalj tollazatának és a fi ókák etetésének 
intenzitása közti összefüggés. A hímek mell tollaza-
ta nem korrelált etetési aktivitásukkal, de a nôstények 
esetében a hónalj tollazat szinének élénksége és ete-
tési aktivitásuk között szoros összefüggés mutatkozott. 
A nôstények etetési aktivitása e mellett inverz reláci-
ót mutatott a hímek mell szinezetével. Ezek a megfi -
gyelések alátámasztják a „jó szülô” hipotézist: a csil-
logó tollazat jelzi a szülôk minôségét a fi ókák ellátásá-
nak szintjén is (Linville és mtsai., 1998). Zebrapintye-
ken a hím nászruházatának „attraktivitása”, ill. annak 
színes gyûrükkel történt megváltoztatása, befolyásolja 
a nôstény, fi ókák felé irányuló aktivitását (a tojásokban 
megjelenô  allokáció mértékét, a fi ókák etetésének ak-
tivitását) (Gilbert és mtsai., 2006).

A szülôi gondoskodás ugyanazon faj esetében va-
riálhat a különbözô populációkat tekintve, s ugyan -
azon pár esetében is változhat az egyes költések so-
rán. Ez az aszimmetria kapcsolatban lehet a meg-
elôzô költés relatív költségével és a gondoskodás 
szintje által létrehozott új generáció mennyiségével 
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és minôségével, továbbá az egyedek „perszonalitásá-
hoz” kapcsolható plaszticitással, de nincs kapcsolat-
ban – pl. széncinegék esetében – az illetô populáció, 
vagy pár explorációs viselkedésével (Patrick, Brow-
ning, 2011). Az ugyanabban az évben ismétlôdô köl-
tések és az egymást követô évek költései vonatkozásá-
ban, a fi ókák etetésének intenzitása jellemzôen azo-
nos jellegû a hím háziverebeknél és alacsony, vagy 
közepes valószínûséggel ismétlôdik a nôstényeknél. 
Az inkubációs idôtartam ezzel szemben mind két ivar 
esetében alacsony, vagy közepes szintû ismétlôdést 
mutat, de szignifi kánsan elôrejelzi a hím madár 
következô etetési aktivitását (Nakagawa és mtsai., 
2007). A parentális magatartás sikeressége a hím ma-
dár „kevert reprodukciós stratégiáját” hozhatja lét-
re a következô költés során, amely megnövekedett 
számú extrapár kopulációt, de ugyanakkor csökkenô 
etetô aktivitást eredményez az eredeti fészekaljában 
(Parker, Schwagmeyer, 2005). 

A szülô madarak tápláló aktivitásának sajátos mó-
dosulását jelenti az egyik szülô (legtöbbször a nôstény) 
„dezertálása” a fi ókanevelési idôszakban. Ennek az 
uniparentális dezertálásnak a biológiáját Aegolius fune-
reuson, mintegy 5 éven keresztül tanulmányozták, s a 
táplálék mennyiség szabályzó szerepére derült fény. Jó 
táplálék ellátottság (rágcsáló bôség) esetén a nôstények 
70%-a dezertált a fi ókanevelési idôszakban, s ennek ará-
nya a hímek kondíciójával pozitívan korrelált. Amennyi-
ben a költô kolónia mesterséges táplálék kiegészítést ka-
pott, a nôstények korábban, s nagyobb arányban hagy-
ták ott fészekaljaikat. Az eltávozott nôstények (a rádióte-
lemetriás vizsgálatok szerint) egy új hímmel párosodtak 
(fakultativ poliandria) (Eldegard, Sonerud, 2009). 

A költés sikerességének egyik fontos feltétele a 
predáció csökkentése és elkerülése. Erre több straté-
gia alakult ki a madárvilágban: ahol a ragadozó ma-
darak denzitása nagy, azt a területet igyekszik a költô 
madár elkerülni, a terület és fészekvédelmezés során 
a fészkelô pár, mint egy „mini fl ock” mûködik, agresz-
szívan, összehangoltan igyekeznek a predátort elûzni, 
ragadozókban gazdag területen a fészkeket jobban 
rejtik, a tojások mérete csökken (a clutch szám vi-
szont nem), fokozódhat az intraspecifi kus fészekpa-
razitizmus, ill. bizonyos fokú kooperatív költés és fo-
kozott fészek védelmezés alakulhat ki (Lima, 2009). 
A predáció hatással lehet a pelyhesek méretére: egy el-
terjedési területen pozitív korreláció van a predációs 
ráta és az énekes madarak fi ókáinak növekedési rátája 
között, ugyanakkor csökkent a fi ókák etetésének gya-
korisága (az alkalmanként hordott táplálék mennyisé-
gének növekedése mellett). Ez az összefüggés mérsé-
keltövi fajokon határozottan jelentkezik, de trópusi fa-
jokon nem (Martin és mtsai., 2011).

Nagyobb testû madaraknál, ill. ragadozóknál és 
baglyoknál határozott antipredátor viselkedés alakul 
ki, mely védekezô és „megelôzô” elemeket egyaránt 
tartalmazhat. A predátor elhárító viselkedés általában 
a nôstények esetében intenzívebb, mint hímeknél, így 
pl.: macskabaglyoknál a nôstények határozott táma-
dással, fi zikai elhárítással védik a költô területet és a 
fészket, míg a hímek legtöbbször csak riasztó hango-
kat hallatnak, s ritkán támadnak. Az antipredátor vi-

selkedés fokozódik az életkorral, ill. a már predációt 
elszenvedett szülôpároknál. A fi ókanevelési idôszak 
elôrehaladtával a predáció elhárítási magatartás in-
tenzitása nô, ami arra vezethetô vissza, hogy az utó-
dok pusztulása esetén a szülô madarak egyre nagyobb 
hányadát veszítenék el a fi ókák felnevelésébe fektetett 
„reproduktív ráfordításnak” (Sasvári, Hegyi, 2011). 

3.9.1. A  szülôi magatartás neuroendokrin 
szabályozása

A fi ókák felnevelését, ill. a  szülôi magatartás ki-
alakulását és megvalósulását multihormonális rend-
szer szabályozza, mely egyrészt közvetve, a szülôk 
kondíciójának (fi tnessz) befolyásolásával, másrészt a 
központi idegrendszeren keresztül megvalósuló direkt 
hatásokban maniszfesztálódik. A neuroendokrin sza-
bály  zásban a  prolaktin és a szexuál-, valamint korti-
koszteroidok játszanak meghatározó szerepet. 

A  prolaktin funkcióját, mind emlôsökben, mind pe-
dig madarakban számos megfi gyelés és kísérleti ered-
mény igazolja. Plazma-szintjének faji és egyedi elté-
rései, valamint ingadozásának variabilitása lehet az 
alapja a  parentális viselkedés sokszínûségének (Storey 
és mtsai., 2006). A  prolaktin szekréciót a költési-kotlá-
si aktivitás több szinten is stimulálja: fokozza a fészek 
és a tojások látványa, a tojásokra üléskor azok taktilis 
stimulusai, amely a pelyhesek kikelésekor is megma-
rad, sôt fokozódik. A megemelkedett plazma  prolaktin 
szintje, pedig központi idegrendszeri támadáspon-
tokkal fokozza és „elmélyiti” a kotlási viselkedést. 
Erôsödik a tojásokhoz való ragaszkodás és a rajtuk ülés 
idôtartama (inkubációs magatartás), a kikelt pelyhe-
sek védelmezése és adott esetben vezetése (fészekha-
gyók), valamint a fi ókák etetése. A  prolaktin szint mér-
téke így erôsen pozitívan korrelál a komplex parentális 
viselkedéssel. A  szülôi magatartás kialakulása tehát a 
 prolaktin neuro-endokrin és viselkedés élettani feed-
back hatásával függ össze (Angelier, Chastel, 2009). 
A  prolaktin plazmaszint kinetikáját , összehasonlítva a 
 szülôi magatartás alakulásával, tôkésrécéken vizsgál-
ták a fi ókák kikelése és a kirepülés közti idôszakban. 
Az anyakacsa és a kiskacsák közti kontaktusok meny-
nyisége, az anyamadár fi óka-vezetô tevékenysége és 
a kiskacsák csoportba tömörülése fokozatosan csök-
kent a kikelés utáni idôszakban. Ezzel szemben a 
nôstények pihenô magatartása, tollászkodással töltött 
ideje és a fi atalokkal szemben jelentkezô agonisztikus 
viselkedése fokozatosan erôsödött. A  parentális visel-
kedés fokozatosan csökken, majd 6 hét mulva hir-
telen minimálisra redukálódik. Az anyamadár plaz-
ma  prolaktin szintje igen magas a fi ókák kikelésekor, 
s alig csökken a fi óka vezetés elsô 6 hete alatt. Ezt 
követôen – amikor a fi talok testmérete már megköze-
líti az anyamadárét – jelentôs mértékben csökkenni 
kezd, szoros korrelációt mutatva a  szülôi magatartás 
gyors megszûnésével (Boos és mtsai., 2007). 

A plazma LH és  prolaktin koncentrációjának 
kapcsolatát és a szaporodási ciklus, ill. a fi ókane-
velés alatt mutatott változásait nimfapapagájokon 
(Nymphicus hollandicus) vizsgálták. A z LH a fé-
szek látogatások idején kezdett nôstényekben emel-
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kedni, s maximumát a tojásrakás idején érte el. Hí-
mekben az LH korábban, az udvarlás – fészek de-
monstráció idején ad maximumot. A kotlás és fi ó-
ka táplálás idején mindkét ivarban csökken az LH 
szint, de azokban a párokban, melyek második köl-
tést indítottak, az LH ismét növekedett. A  prolaktin 
koncentráció mind két ivarban növekedett a tojás-
rakás idején, s maximumot ért el a kotlás és a fi ó-
kák etetése során, majd a tojásrakási szintre csök-
ken a fi ókanevelési idôszak végére . A  prolaktin a fi -
ókák kirepülésekor, már igen alacsony (a tojásrakást 
megelôzô) szintre csökken, függetlenül attól, hogy 
kialakul-e második költés (Mayers és mtsai., 1989). 
A plazma LH és  prolaktin szint változásainak össze-
függését a parentális magatartással, a sajátos költés-
biológiájú császárpingvinen (Aptenodytes forsteri) is 
részletesen tanulmányozták. Ez, az antarktiszi a ping-
vin faj nem épít fészket, s az egyettlen, télen rakott 
tojást a hím madár költi ki a has-tollazatában kiala-
kult költô tasakjában. A kikelt – még nem homeoterm 
fi atalt – elôször a nôstény melengeti, majd késôbb 
a homeotermia kialakulásakor, mind két szülô részt 
vesz a fi atal nevelésében. A vérmintákat a tengerrôl 
visszatérô, tojástrakó madarakból, valamint a kotló és 
fi ókanevelô fázisban vették. A nôstényekben magas 
az LH szint a tojásrakás idején, majd hirtelen lecsök-
ken, de késôbb ismét növekszik, amikor a nôstények 
a tengerrôl visszatérnek, hogy gondozzák a fi ókákat. 
A  prolaktin szint a nôstényekben emelkedik a tojásra-
kás elôtt, s magas marad ezt követôen is. Koncentrá-
ciója magasabb a fi óka gondozó nôstényekben, mint 
a kotló hímekben, melyekben növekedése jellemzô 
lesz a kotlás kezdetén (Lormée és mtsai., 1999). 

A  szülôi magatartás kialkítása szempontjából 
mind két ivarban fontos szerepe van a  prolaktin és 
tesz toszteron plazma szint együttes alakulásának. 
A két hormon közös hatását az Antarktiszon költô, 
fészket építô Pygoscelis adeliae pingvinen a kotlási és 
fi óka gondozási viselkedés szempontjából vizsgálták. 
A nôstények gyakran töltenek több napot a tengeren, s 
ilyenkor a hímek kotlanak és ôrzik a fi ókákat. A fész-
ket hosszabb idôre elhagyó nôstények  prolaktin szint-
je nem tér el a kotló himekétôl, s nem változik akkor 
sem, amikor a nôstény visszatér a fészekhez és átve-
szi a kotlást. A kotlási idô 26 – 46 napig is tarthat, de 
ez nincs hatással a szülôk  prolaktin szintjére, s ugyan-
csak nem változik a  prolaktin koncentráció a fi óka 
nevelés korai fázisában sem. A fészekben levô fi óká-
kat ezután a szülôk magukra hagyják, függetlenül at-
tól, hogy „korai kelésû”, vagy „késôi kelésû” fi ókákról 
van-e szó, így a magukra maradt fi atalok életkora kö-
zött gyakran 8 nap is van. A nôstények  prolaktin szint-
je nem változik a  fészekalj magára hagyását követôen, 
míg a hímek esetében ilyenkor kisméretû csökkenés 
lép fel. Jellemzô viszont hímekben, a fészek elhagyá-
sát követôen a tesztoszteron plazma szint növekedése, 
míg a fészken maradó, fi ókákat gondozó hím mada-
rak tesztoszteron szintje alacsonyabb. Ebben a fajban 
nincs szoros kapcsolat a  prolaktin elválasztás és a kot-
ló, fi óka nevelô viselkedés között, a tesztoszteron kon-
centráció viszont forditottan korrelál a parentális ma-
gatartással (Vleck és mtsai., 2000).

A tesztoszteron szerepe a  szülôi magatartás kiala-
kításában nem egyértelmû. A valószínûleg jelentôs faji 
és életmódból adódó eltérések mellett, változó lehet 
az androgén koncentráció hatása a fi óka nevelés korai 
és késôbbi periódusában is, melyet a vizsgálatok nem 
vettek mindig fi gyelembe. A mérsékelt- hideg övön 
télvégi idôszakban költô és fi ókákat nevelô macska-
bagoly (Strix aluco) esetében a nôstény madár a fi ó-
kák nevelésének korai idôszakában (12–14 nap) nem 
hagyhatja el a rendszerint oduban levô fészket, így a 
fi ókák és a nôstény madár táplálása a hím madárra há-
rul. A hím kondíciója és neuroendokrin mûködésének 
szintje így meghatározó az utódok életbenmaradása, 
ill. felnevelése szempontjából. Sasvári és mtsai (2009) 
megállapítása szerint, bár a hím madarak tesztoszteron 
szintje jelentôsen csökken a  territoriális és a fi ó-
ka nevelô periódus között, az egyes hímek androgén 
szintjei között szignifi káns eltérések vannak, fôként a 
territórium szerzô idôszakban. A magas tesztoszteron 
titerû hím baglyok gyakrabban etettek és nagyobb 
össz-mennyiségû táplálékot szállítottak a fi ókáknak, 
mint az alacsonyabb tesztoszteron szintû hímek. Eb-
ben az esetben – feltevésünk szerint – az intenzívebb 
fi óka gondozás inkább, a magasabb tesztoszteron kon-
centráció fokozott territorialitást és így, jobb táplá-
lék ellátottságot biztosító terület megszerzést lehetôvé 
tevô hatására vezethetô vissza, mint az etetés so-
rán jeletkezô, valamiféle agresszívebb zsákmányszer-
zésre, ill. a fajtársak között megvalósuló sikeresebb 
kompetícióra. 

Fehér gólya és macskabagoly esetében megálla-
pították, hogy a szülôk életkora jelentôsen befolyá-
solja az utódok kirepülési sikerét, amennyiben ezek-
nél a „hosszú életû” fajoknál, az idôsebb (2–3 éves) 
madarak rendszeresen több fi atal tudtak felnevelni. 
Az idôsebb hímekben magasabb tesztoszteron plaz-
ma szintek, míg az idôsebb nôstényekben magasabb 
tesztoszteron és 17β-ösztradiol koncentrációk jelle-
mezték a szülôk reprodukciós periódusát (Sasvári és 
mtsai, 1999, Sasvári és mtsai., 2008). A nôstény bag-
lyok kondíciója – mely részben, a hímek etetési ak-
tivitásának függvényében alakul ki – jelentôsen befo-
lyásolja a fi ókák túlélési, s így kirepülési esélyeit. Jó 
kondícióban levô nôstény madarak több fi ókát tud-
tak felnevelni, s ezekre a testvérek között jelentkezô 
„szimmetrikus” tesztoszteron plazma titer a jellemzô. 
A gyenge kondícióban levô nôstények utódait „aszim-
metrikus” tesztoszteron titer jellemzi, ezekben a fé-
szekaljakban egy, vagy több fi óka elpusztul, rosszabb 
lesz a kirepülési arány (Sasvári és mtsai., 2005, Sasvári 
és mtsai., 2010). 

A tesztoszteron más madárfajokban, inkább gá-
tolja a hímek szülôi magatartását, ill. fordított reláci-
ót mutat a  prolaktin által szabályzott parentális visel-
kedéssel. Vireo solitariusnál monogám költési rend-
szer és biparentális fi óka nevelés jelentkezik. Ennél 
a fajnál a hím madarak plazma tesztoszteron szint-
je alacsony az udvarlási és kotlási, fi óka nevelési 
idôszakban, a  prolaktin koncentráció viszont ugyan-
olyan magas, mint nôstényekben. A Vireo olivaceusnál 
csak a nôstény madár kotlik, a hímekben magas 
tesztoszteron szint van az udvarlási idôszakban, 
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mely fokozatosan csökken a kotlás – fi óka etetés so-
rán. Mind két faj hímjeire jellemzô a  parentális visel-
kedés idején jelentkezô magas  prolaktin és alacsony 
tesztoszteron szint, függetlenül az eltérô kotlási stra-
tégiáktól (Van Roo és mtsai., 2003). Hím széncinegék 
plazma tesztoszteron szintje a tavaszi  territoriális vi-
selkedés idején a legmagasabb, csökken a tojásrakás 
idején, s alacsony szinten van a fi óka etetés kezdeti 
fázisában. A fi ókák kirepülése elôtt az androgén szint 
újra növekedni kezd, s ez feltehetôen, már a második 
költési idôszak elôkészületét jelzi (éneklés intenzitása 
nô, territorialitás jelentkezik stb.), s ez a tesztoszteron 
növekedés nem gátolja jelentôsen a hímek fi ó-
ka tápláló magatartását. A megfi gyelést megerôsíti a 
tesztoszteron kezelés eredménye is, mely annak elle-
nére, hogy növelte a plazma androgén koncentrációt, 
nem hatott az elsô költésbôl származó fi ókák etetésé-
nek intenzitására (Van Duyse és mtsai., 2002, 2003). 
Melospiza melodiáknál a hím nem kotlik, de részt 
vesz a fi ókák etetésében. A plazma tesztoszteron kon-
centrációja a költô territorium kialakítása és az udvar-
lás idején magas, majd csökken a tojásrakási és kot-
lási idôszakban, s alacsony marad akkor is amikor 
a hím részt vesz a fi ókák gondozásában (Wingfi eld, 
Goldsmith, 1990). Vireo solitarius esetében amikor a 
hímek egy csoportját tesztoszteron implantátummal 
kezelték, ezek kotlási és fi óka etetési aktivitása csök-
kent, viszont többet énekeltek és hosszabb idôre ott-
hagyták a fészket. Flutamid (antiandrogén) kezelés vi-
szont növelte a kotlásra fordított idôt és a fi ókákkal 
történô gondoskodást. A tesztoszteron tehát, a költô 
hím Vireokban a parentális viselkedést gátolva a sze-
xuális magatartás megjelenését, ill. megerôsödését 
váltotta ki (Van Roo, 2004). Hím Junco hyemalis-on 
hasonló eredményre jutottak: tesztoszteron kezelés 
csökkentette a parentalis gondoskodást és ezáltal ron-
totta a fi ókák túlélési esélyét, de növelte a hímek ud-
varlási aktivitását. Nôstényekben a tesztoszteron ke-
zelés egyrészt nem befolyásolta a kotlási magatartást, 
azonban hatással volt a fi óka nevelési idôszak több vi-
selkedési formájára. Így, kevesebb idôt töltöttek a fi ó-
kák melegítésével, bár nem csökkent az etetési aktivi-
tásuk, csökkent a predátor elleni védekezô magatartá-
suk, csökkent a fészek-örzô magatartásuk (O’Neal és 
mtsai., 2008). 

A  szülôi magatartás formálásában fontos szere-
pe lehet a kortikoszteronnak is, amely egyrészt ma-
gas alapszintjén keresztül krónikus hatásként, másrészt 
pedig, mint akut (stresszor) módosíthatja más hormo-
nok (szexuál szteroidok, pajzsmirigy hormonok és 
 prolaktin) aktuális hatását. A fi ókanevelés során a fi ókák 
táplálék kolduló viselkedése, mint a szülômadarakat 
ért stressz jelentkezik és az ezt követô kortikoszteron 
plazmaszint növekedése visszahathat a táplálék szerzô 
és parentális viselkedést szabályzó hormonális mecha-
nizmusra. A glukokortikoid koncentráció növekedése 
lép fel akkor, amikor a szülôk intenzíven hordják a táp-
lálékot a fi ókáknak, s ez a glukokortikoid hatás meg-
határozó a táplálék keresô – kóborló magatartás továb-
bi alakulására. 

Mimus polyglottos rendszerint egymás után kétszer 
költ, s ennek során a szexuálszteroidok és kortikoszte-

ron plazma szintje jellemzôen változik. A tesztoszteron 
koncentráció hímekben jelentôsen megemelkedik az 
udvarlás alatt, s az elsô fészek építése idején éri el ma-
ximumát (csak a hím építi a fészket). Nôstényekben a 
tesztoszteron szint ugyancsak nô az udvarlás alatt, s 
tovább növekszik akkor, amikor a hím építi a fészket. 
A további költéseknél a nôstény tesztoszteron koncent-
rációja közepes értéken marad. A progeszteron plaz-
ma koncentráció párhuzamosan emelkedik hímekben 
és nôstényekben az udvarlás és a fészeképítés során, 
fôleg ha már az elôzô költésbôl származó fi atal is je-
len van, amelyet a szülôk etetnek. A progeszteron szi-
multán növekszik a kortikoszteron titerrel, a második 
költés során, s ez a növekedés hímekben kifejezettebb. 
Hímek nagyobb mértékû kortikoszteron szint növeke-
dése az ekkor megjelenô, fészekörzô magatartással le-
het kapcsolatos (Llogan, Wingfi eld, 1995). 

Ismeretes ugyanakkor, hogy akut és krónikus stresz-
szo rok csökkentik a  prolaktin plazma szintjét. Ez a ha-
tás adaptív lehet, mivel azonnal gátolja a szülôi ma-
gatartást, elôsegítve az egyed túlélését. A  prolaktin 
stressz-válasz ilyen jellegû kialakulása, másrészt, mint 
hormonális stratégia fenntarthatja a szülôi gondos-
kodást, a szülôt károsító feltételek mellett is. A korti-
koszteron és a  prolaktin a stresszválasz a szülô madár 
szempontjából két, eltérô, de (lét)fontosságú eleme, s 
szintézisük eredményeként végül is a  prolaktin elvá-
lasztás mértéke az a faktor, mely a szülôi befektetést 
meghatározza (Angelier, Chastel, 2009). 

A kérdést Eudyptes chrysolophusokban vizsgálták, 
amennyiben a nôstényekbe kortikoszteron implan-
tátumot helyeztek, s ellenôrizték ezek keresô-kóborló 
és etetô aktivitásának alakulását. A kísérletesen meg-
emelt kortikoszteron szint fokozta a nôstények keresô 
és mélybe bukó aktivitását, s ezek a madarak több 
táplálékot hordtak fi ókáiknak, melyek fejlôdése fel-
gyorsult. A fenti változások, viszont nem korreláltak a 
 prolaktin aktuális plazmaszintjével, ill. a nôstény ma-
dár táplálék keresô és szülôi magatartása nem mutatott 
összefüggést a  prolaktin koncentráció alakulásával. 
A kísérlet a kortikoszteron-adaptáció hipotézisét tá-
masztotta alá, megerôsítve, hogy a magas gluko kor ti-
koid szint (önmagában) fokozza a táplálék szerzô ak-
tivitást és a komplex szülôi magatartást (Crossin és 
mtsai., 2012). A kortikoszteron és  prolaktin funkcioná-
lis kapcsolat függhet a fi ókák táplálásának és gondo-
zásának aktuális állapotától is. Puffi nus puffi nus fi óka-
nevelése során a  prolaktin alapszintje megemelkedik, 
s csak kismértékben csökken a fi ókanevelési idôszak 
végén, s ez szinte megegyezik a nem költô egyedek 
 prolaktin koncentrációjával. A kotlás és a fi ókanevelés 
korai-középsô fázisában a  prolaktin szint akut stressz 
hatásra erôsen csökken, de növekszik a fi óka nevelés 
végsô szakaszában és a fi atalok kirepülését követôen 
(Riou és mtsai., 2010). 

A fi ókanevelô szülôk folyamatos reciprok kapcso-
latban állnak a fi ókákkal, így azok állapota jelentôsen 
befolyásolja a szülô madarak gondozó aktivitását és 
kondícióját is. A clutch élettani állapota és mérete – 
fôleg ha az nagyobb az átlagosnál – folyamatos stressz 
hatást jelent a szülôk felé, amely transzgenerációs ef-
fektussal negatívan befolyásolhatja a következô gene-
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ráció (fi ókák) mennyiségét és minôségét. Ez a transz-
generációs hatás egyben környezeti feltételekhez tör-
tént adaptációt is jelenthet, amint ezt zebrapintyeken 
megállapították (Naquib, Nemitz, 2006). A szülôk ál-
lapotát a clutch pelyheseinek aktuális fi tness-aktivitása 
és élettani állapota befolyásolhatja. Házityúkok csibé-
inek hanghatásokkal történt stresszelése – „empatikus 
módon” – a kotlóson pulzus szám növekedést, szem 
hômérséklet csökkenést, intenzívebb vokalizációt és 
csökkent tollászkodást eredményez (Edgar és mtsai., 
2011). Zenaida macroura esetében a szülôk  prolaktin 
és kortikoszteron alapszintje pozitívan korrelál a fi ókák 
súlyával, azok korai fejlôdési állapotában, megfelelôen 
a szülôk megnövekedett energia és gondoskodási rá-
fordításával. A kortikoszteron „stressz jellegû emelke-
dése” visszaszorult a fi óka gondozás idején, s pozi-
tív hatásai érvényesültek, mint a megnövekedett táp-
lálék keresô, hordó (foraging) aktivitás. A kortikoszte-
ron akut stressz válasza (befogást követôen), pedig az 
intenzívebb szülôi aktivitású madaraknál kisebb volt 
(Miller és mtsai., 2009). 

3.9.2. A szülôi gondoskodás epigenetikus 
megnyilvánulásai

A szülôi gondoskodási stratégia sajátos, korai meg-
nyilvánulása a tojás méretének és „beltartalmának” 
(szikanyag és fehérje réteg) megváltoztatása, mely-
lyel a tojó madár – a genetikai determináció kerete-
in túlmenôen – szabályozni tudja az embrió számára 
rendelkezésre álló fehérje, lipid, szénhidrát és „bioló-
giailag aktív anyagok” mennyiségét. A tojásméret nem-
csak fajon, populáción belôl, de ugyanazon egyednél 
is vátozhat, annak ellenére, hogy öröklôdhetôsége ma-
gas h2 értéket mutat. A tojások méretét, azok száraz-
anyag és energia, valamint biológiailag aktív anyag 
és víztartalmát, jelentôsen befolyásolhatják a táplá-
lék abundancia, a költési idôszak idôjárásának alaku-
lása, valamint az öko-fi ziológiai és magatartás-életta-
ni hatások, melyek összességükben epigenetikus mó-
dosulásokat eredményeznek. Az egy fészekaljon belôli 
tojásméret eltérések oka lehet a napról-napra változó 
táplálék mennyiség, az ingadozó hômérséklet, a máj 
és a zsírdepók tartalék anyagainak fogyása, s az anya-
madarat ért stressz mennyisége. A tojás tömege és a 
szikbe deponált kortikoszteron koncentrációja között 
tôkés récében pl. pozitív korrelációt találtak (Szôke és 
mtsai., 2004, Szôke, 2008). A tojások mérete gyakran 
mutat fordított korrelációt a  fészekalj számmal, leg-
többször a nagyméretû tojások esetén fi gyelhetô meg a 
kisebb clutch méret.

A fészekaljak közti eltéréseket a differenciált  allo-
káció elmélete szerint (tôkés récéken fi gyelték meg) a 
következôképpen lehet magyarázni: ha a nôstény ma-
dár, számára attraktívabb hímmel párosodik, akkor na-
gyobb méretû tojásokat rak, s ezzel a költségesebb be-
fektetéssel biztosítja a „jó génekkel” rendelkezô hím 
utódainak a jobb túlélését. Fordított esetben, ha a pár-
ja kevésbé vonzó, akkor a nôstény madár kisebb tojá-
sokat tojik Cunningham, Russel, 2000). 

A tojások mérete gyakran változik egy fészekal-
jon belôl is. A preferenciális hipotézis szerint a kelési 

aszinkronia miatt az utolsó tojás(ok)ba kevesebbet fek-
tet be a nôstény madár, ezekbôl vagy nem kel ki a fi óka, 
vagy pedig a fi óka életbemaradási esélye jelentôsen ki-
sebb. A többi utód életbemaradási esélyeit úgy növeli 
a tojó, hogy „ fészekalj redukcióval” mintegy feláldoz-
za az utolsó „kelésgyenge” fi óká(ka)t (Williams, 1994). 
A másik lehetôség (kompenzációs hipotézis) szerint, 
a nôstény madár a kelési aszinkróniát igyekszik csök-
kenteni, a teljes  fészekalj túlélését próbálja megvaló-
sítani oly módon, hogy az utolsó tojásokba invesztál 
többet (ezek lesznek nagyobbak), hogy az utoljára ki-
kelt fi ókáknak több tartaléka legyen, s így fel tudjon 
zárkózni a korábban kelt testvérekhez (Gil, 2003, Gil 
és mtsai., 2004a). 

A tojások aktuális méretének és a  fészekalj szám hor-
monális meghatározottságában a máj ösztrogén recep-
torai játszanak fontos szerepet: tamoxifen kezelt zeb-
rapintyek kisebb tojásokat tojnak (de ugyanakkor nôtt 
a clutch méret). A kezelt madarak májában csökkent 
az E2-receptor mennyiség, csökkent a vitellogenezis és 
VLDLy produkció és a keringô  szik-prekurzor mennyi-
sége is. Az E2-receptor mennyiség – e mellett – csök-
ken a hypothalamus – adenohypophysis területén is, 
amely az E2 FSH-ra kifejtett negatív feed-back hatá-
sát mérsékli, s ez pedig a keringô gonadotropin meny-
nyiség fokozásával növeli a clutch számot (Williams 
és mtsai., 2001). 

A szülôi gondoskodási stratégia fontos elemét ké-
pezi bizonyos „moderátor anyagok” mennyiségé-
nek megnövelése: hormonok, karotinoidok és vitami-
nok, továbbá immunglobulinok szikanyagba történô 
depoziciójával ( allokáció), melyek az egyes egyedek 
és a teljes  fészekalj fi óka-kori túlélése és felnövekedé-
se szempontjából nagy fontossággal bírnak. Komplex 
epigenetikus hatásról van szó, melyet az anyamadár 
aktuális ökológiai hatásokat is tükrözô hormonális stá-
tusa határoz meg. Az epigenetikus moderátorok elv-
ben két úton juthatnak a petesejtbe: a szisztémás kerin-
gésen keresztül (pajzsmirigyhormonok, karotinoidok, 
immunanyagok és szteroidok), vagy a tüszôfalban szin-
tetizálódnak, s innen közvetlenül kerülnek felvételre 
(szexuál szteroidok). Legtöbbet a szteroid hormonok-
ról tudunk. Across (1972) bizonyította elsôként, hogy 
a radioaktív ösztrogénekkel kezelt házityúkok tojásai-
ban megjelent a jelzett ösztron és ösztradiol. Schwabl 
(1993, 1997) átfogó vizsgálatokat kezdett a maternális 
szteroid hormonok (elsôsorban androgének) tojás-
ban történô megjelenésének tisztázására és szere-
pükre vonatkozóan az embriófejlôdésben. Kanári és 
zebrapinty tojások szikanyag analizisével megállapí-
totta, hogy ezek tesztoszteront, dihidrotesztoszteront 
és androszténdiont tartalmaznak, s kisebb mennyi-
ségben 17-β-ösztradiolt és kortikoszteront. Az fenti 
androgének mellett a szikbôl dehidroepiandroszteront 
(Szôke és mtsai., 2004, 2005) és progeszteront (Lipar 
és mtsai., 1999) is kimutattak. Hegyi és mtsai. (2011) 
újabb vizsgálatai szerint örvöslégykapók tojásai sok-
kal magasabb  androszténdion  szik koncentrációt tar-
talmaztak, mint tesztoszteront. A magasabb  and ro-
szténdion koncentrációjú tojásokból kelt fi ókák na-
gyobb tömegûek voltak, bár késôbb lassabb növe-
kedési rátát mutattak. Az  androszténdion élettani 
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jelentôségénél fi gyelembe kell venni, hogy eza szte-
roid, kisebb androgén potenciájú a tesztoszteronnál, s 
szerepe inkább, mint közös tesztoszteron – ösztrogén 
prekurzor jöhet szóba. 

A szteroid hormonok közül a szikbe deponált 
androgének élettani jelentôsége ismert legjobban. 
A  szik tesztoszteron tartalmának kísérleti megnövelé-
se megrövidíti az inkubációs idôt, s így csökkentheti 
a kikelések közti aszimmetriát, nô az így kezelt fi ókák 
keléskori testtömege, fokozza a kezelt tojásokból kelt 
fi ókák táplálék koldulását és testtömegének gyara-
podását, dózis arányosan nô a nyaki izomzat töme-
ge, ugyanakkor nô a fi ókák agresszivitása, fokozódik 
alapanyagcseréjük, s kortikoszteron plazmaszintjük is. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a magasabb 
androgén szint már „in ovo”hat, s eredményeképpen a 
fi ókák magatartása számukra kedvezôen, de a teljes  fé-
szekalj számára kedvezôtlenül is változhat (Schwabl, 
1993, Lipar, Ketterson, 2000, Einsing, Groothuis, 
2002, Einsing és mtsai., 2001, Gil és mtsai., 2004). 

A  fészekalj egyes tojásaiba deponált tesztoszteron 
mennyisége változhat, s ez három stratégiát tesz 
lehetôvé. 1. a deponált androgén mennyisége foko za-
tosan nô a tojásrakási sorrenddel (dankasirály, küsz-
vágócsér, kanári, pirosvállú csiröge, háziveréb, ame-
rikai vércse, guira-kakukk, ani-kakukk). 2. a depo-
nált androgén mennyisége fokozatosan csökken a le-
rakott tojásokban (pásztorgém, gyürüscsôrû szárcsa, 
zebrapinty, házityúk, japánfürj). 3. a tesztoszteron 
depozició nincs kapcsolatban a tojásrakási sorrend-
del (amerikai ökörszem, széncinege, örvöslégykapó). 
A tojó madár által létrehozott egyenlôtlen (aszimmetri-
kus) androgén elosztás az utódok számára kedvezôbb, 
vagy kedvezôtlenebb „versenyhelyzetet teremt”, s így 
eleve befolyásolja azok túlélési és fejlôdési esélyeit 
(French és mtsai., 2001, Mazuc és mtsai., 2002, Reed, 
Vleck, 2001, Ellis és mtsai., 2001, Tschirren és mtsai., 
2004, Michl és mtsai, 2005, Cariello és mtsai., 2006, 
Schmaltz és mtsai., 2008). 

A szikbe deponált androgén mennyisége – a pre-
ferenciális differenciált  allokáció értelmében – függhet 
a párt alkotó hím attraktivitásától, azzal pozitívan kor-
relál (zebrapinty, füstifecske, kanári, tôkésréce), vagy a 
hím életkorától (örvös légykapó), a szociális rangsortól 
(csoportosan fészkelô háziverebeknél) (Gil és mtsai., 
2003, Gil, 2004, Michl és mtsai., 2005, Strasser, 
Schwabl, 2000). A kompenzatórikus differenciált  allo-
káció elmélete szerint a tojó madár akkor növeli a be-
fektetést, ha gyengébb genetikai hátterû, kevésbé att-
raktív hím a párja (füsti fecske).

A szikbe allokált tesztoszteron mennyiségét befo-
lyásolja az anyamadár életkora, így pl., a folyama-
tos tojásprodukcióra szelektált japánfürjek esetében 
a tojás megtojásának ideje a teljes szaporodási folya-
mat tartamához viszonyítva. Megállapították, hogy a 
tojásrakás kezdeti szakaszában (11 hetes nôstények) 
a szikbe deponált tesztoszteron mennyisége nagyobb 
volt, mint a 37 hetes, csúcs tojásprodukció állapo-
tában levô madarak tojásaiban. Ezzel párhuzamosan 
változtak a tojások és a belôlük kikelt pelyhesek élet-
tani jellemzôi: a 37 hetes nôstények tojásainak héj 
tömege kisebb, de nagyobb a  szik és tojásfehérje tö-

mege, a kikelt pelyhesek nagyobb tömegûek voltak, 
növekedési rátájuk és ivarérésük gyorsabbnak bizo-
nyult. Az „idôsebb” fürjek tojásaiból kelt csibék az 
új környezetre kisebb emocionális változásokkal re-
agáltak, s érzékenyebbnek mutatkoztak a szociá-
lis elkülönítésre. A tojó madár életkora valószínûleg 
a csökkenô allokált  szik tesztoszteron tartalmon ke-
resztül módosítja az utódok viselkedési jellemzôit 
(Guilbert és mtsai., 2012). 

Az androgének differenciált allokációja fi gyelhetô 
meg csoportosan költô délamerikai kakukkoknál 
(Guira guira, Crotophaga ani). A Guira kakukknál az 
együt- fészkelô csoport létszáma befolyásolja a de-
ponált  androszténdion mennyiségét: pozitív korrelá-
ciót mutat a tojásokba deponált androgén mennyiség 
a költô csoport nagyságával, s ez különösen igaz az 
esôs idôszakban, amikor (a táplálék abundancia nö-
vekedésének eredményeként) nô a költôtelepek mére-
te (Cariello és mtsai., 2006). A Crotophaga kakukknál 
a fészekaljon belül az elsô és utolsó tojás között fo-
kozatosan növekvô androgén depozició jelentkezett, 
ugyanakkor a tojó madár plazma androgén titere nem 
változott. Ennél a fajnál a csoport nagysága nem befo-
lyásolta a tojásokba deponált tesztoszteron mennyisé-
gét (Schmalz és mtsai., 2008). 

Az androgének differenciált és megnövelt alloká-
ciója jelentôs költséget jelent, melyet csak a jó kondí-
cióban levô tojók tudnak megvalósítani: idôsebb se-
regélyek és a korábban érkezô füstifecskék fészekal-
jában, a tojások tesztoszteron koncentrációja maga-
sabb, háromujjú csüllôknél a magasabb immunglobu-
lin mennyiséget deponáló tojók tojásaiban szintén na-
gyobb volt az androgén koncentráció (Pilz és mtsai., 
2003, Gil és mtsai., 2003, Gil, 2003).

A megnövelt androgén  allokáció mind a tojó, mind 
pedig a fi ókák szempontjából költséges, ezért mértékét 
csak egy optimum szintig növelheti a madár. A fokozott 
androgén beépítés megemelheti az anyamadár szteroid 
bioszintézis kapacitását és az androgének transzportját, 
s ezen keresztül eltolja az endogén szteroid egyensúlyt, 
amely zavart okozhat a nôstény fészeképítési aktivitásá-
ba, tojásképzési és ovipoziciós mechanizmusába, sôt a 
kotlási viselkedésében is (Nelson, 2000). 

A nagyobb androgén „ellátottság” negatív hatással 
is járhat a teljes  fészekalj vonatkozásában. Növeli a 
fi ókák mozgás és akusztikus aktivitását, ami fokozza 
a predációs veszélyt, mégpedig egy egész populáció 
szintjén, valamint a testvérek között jelentkezô túlzott 
agresszió forrása lehet. Mind két hatás  fészekalj reduk-
cióhoz vezethet (Royle és mtsai., 1999, Gil és mtsai., 
2003). A fi ókákban a  szik magasabb androgén titere 
egyes vizsgálatok szerint immunszupresszív hatású le-
het, gyengíti az antioxidáns rendszert, oxidatív stresszt 
indukál, amely a fi ókák kortikoszteron szintézisének 
növekedésével jár, s a metabolikus költség jelenté-
keny növekedéséhez vezet (Chainy és mtsai., 1997, 
Sockman, Schwabl, 2000, Eising és mtsai., 2003, Nel-
son, 2000). Valószínû azonban, hogy az oxidatív káro-
sító hatás, vagy ennek kivédésének jelentkezése a  szik 
tesztoszteron koncentráció növekedés mértékétôl függ-
het. Foglyok (Perdix perdix) tojásainak tesztoszteron 
kezelése azt mutatta, hogy szuprafi ziológiás dózis 
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szikbe juttatása a csibék testtömeg csökkenését ered-
ményezte és sejt immunitását csökkentette, míg a kis 
(fi ziológiás) dózis növelte az utódok növekedési rá-
táját (Cucco és mtsai., 2008). Tesztoszteronnal kezelt 
sárgalábú sirályok tojásaiból kikelt pelyhesekben ki-
sebb mértékû oxidatív károsító hatás jelentkezett: a 
lipidek oxidatív roncsolódása kisebb volt, mint a kont-
roll csoportban, sôt, nôtt a plazma antioxidáns szintje 
is. Ez a  szik tesztoszteron koncentráció növekedés po-
zitív hatását jelzi a stressz rezisztencia kialkulásában 
(Noguera és mtsai., 2011). A  szik tesztoszteron tartal-
mának kísérletes megnövelése széncinegékben kettôs 
hatású: egyrészt, fokozza az utódok melanin anyag-
cseréjét, s ennek kapcsán a hímekre jellemzô fekete 
has sáv erôteljesebb megjelenését. Másrészt, emelke-
dik a plazma antioxidáns szintje, ami a tesztoszteron 
indukált oxidatív terhelés (stressz) kivédésére irányuló 
adaptív válaszra utal (Galván, Alonso-Alvarez, 2010). 

Az androgének a közvetlen, ill. korai fejlôdést be-
folyásoló hatásaik mellett, hosszabb távon is befolyá-
solhatják a  fészekalj életének alakulását. Ismert, hogy 
gyengébb kondiciójú anyamadarak utódai között, ill. 
rossz táplálék ellátottság esetén sem pusztul el a teljes 
 fészekalj, legtöbbször vannak „túlélô” fi ókák. A gyen-
gébb kondíció, ill. a táplálék hiány esetén feltehetôen 
képes az anyamadár  fészekalj szinten „felkészülni”, 
s a legéletképesebb utódok életbenmaradását elô-
segíteni. A fi ókák tesztoszteron plazmaszintjének elté-
rése (aszimmetria) feltehetôen eredménye a tojás-szik-
be irányult aszimmetrikus androgén allokációnak. Fe-
hérgólyákon a fi ókák tesztoszteron aszimmetriájának 
megjelenése, vagy éppen ennek az aszimmetriának 
elmaradása az anyamadár kondícióját tükrözi és fi ó-
kákat felnevelô képességének megnyilvánulása lehet. 
A gyengébb kondíciójú (fi atalabb?) szülôk elsônek kelt 
fi ókái 5 – 15 napos korban magasabb tesztoszteron 
plazmaszinttel rendelkeznek, s ezek gyorsabban re-
agálnak a táplálékot hordó szülôk megjelenésekor, 
többet esznek és kirepüléskor nagyobb testtöme-
get mutatnak. A késôbben kelt fi ókák, melyek alacso-
nyabb tesztoszteron szinttel rendelkeznek, lassabban 
fejlôdnek, s közülük egy, vagy kettô elpusztul. A jobb 
kondícióban levô anyamadarak fi ókáinál nem mutat-
ható ki jelentôsebb tesztoszteron aszimmetria, s ezek 
valamennyien felnônek és kirepülnek, annak dacá-
ra, hogy ezen fi ókák testtömege kisebb, mint a gyen-
ge kondicióban levô anyák kirepült fi ókái (Sasvári és 
mtsai., 1999). A tél végén költô macskabagoly eseté-
ben hasonló összefüggéseket állapítottunk meg. Hideg, 
nagy hótakarású, táplálékban szegény és enyhe tele-
ken vizsgáltuk az elsô és a harmadik költés során a fi ó-
kák túlélésének és tesztoszteron plazma szintjének ösz-
szefüggését. Fiatal szülô madarak hideg és enyhe tele-
ken egyaránt, s az idôsebb szülôk csak a hideg teleken 
voltak rossz kondícióban, összevetve olyan idôsebb 
szülôkkel, melyek enyhe télben költöttek. A rosz kon-
dícióban levô szülôk utódaiban erôs tesztoszteron 
aszimmetria mutatkozott, s ezekben a fészekaljakban 
a késôbb kelt (alacsonyabb tesztoszteron titerû) fi ókák 
rendszerint elpusztultak a kirepülés elôtt. A jó kondíci-
ójú szülôk utódaiban nem jelentkezett a tesztoszteron 
szint ingadozása, s ezek valamennyien kirepültek. 

Macskabagoly esetében mind az anyamadár életkora 
(tapasztalata), mind pedig az idôjárási helyzet befolyá-
solni képes a tojásokba történô (feltehetô) androgén  al-
lokáció mértékét, amely az életképes fi ókák számán, 
ill. a  fészekalj redukción keresztül szabályozza a po-
puláció helyzetét (Sasvári és mtsai., 2004). 

A maternális androgén  allokáció befolyásolhatja 
az utódok ivari megoszlását is (Petrie és mtsai., 2001). 
Müller és mtsai (2002) szerint a házityúkok szociális 
rangsora hatással van a szikbe deponált tesztoszteron 
mennyiségére, a tesztoszteron koncentráció pedig hím 
embriót tartalmazó tojásokban magasabb. 

Minél magasabb a rangsorban a kérdéses tojó, an-
nál több androgént deponál a tojásokba, domináns 
tyúkok utódainál 64% kakas lett, míg a szubordinált 
tyúkoknál 43–48%. Más adatok szerint, viszont nincs 
összefüggés az androgén koncentráció és az embriók 
ivara között (Verboven és mtsai., 2003, Gil és mtsai., 
2004b). Feltételezik, hogy a tojó madár kondíciója az, 
amely a tojásokba allokált androgén mennyiséget be-
folyásolná: jobb kondíciójú tojók tojásaiban maga-
sabb a tesztoszteron titer, s ezekbôl a tojásokból több 
hím ivarú utód kel ki. Ezt állapították meg Tachycineta 
bicolor (Whittingham, Dunn, 2000) és páva esetében 
(Pike, Petrie, 2005). A differenciált  allokáció, a hím iva-
rú utódok számának növelése, a nôstények lehetôsége 
a költési siker megváltoztatására. 

A  dehidroepiandroszteron (DHEA) allokációjá-
ról közvetlen adattal nem rendelkezünk, viszont is-
meretes az, hogy az álarcos szula (Sula granti) két 
tojás ból álló fészekaljából csak az elsônek lera-
kott tojásból származó fi óka nô fel, a második-
nak kikelôt u.i., az elsô fi óka kilöki a fészekbôl.  
Az elsô fi ókában, még a második kibúvása elôtt ma-
gas DHEA koncentrációt találtak, majd a második ki-
kelésekor emelkedik a tesztoszteron és kortikosz-
teron szint is. Valószínûsithetô – maternális alloká-
cióra visszavezethetôen – az elsô fi óka intenzívebb 
szteroidogenetikus enzim mûködése, amely magas 
DHEA „tartalék” képzéssel jár (Ferree és mtsai., 2004). 

Az androgének mellett Valószínûsíthetô az ösztro-
gének tojásokba történô allokációja is, valamint ezek 
hatása a fi ókák fejlôdésére. A küszvágó csér (Sterna 
hirundo) általában 3 tojásból álló fészekaljat ké-
pez, s ezekben – hasonlóan az androgének eloszlá-
sához – az E2 tartalom az elsô tojásban a legkisebb, s 
az utolsóban a legmagasabb (French és mtsai., 2001). 
Az ösztrogénnel kezelt madarak tojásaiból kikelô hím-
ivarú fi ókák feminizálódhatnak, csökkenhet az inkubá-
ciós idô, de a kísérleti eredmények nem egyértelmûek. 

Progeszteron szikbe történt allokációjáról csupán 
Lipar és mtsai (1999b), valamint Henriksen és mtsai, 
(2011) számolnak be.

A kortikoszteron szikbe történô allokációjára vo-
natkozóan több adatot ismerünk, amelyek arra utal-
nak, hogy a glukokortikoidok élettani szerepe igen 
valószínû az embriogenezis epigenetikus szabály-
zásában. Japán fürj tojóba ültetett kortikoszteron 
implantátum szignifi kánsan növeli a tojások kortikosz-
teron tartalmát. Ezekbôl a tojásokból kevesebb csibe 
kelt ki, s növekedési sebességük lecsökkent (Hayward, 
Wingfi eld, 2004). Larus michahelis tojók kortikoszte-
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ron kezelése meghosszabbította a kelési idôt, s lassí-
totta az embriók fejlôdését, s gyengítette a fi ókák táp-
lálék kolduló magatartását (Rubolini és mtsai., 2005). 
Ellentétes eredményt kaptak háromujjú csüllôn (Rissa 
tridactila), ahol a kortikoszteronnal kezelt szülô ma-
darak utódai intenzívebb táplálék kolduló magatartást 
mutattak (Kitayski és mtsai., 2001). 

Ismeretes az, hogy a anya állatok szex-specifi kusan 
képesek módosítani az utódokba irányított befekte-
tést, mégpedig az anya kondiciójának függvényében. 
A szex-allokációs elmélet szerint a gyengébb 
minôségû tojó madarak az evoluciósan kevés-
bé „költséges” ivarú utódokba invesztálnak többet. 
Nôstény seregélyekben a kortikoszteron plazma szint 
kísérletes növelése fokozta a  szik kortikoszteron tar-
talmát, s ezekbôl a tojásokból – a megnövekedett hím 
embrio mortalitás miatt – több nôstény utód kelt ki, a 
kevés hím fi óka pedig lassabban növekedett, s gyen-
gébb celluláris immunitást mutatott. A nôstény utó-
dok kondícióját a beavatkozás, ugyanakkor nem mó-
dosította, ami utal arra, hogy a  szik megnövekedett 
glukokortikoid szintje a nôstény utódok arányát 
és életben maradási esélyét fokozta. Ez kedvezô a 
nôstény madár számára is, a költés és fi ókanevelés 
bizonytalan idôjárási feltételei között (Love és mtsai., 
2005). A megnövekedett kortikoszteron transzfer az 
utódok fenotípusát úgy módosítja, hogy azokat „fel-
készíti” a környezet stressz hatásainak jobb elviselé-
sére. A magasabb  szik glukokortikoid koncentráció 
az embrioban kedvezô és „költségesebb” hatásokat 
egyaránt kivált. Tyúk tojások kortikoszteron injektálá-
sa azt mutatta, hogy a kikelt csibék a stresszt követô 
idôszakban elnyújtottabb kortikoszteron plazmaszint 
csökkenéssel reagáltak a kontroll csoporthoz képest 
és akut stresszt követôen az oxidatív stressz károsító 
hatása csökkent ezekben az állatokban. A magasabb 
 szik kortikoszteron szint ugyanakkor, nagyobb reak-
tív oxigén metabolit mennyiséget eredményezett az 
embriókban és ezzel függhet össze a kromoszómák 
telomer hosszának jelentôs megrövidülése, amely fo-
kozott öregedést és megnövekedett mortalitást ered-
ményezhet (Haussmann és mtsai., 2012). 

Házityúkban a stressz hatására megemelkedô kor-
tikoszteron szint a lerakott tojásokban a  szik és to-
jásfehérje szintjén is megemeli a glukokortikoid kon-
centrációt (Bulmer, Gil, 2008, Downing, Bryden, 
2008), s a fejlôdô embriók, mintegy 15–23%-os mor-
talitását okozza, a kikelt pelyhesek tömege kisebb, 
immun-válasz képességük és agresszivitásuk csök-
kent és fokozódott az embertôl való félelmük (Szôke 
és mtsai., 2005, Janczak és mtsai., 2006, Ericksen és 
mtsai., 2003, Saino és mtsai., 2005). Az anyamada-
rat ért krónikus stressz hatás japán fürjön, nem csak a 
szikbe deponált kortikoszetron mennyiség növelésén 
keresztül „rontja” az utódok vitalitását, hanem az al-
lokált tesztoszteron mennyiségét is csökkenti (egyfaj-
ta glukortikoid – androgén antagonizmus alapján), s 
így a fejlôdést facilitáló hormonális hatást is gyengí-
ti (Okuliarová és mtsai., 2010). A kortikoszteron  allo-
káció akut stressz esetén – a magnumban néhány órát 
fejlôdô – tojásfehérjében okoz koncentráció növeke-
dést, míg krónikus stressz hatására a – napokon ke-

resztül fejlôdô – szikanyag glukokortikoid tartalmat 
fokozza (Downing, Bryden, 2008). 

A plazma, a tojásfehérje és a  szik kortikoszteron 
koncentrációja két házityúk törzs esetén nem mutat 
korrelációt: fehér leghorn tyúkok tojásaiban a  szik 
kortikoszteron tartalom magasabb, mint a Hy-Line 
barna tojó tyukokéban, ugyanakkor azonban a plaz-
ma és a tojásfehérje kortikoszteron koncentrációiban 
nem jelentkezett különbség (Navara, Pinson, 2010). 
Az utódok számát és életrevalóságát a  fészekalj to-
jás számával arányosan, az allokált hormonok meny-
nyiségének variálásával képes az anyamadár befolyá-
solni. Seregélyeken a  szik kortikoszteron tartalmának 
intra-clutch variabilitása a nagyobb fészekaljak ese-
tén nagyobb, mint a kisebb clutchok esetén, ami az 
elsôtôl az utolsó tojásig jelentkezô glukokortikoid kon-
centráció növekedésben nyilvánul meg. A kortikosz-
teron utódok fejlôdésére gyakorolt negatív hatását te-
kintve, ez a tény a nagyobb fészekaljak redukciójára 
vezet, ami nagyobb túlélési esélyt ad a korábban le-
rakott, tojásokból kikelt pelyheseknek (Love és mtsai., 
2008). A tojásrakási sorrend szerint allokált sztero-
id hormonok Valószínûleg együttesen fejtik ki a fi ó-
kák fejlôdési erélyét befolyásoló hatásukat. Nimfapa-
pagájok (Nymphicus hollandicus) esetében a  szik kor-
tikoszteron tartalma ugyancsak nô a tojás lerakás sor-
rendjében, azonban a tesztoszteron koncentráció ez-
zel ellentétesen, a lerakás sorrendjében csökken, va-
gyis az elsô tojásokban a legmagasabb. A két szteroid 
ellentétes megoszlása – pozitív tesztoszteron hatást fel-
tételezve – a korábban lerakott tojásokból származó, s 
a kelési aszinkronia alapján hamarabb kelt fi ókák vita-
litását növeli (Kozlowski, Ricklefts, 2010). A kortikosz-
teron – androgén (szexuál szteroid) antagonizmus ha-
tását glukokortikoid implantált házityúkokon is meg-
fi gyelték. Ezekben a madarakban csökkent a plazma 
progeszteron, tesztoszteron és ösztrogén koncentráci-
ója, s ezzel szimultán a szikbe deponált progeszteron 
és tesztoszteron mennyisége, míg az ösztrogén  alloká-
ció nem. A glukokortikoidok tehát gátló hatásukkal a 
szikbe deponált androgén, progeszteron mennyiségét 
csökkenteni képesek, amely a stressz hatások komp-
lex embriót károsító hatását eredményezik (Henriksen 
és mtsai., 2011). 

A pajzsmirigyhormonok szikbe történô allokáció-
ját házityúkon és japánfürjön vizsgálták. A T4 és T3 
 szik koncentrációja lényegében megegyezik a vér-
plazmáéval, s a pajzsmirigy hormonok kísérletes be-
vitele dózis arányosan növeli a plazma és a  szik T4 
és T3 koncentrációját. A magasabb pajzsmirigy hor-
mon tartalmú sziket tartalmazó tojásból fejlôdô utó-
dok szövetei gyorsabban fejlôdnek és differenciálód-
nak, s ezek a fi ókák nagyobb kelési testtömeget mu-
tatnak. Feltehetô, hogy vadmadarakban a differen-
ciált pajzsmirigy hormon  allokáció szerepet játszhat 
az utódok fejlôdésének heterogenitásában (McNabb, 
Wilson, 1997,Wilson, McNabb, 1997 ).

A maternális  allokáció további, fontos megnyil-
vánulása az antioxidáns és immunostimulátor ha-
tású karotinoidok „célzott” szikbe juttatása lehet. 
A magasabb rendû szervezetek számára is fontos 
karotinoidokat baktériumok, növények, gombák és 
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egyes gerinctelenek szintetizálják, s a gerincesek – 
így a madarak – szervezetébe is csak a felvett növényi 
és gerinctelen eredetû táplálékkal jut be. Ezek a mo-
lekulák két geranyl-geranyl difoszfát molekula kon-
denzációjával keletkeznek, s a lineáris lycopén két 
végén 6 szénatomos gyûrûvel egészül ki béta-karo-
tinná. A szervezetben mint béta-karotin és a leghaté-
konyabb antioxidáns hatású canthaxanthin találhatók 
meg, leginkább (Valmalette és mtsai., 2012, Zhang és 
mtsai., 2011). 

A karotinoidok egyrészt a bôr és bôrfüggelékek 
(tollazat) színének kialakításában, mint pigmentek ját-
szanak fontos szerepet, s a másodlagos ivari bélye-
gek jelzôi. Másrészt, mint az antioxidáns rendszer ele-
mei elektron transzfer funkciót töltenek be. Ez utóbbi 
funkciójuk egy elektron továbbítását jelenti az egyes 
karotinoid molekulák – a hidrofi labb xantofi lok és a 
lipofi labb karotinok – között. Ez a mûködésük orga-
nizációs hatású és ezen keresztül meghatározó fon-
tosságú az embrio normál fejlôdésében és a kike-
lés utáni testtömeg növekedésben, differenciálódás-
ban és a fi ókák rátermettségének növelésében, vala-
mint fenotípusos variációinak sokféleségében. Ezen kí-
vül ezek a pigmentek fontos immunostimulátorok is. 
Mivel a fenti folyamatokban nagy jelentôségû a kör-
nyezeti sokféleséghez való alkalmazkodás, így az 
embriogenezis megindulásában és optimalizálásában 
a szikben levô, az anyai szervezet által transzlokált 
antioxidáns karotinoidok (β-karotin, A-vitamin), va-
lamint E-vitamin adequat mennyisége alapvetô lehet 
(Biard és mtsai., 2006, Biard és mtsai., 2009, Skibsted, 
2012, Muller és mtsai., 2012). A karotinoid  allokáció 
mértéke szoros kapcsolatban van az aktuális táplálék 
ellátottsággal, a táplálékban levô karotinoidok mennyi-
ségével, mint azt az örvöslégykapó (Ficedula albicollis) 
tojások  szik analizise mutatta, ahol két egymást követô 
évben, ugyanazon populációban eltérô mennyiségi vi-
szonyokat találtak (Hargitai és mtsai., 2006). Kék cine-
gén a tojó madarak karotin etetése szignifi kánsan fo-
kozta a szikbe beépült karotin mennyiséget (Biard és 
mtsai., 2005). A kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) 
esetében, a széles földrajzi elterjedésû faj tojásaiban a 
 szik karotinoid tartalma jelentôs geográfi ai variabilitást 
mutatott, ami éghajlati és táplálék ellátottsági különb-
ségeket jelezhet (Ruuskanen és mtsai., 2011). 

Az allokált antioxidánsok élettani szerepét illetôen 
kevés adattal rendelkezünk. Fontos funkciót töltenek 
be, mind az adult madarak szervezetében, mind pedig 
az utódok életrevalóságának optimalizálásában. Larus 
michaelis esetében az antioxidánsok jelentôségét a to-
jás mérettel, a lerakási sorrenddel történô összefüg-
gésben és az embrió ivarával való kapcsolatot vizs-
gálták. A tojásrakási sorozatban elfoglalt hellyel csök-
kent a  szik karotinoid és E vitamin koncentrációja, míg 
az androgén koncentráció nôtt, de az A-vitamin, va-
lamint ösztradiol és kortikoszteron koncentráció nem 
változott. A tojás tömege csökkent a tojásrakási sor-
renddel, s ez negativ korrelációt mutatott a clutch át-
lagos karotinoid koncentrációjával. Ivar specifi kus 
antioxidáns allokációt nem találtak, de nem mutatko-
zott ilyen összefüggés a szteroidok vonatkozásában 
sem (Rubolini és mtsai., 2011). A β-karotinmennyisége 

pozitívan korrelál örvöslégykapó esetében a lerakott 
tojások sorrendjével, s pozitív korrelációt mutat a  szik 
tesztoszteron tartalmával. Szerepe valószínû az utol-
sónak kelt fi ókák túlélési stratégiájában, növelve ezek 
oxidativ stressz-el és patogénekkel szembeni rezisz-
tenciáját (Török és mtsai., 2007). 

A karotinoidok és androgének együttes hatását, 
kísérleti módszerrel japán fürjeken a szikbe történô 
 allokáció esetében tanulmányozták. A nôstény ma-
darak karotin bevitele fokozta ezek plazma karo-
tin tartalmát s kedvezôen hatott immun rendszerük-
re, GnRH kezelés növelte a plazma tesztoszteron és 
karotinoid szintjét, s ugyanakkor immunszupresszív 
hatásúnak bizonyult. GnRH és karotin együttes be-
vitele fokozta a kezelt madarak celluláris immun 
válaszát, hasonlóan a csak karotinoid kezelt für-
jekéhez, utalva arra, hogya karotinoidok kivédik 
az androgének immunszupresszív hatását. Mind a 
tesztoszteron, mind a karotinoid plazma szint növe-
lése fokozta mind két anyag allokációját a tojás szik-
be (Peluc és mtsai., 2012). 

Ismeretes, hogy a nôstény madarak párválasz-
tását pozitívan befolyásolja az, ha a hím attraktí-
vabb megjelenésû. Tôkés récéken a gácsérok sárgás 
csôrszíne karotinoid függô, s fokozott karotinoid be-
vitellel mesterségesen fokozható. A sárgább csôrû gá-
csérokat választó tojók esetében nagyobb tömegû to-
jásokat rakott a nôstény madár, s ezek tojásfehérjéjé-
ben magasabb volt a baktericid hatású lizozim kon-
centráció. A  szik karotinoid koncentrációját azon-
ban nem befolyásolta a sárgább csôrû hím választá-
sa. A karotinoid koncentráció ilyen, „közvetett hatá-
sa”, tehát nem a karotin allokációt növelte, hanem a 
tojás egy másik – az utód számára fontos – kompo-
nensét fokozta (Girodeau és mtsai., 2011). Foglyokon 
(Perdix perdix) alkalmazott béta-karotin bevitel csak a 
nôstény madarakon okozott immunerôsítô hatást, hí-
mekben nem, s nem befolyásolta a lerakott tojások fe-
hérje és lipid tartalmát, s ugyancsak nem fokozta a  szik 
béta-karotin koncentrációját. Megnôtt azonban a to-
jásfehérje lizozim koncentrációja, s a tojások kikelési 
rátája fokozódott, ami az immunrendszert erôsítô ha-
tásra vezethetô vissza (Cucco és mtsai., 2007). 
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Z

Z kromoszóma  14
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