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A kocA belső ivArszerveinek izomműködése

A házisertés szervezetét számos szövettípus építi 
fel. A szövetek szerveket alkotnak, amelyek a ben-
nük található specializált sejteknek köszöhetően 
funkciójukat nagy hatékonysággal képesek ellátni. 
Ezek közé a szövetek közé tartoznak az izomszöve-
tek is, amelyek lehetővé teszik a vér keringését, a 
mozgást, az emésztést és többek között a szaprodási 
folyamatokban is komoly szerepet játszanak. A 
testet felépítő izmok, legyenek azok harántcsíkolt 
izmok (vázizmok) vagy simaizmok (erek, emész-
tő-, illetve belső ivarszervek izmai), funkciójukat 
az őket felépítő rostos állomány összehúzódása és 
elernyedése révén töltik be. Ezt az összehúzódás-
ra való képességet nevezzük kontraktilitásnak. Az 
izmok tevékenysége az őket felépítő sejtek háló-
zatain végighaladó elektromos impulzusok révén 
valósul meg. Ezek az izommozgások teszik lehető-
vé az ivarsejtek mozgását a női nemi utakban, az 
embrió méhbe történő vándorlását a megterméke-
nyülés után, valamint a kifejlődött magzatok világ-
ra jövetelét az elléskor.

A simAizomműködés AlApjAi

A simaizmok a belső ivarszervek falában (méh, 
petevezetők, ondóvezeték, stb.) spirális és hosszan-
ti elrendeződésű rétegeket alkotnak. Egymagvú, 
orsó alakú sejtek alkotják őket, amelyeknek össze-
húzódásra képes elemeit miofilamentumoknak 
nevezzük. Összehúzódásuk lassú és hullámszerű-
en terjed végig az adott szerven. Ez a perisztalti-
kus mozgás idézi elő részben a szervek belső részé-
ben (lumenében) elhelyezkedő ivarsejtek mozgását. 
A simaizmok beidegzését a környéki (vegetatív) 
idegrendeszer végzi, mely a belső elválasztású miri-
gyek által termelt hormonok (endokrin rendszer) 
segítségvel szabályozza a belső ivarszervek műkö-
dését.
Az izomműködés bonyolult folyamat, ami az izmok 
sejtmembránjának felszínén végbemenő potenci-
álváltozás jelenségén alapszik (depolarizáció).  Az 
izomsejtek membránjának külső és belső oldalán 
alapvetően jelentős potenciálkülönbség van (nyu-
galmi állapotban kb. -90 mV). Ha a sejtmemb-
ránt inger éri, akkor rövid időre megváltozik a 
külső és belső oldal közti feszültségkülönbség, és 

a sejtemembrán depolarizálódik. Az ilyen elekt-
romos aktiváció (ingerület) hatására nagy meny-
nyiségű kalciumion (Ca2+) szabadul fel a sejtben, 
mely előidézi az izomrostok összehúzódását. A 
simaizomsejtek szoros kapcsolatban állnak egy-
mással (ún. réskapcsolatok révén), így az ingerület 
hullámként haladhat végig a sejtek hálózatán és ez 
idézi elő mozgásukat.

A beslő ivArszervek izomműködésé-
nek szAbályozásA

A cAjAl-féle sejtek

A belső ivarszerveket felépítő izomszöveteknek 
saját stimuláló, illetve szabályozó sejtei vannak. 
Ezeket a sejteket az 1910-es évek elején fedezte 
fel egy spanyol orvos, Santiago Ramón y Cajal, 
aki az idegrendszer szerkezetének kutatásáért 
1906-ban Camillo Golgival együtt megosztott orvo-
si Nobel-díjat kapott. A róla elnevezett, Cajal-
féle intersticiális sejtjek (ICC) az emésztőszer-
vek simaziom-rétegét körülvevő ún. mienterikus 
plexusban foglalnak helyet. A Cajal-féle sejtek 
kulcsszerepet játszanak a gyomor- béltraktus 
működésében, így az izmok összehúzódásainak 
szabályozásában, a környéki idegrendeszer és a 
gyomor- béltraktus közti kommunikációban, vala-
mint a mechanikus ingerek érzékelésében.
A Cajal-féle intersticiális sejteket immun-
hisztokémiai módszerek segítségével több sima-
izomszövetben is sikerült azonosítani. A gyo-
mor- béltraktuson kívül a méh izomrétegeiben 
(miometrium) sikerült olyan sejteket izolálni, ame-
lyek morfológiailag és antigenitásukat tekintve is 
nagyon hasonlóak a Cajal-féle intersticiális sejtek-
hez. Ezeket nevezték el Cajal-szerű intersticiális 
sejteknek (ICLC). Az ICLC-k fontos szerepet töl-
tenek be a húgyutak és a belső ivarszervek sima-
izom-összehúzódásaiban.
Az ICLC-k a szteroid hormonok szintjétől függően 
képesek szabályozni a méhizmok összehúzádásait. 
A méh simaizmaiban található ICLC-k spontán 
elektromos és ritmusszabályozó tevékenységet 
végeznek, továbbá ők felelősek a lassú összehúzó-
dások kialakulásáért. Állatokon végzett vizsgálatok 
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alapján ezeknek a sejteknek valószínűleg szerepük 
van az ellés szabályozásában, valamint a méhizom-
zat rendellenes mozgásaiban is, ami végül a méh 
belső rétegének gyulladásos megbetegedéseihez 
vezethet (pl. méhgyulladások, endometritis). A méh 
simaizmainak összehúzódását egyetlen elektro-
mos impulzus is képes elindítani, de az erős és tar-
tós összehúzódásokhoz összehangolt mioelekromos 
tevékenységre van szükség.
A legtöbb emlősfaj méhét elsősorban a környéki 
idegrendszer szimpatikus rostjai idegzik be, ame-
lyek között főként adrenerg és kolinerg típusú ros-
tok találhatók. Az elmúlt években azonban számos 
más neurotranszmitterről is kiderült, hogy részt 
vesz a női nemi traktus működésének szabályozá-
sában, melynek pontos részletei azonban nem tisz-
tázottak.

A hormonok szerepe

A nemi hormonok meghatározó szerepet játsza-
nak a belső ivarszervek izommozgásainak szabá-
lyozásában. A vemhesség alatt az ösztrogén kon-
centrációja a kora reggeli órákban éri el a maxi-
mumát, míg a progeszteron szintje éjszaka a leg-
magasabb. 
Az ösztrogének hatására a méh szöveteiben aktív 
sejtnövekedés és differenciálódás (hipertrófia) 
indul meg. Az ösztrogének hiperpolarizálják a sejt-
membránt, növelik az izmok összehózódásainak 
számát és hosszát, ezenkívül serkentik a 
simaziomsejtek kommunikációjában kulcsszerepet 
játszó réskapcsolatok kialakulását, ami hozzájárul 
a simaizomrostok vezetőképességének javulásá-
hoz, és így növeli például a méhizomzat összehú-
zódó képességét.
A progeszteron szintén hiperpolarizálja a sejt-
membránt, de az ösztrogénnel ellentétben csök-
kenti az összehúzódások erősségét és gyakorisá-
gát, ezzel biztosítva „nyugodt körülményeket” a 
magzatok számára a vemhesség során. Emellett 
gátolja az elektromos aktivitás terjedését és a 
réskapcsoltok kialakulását a legtöbb állatfajnál 
csakúgy, mint az ember esetében.
Az oxitocin a simaizom sejtek sejtmembránjának 
meglehetősen hosszú, néha tartós depolarizációját 
okozza. 
Növeli az összehúzódások gyakoriságát, hosszát, 
de csökkenti azok terjedési sebességét. Jól ismert, 
mint erős méhstimuláns. A vér oxitocinszintje 

a sötétség korai óráinál éri el a maximumát. 
Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a legtöbb ser-
tés éjszaka ellik. Szintje az ellés alatt végig maga-
san marad, és csak az utolsó magzat kitolása után 
kezd el csökkeni. 
A méh oxitocinnal szembeni érzékenysége foko-
zódik a vemhesség előrehaladtával, és röviddel az 
ellés előtt éri el maximumát.
A prosztaglandinok (pl. PGF2α) lassú membrán-
depolarizációt idéznek elő, amely megnöveli az 
összehózódások frekvenciáját és a nyugalmi 
tonikus feszültséget. Az ellés beindulása valószínű-
leg a prosztaglandinok mennyiségi növekedésének 
köszönhető.
A Cajal-szerű intersticiális sejtek jelenlétét a sertés 
méhizmaiban is kimutatták, továbbá sikerült öszt-
rogén-, progeszteron- és oxitocin-receptorok jelenlé-
tét is igazolni a sejtek sejtmagjain. Ezáltal igazoló-
dott, hogy a sertések méhének simaizom-aktivitása 
belső (ún. miogén) eredetű. 
Az immunhisztokémiai vizsgálatok alapján a méh-
ben található ICLC-k alkotta hálózatok a sertés-
ben és az emberben is nagyon hasonlóak. Román 
kutatók már 2005-ben leírták, hogy az oxytocin és 
a progeszteron képes befolyásolni az ICLC-k műkö-
dését, tehát az ICLC-k szteroidhormon-szenzorok-
ként is felfoghatóak.
A legfrissebb kutatások szintén megerősítették, 
hogy a sertés méhében és petevezetőjében találha-
tó ICLC-k felületén funkcionális oxytocin- és pro-
geszteron-receptorok helyezkednek el. Ezek a sej-
tek közvetlenül képesek stimulálni a szomszédos 
simaizomsejteket, ami azonnali méh összehúzódá-
sokat idéz elő. 
Ezek alapján úgy tűnik, hogy az ICLC-k hormon-
szenzorokként és elsődleges ritmusszabályózókként 
viselkednek a sertés méhszöveteiben, akárcsak az 
ember esetében. 
A sertés méhének simaizom-szöveteiben az emlí-
tett sejthálózatok szerkezeti és sejtszinten is meg-
figyelhetők, valamint úgy tűnik, hogy funkcionális 
szerepet játszanak a méhösszehúzódások szabályo-
zásában.
A sertések spontán méhaktivitását több módszer-
rel is vizsgálták a kutatók. Ezek alapján úgy tűnik, 
hogy a sertés méhének és petevezetőinek összehú-
zódásai szabályos mintázatot követnek, amelyek 
jellemzők az ivari ciklus egyes szakaszaira.
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Az ivArzás

A sertés belső ivarszerveinek simaizom-mozgásai 
jelentősen különböznek az ivari ciklus egyes sza-
kaszaiban (follikulus fázis, ösztrusz, luteális fázis). 
Azt már 1974 óta tudjuk, hogy a kocák méhszarva-
inak összehúzódásai eltérő irányúak lehetnek.  Az 
összehúzódások indulhatnak a méhkürttől a méh-
test felé haladva, de lehetnek a méhtest felől a 
méhkürt irányába terjedőek is. A legújabb kutatá-
sok eredményei szerint a sertés méhének összehú-
zódásai viszonylag egyforma gyakorisággal terjed-
nek mind a két irányba, függetlenül attól, hogy a 
ciklus mely szakaszában van az állat (ivarzás előtt, 
illetve után). 
Az ivarzás (ösztrusz) alatt, a hullámok domi-
náns terjedési iránya a méhkürttől a méhtest felé 
mutat, és az összehúzódások energiája, erőssége és 
időtartama is növekszik, míg az ellenkező irány-
ban inkább az említett paraméterek csökkenése 
a jellemző. Ilyen változásokat a luteális fázisban 
(diösztrusz) nem tapasztaltak, ami szintén arra 
utal, hogy a méh simaizom-aktivitása a hormoná-
lis állapottól függően az ICLC-k, mint specifikus 
modulátorok szabályozása alatt áll. A hipotézis 
alapját az szolgáltatja, hogy a mikroszkópos vizs-
gálatok alapján az ICLC-k közvetlen kapcsolatban 
állnak a vérerekkel és az idegvégződésekkel, és raj-
tuk számos ösztrogén- és progeszteron-receptor 
található.
Korábbi humán vizsgálatok alapján úgy tűnt, hogy 
a simizom-összehúzódásokért felelős Cajal-szerű 
intersticiális sejtek (ICLC-k) random módon helyez-
kednek el a belső ivarszervek szöveteiben. A 2000-
es évek elején egyes kutatók rávilágítottak, hogy a 
belső ivarszervek simaziomsejtjeit az ICLC-k vagy 
a szomszédos izomsejtek (myocyták) stimulálják, 
amelyek jelgeneráló sejthálózatot hoznak létre, és 
az összehúzódások gyakorisága, amplitúdója és 
időtartama a stimulált sejtek számától függ. 2007-
ben felfedezték, hogy az összehúzódások stimu-
lálásáért felelős területek az ember és a patkány 
esetében a méhszarvak és petevezetők találkozási 
pontjában (isthmus régió) találhatóak. Más labora-
tóriumi állatokon végzett tanulmányok szerint az 
összehúzódások elsősorban a méhszarvak végéről 
és az isthmus területéről indulnak, és ezek tekint-
hetők az elsődleges ritmusszabályozó területeknek. 

Egy 2011-ben íródott tanulmány szerint sertésben 
is a méhszarvak vége tekinthető a ritmusszabályo-
zó anatómiai régiónak. A legújabb kutatások ered-
ményei is alátámasztják ezt, hozzátéve, hogy mind 
az ivarzás alatt, mind az ivarzás utáni időszakban 
a korábban említett két régióban tapasztalták az 
ICLC-k legnagyobb sűrűségét. 
A méhszarvak végének és az isthmus régió tevé-
kenységének szoros korrelációja a méhszövet 
összehúzódásaival szintén arra utalnak, hogy ezek 
a területek szabályozzák a méh simaizmainak akti-
vitását.
Lengyel kutatók szerint is ez a régió a legfonto-
sabb impulzus-generátor terület a sertés méhében. 
Kiderült, hogy az ICLC-k sűrűsége jóval alacso-
nyabb a méhtest és a méhszarvak középső részén, 
mint a méhszarvak végén és az isthmus régióban, 
mindazonáltal az ivarzás alatti izomaktivitások 
kifejezettebbek voltak az előbbi területeken.
Az egér- és patkánymintákon in vitro körülmények 
között végzett vizsgálatok nagyon hasonló eredmé-
nyeket mutattak. 
A rágcsálómodellekből nyert adatok szerint a méh-
test és a méhszarvak alsóbb részeinek összehúzó-
dásai még a petevezető-régióból eredő összehúzó-
dások leállása után is folytatódnak, ami szintén a 
simaizom hullámok korábban leírt terjedési irányát 
igazolja. 
Az izmok összehúzódásainak erőssége és gyakori-
sága, valamint a méhszarvak végződéseiben és az 
isthmus régióban található oxytocin- és progesz-
teron-receptorok sűrűsége közötti erős korreláció 
mind ennek a területnek a központi szerepét való-
színűsíti, valamint azt sugallja, hogy a simaizom-
összehúzódások bonyolult rendszerét a reproduktív 
hormonok szabályozzák. A vizsgálatok alapján az 
oxitocin nagyobb aktivitást mutat, mint a progesz-
teron, ami összhangban áll e két hormon különböző 
fiziológiai hatásaival. 
Mindemellett, a méhtest és a méhszarvak terü-
letén észlelt izomösszehúzódások, valamint a 
Cajal-szerű sejtek és az oxytocin- progeszte-
ron-receptorok sűrűsége közötti gyenge korre-
láció arra enged következtetni, hogy a méhtest 
és méhszarvak legnagyobb része meglehetősen 
passzív szerepet tölt be a koca ivarszervei műkö-
désének szabályozásában.
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A vemhesség

A vemhesség első időszakában a méh nagyon ala-
csony erősségű és kis frekvenciájú összehúzódá-
sokat végez. Ezeket nevezik a humán gyakorlat-
ban ún. Alvarez-féle hullámoknak. A vemhesség 
második felében jelennek meg a Braxton-Hicks-
féle összehúzódások, amelyek erősebb, de ritkább 
összehúzódásokat jelölnek. Az ellés kezdetéig az 
összehúzódások egyre gyakoribbá válnak, és erős-
ségük is növekszik. 
Az ellés során az összehúzódások erőssége és gya-
korisága fokozódik és a méh egészére kiterjed. A 
vemhesség alatt a méhre jellemző simaizom-össze-
húzódások élettani háttere nagyon összetett. A 
koraellés, illetve vetélés a simaizom-összehúzódá-
sok helytelen szabályozása miatt következik be.

Az ellés

Az ellés beindulásához a méhizmok aktivációja szük-
séges. Az ellés előtt a méhizomsejtek ingerlékenysé-
ge növekszik, mert felületükön különböző ioncsator-
nák és különböző hormonok receptorai (pl. oxytocin) 
alakulnak ki. Ezzel párhuzamosan a méhizmok 
aktivitását gátló anyagok, mint a nitrogén-monoxid 
(NO) hatása jelentősen csökken, mely a méhaktivitás 
fokozódását idézi elő. A simaizomsejtek közötti rés-
kapcsolatok száma, és ezáltal az izomsejtek között 
zajló kommunikáció szintén növekszik, ún. funkci-
onális sejtegyüttest (syncytium) hozva létre, amely 
lehetővé teszi az ingerület gyors és hatékony terje-
dését. Ezek a változások szükségesek ahhoz, hogy 
az ellés során a méh összehúzódásai képesek legye-
nek kitolni a magzatot a külvilágba. A méh térfo-
gata fontos tényező az izomösszehúzódások sza-
bályozásában. Minél nagyobb a méh, annál inkább 
megnyúlnak a simaizomrostok, és annál nagyobb a 
rostok feszültsége, amely így megnöveli az összehú-
zódások erősségét.
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