Tejképzés biokémiája
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A tejfehérjék forrása:
♦ 90% a tejmirigy hámsejtjeiben szintetizálódik (α,
β-kazein, α-laktalbumin)
Helye:

szemcsés

endoplazmatikus

retikulum

(SZER) → Golgi készülék membrán rendszer →
végleges alak kialkulása.
♦ Májban képződik: szérumalbumin.
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♦ Plazmasejtekben képződnek: immunglobulinok.
A tejfehérjék:
Kazein
Kizárólag a tejmirigyben fordul elő.
Kazein komplex (α-β-γ-kazein) κ-kazein
polipeptidek

κ-kazein

rennin

glükopeptid (védőkolloid)

para-κ-kazein + glükopeptid →

Ca++ jelenlétében: hidroszól → gél.
Izoelektromos pontja: 4,6 pH.
A kazein molekulákat foszforsav és Ca++-ionok
kapcsolják micellává.
Ca-kazeinat micella:
Ca[(α-β-γ-kazein) κ-kazein]n
Hidrátburkában Ca3(PO4)2.
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Feladata: aminosavakkal, kalciummal és foszforral
ellátni az újszülöttet.
α-laktalbumin
A laktóz szintetáz B-alegysége.
β-laktalbumin
Kéntartalmú aminosavakban gazdag.
Szérumalbumin
Aktivátora a lipáz enzimnek.
Globulinok
Az immunvédekezés eszközei.
Kérődzőknél és sertésnél: IgG, IgM.
Nyúlnál és embernél: IgA.
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A tejcukor és szintézise
Gerincesekben csak a tejmirigyben fordul elő.
CH2OH
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0-β-D-galaktopiranozil-(1-4)-(α v. β)-D-glükopiranóz

glükóz
Csak

egy

mirigyhámsejtek
része

képződik

galaktóz
vércukorból,

többi

zsírsavakból és aminosavakból.
Szarvasmarha:
vércukra: 20 g,
májában: 500 g glükogén,
napi felszívódás: 300 g glükóz
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20 l tejjel lead: 960 g tejcukrot,
a tejszintéziséhez: 700 g glükóz (energiára),
idegszövet működéséhez: 500 g glükóz.
Hiánypótlás: glükoneogenezissel
Glükogenetikus molekulák → oxálacetát (piruvát) →
foszfo-enol-piruvát
Tejcukor

glükolízis enzimsorán át

jelentősége:

felelős

glükóz
a

tej

ozmózis

nyomásának kialakításáért.
Laktózképződés: a tej mennyiségének korlátozó
tényezője.
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A tejzsír és szintézise
A glicerin észtereződése zsírsavakkal az alveolus
sejtekben

(katalizálnak

a

sima

felületű

endoplazmatikus retikulum – SER-enzimjei).
Glicerin:
♦ glükózból a mirigyhámsejtekben képződik.
Zsírsavak:
♦ Depózsírból (szabad zsírsav vagy lipoprotein
formában.
♦ Közvetlenül az emésztő csatornából (linolsav,
arachidonsav).
♦ Az alveolusokban keletkeznek:
Citoszolban: hosszú C-láncú zsírsavak.
Mitokondriumokban: rövid és közepes C-láncú
zsírsavak.
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Alapanyag: ecetsav és β-OH-vajsav.
A vajsav helyben képződik, a bendő propionsava
gátolja a tejzsírszintézist.
A zsírsavszintézis alapvegyülete az acetil-CoA.
(glükolízisből és bendőfermentációból).
Mongasztrikus állatoknál: alapanyag a glükóz →
hiányoznak a rövid szénláncú zsírsavak.
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Glicero- és glükoneogenezis oxálacetáton keresztül.
Ha az oxálacetát elfogy:
Ac-CoA → aceto-acetil-CoA
acetecetsav

β-OH-vajsav

aceton
↓
ketontestek
↓
ketózis

Elsősorban a nagy tejtermelésű állatoknál.
A

zsírmolekulák

kettős

zsírgolyócskákká

membránnal

plazmamembrán),

borítva

fehérje

és

tömörülnek,
(SER

és

hidrátburokkal

körülvéve nyerik el stabilitásukat.
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A tej szekréciója és szerkezete
Felvevő hártyán:
Diffundál: a víz és a valódi oldatot képező
anyagok.
Aktív transzport: aminosavak, cukrok.
Pinocitózis: nagy molekulák, fehérjék, zsírok,
hormonok, vitaminok.
Leadó hártyán:
Diffúzió
Exocitózis
Reverz pinocitózis (fehérjék, tejcukor).
Lipoidok
extrúzió (kigyüremlés),
egész váladékozás (holokrin szekréció),
csúcs szekréció (apokrin szekréció).
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A tejképzés élettana
A tejmirigy kialakulása,
működésének változása

szerkezetének

♦

Mirigykiépülés: mammogenezis,

♦

Tejképződés:

laktogenezis,

♦

Tejáramlás:

galaktopoézis.

és

Egymásba mosódó szakaszok merev határok
nélkül.
Mammogenezis:
¾ Az ivarérést követően, allometrikus tejmirigy
növekedés.
¾ Tejutak és a végkamrák kifejlődése csak a
vemhesség alatt.
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Laktogenezis:
¾ A vemhesség második felében, tehénnél 1-2
héttel a borjazás előtt.
¾ Végkamrák finom szerkezete fejletlen, mirigyhámsejtek

között

nem

teljes

a

záróléc.

(Tehénnél csak a 4-7. napra alakul ki!)
¾ Föcstej (kolosztrum, elsőtej, de nem előtej!)
ásványi anyagai a vérhez hasonlóak, benne
számos hámsejt és fehérvérsejt.
¾ A tejelés a 3-5. héten tetőzik → vége a
mammogenezisnek és a laktogenezisnek.
Galaktopoézis:
¾ Egyenletes szintű (perzisztáló) tejtermelés.
¾ A vemhesség közepén jelentősen csökken a
tejtermelés → a fejés megszűnése, a tejmirigy
hanyatló átalakulása.
¾ A záróléc meggyöngül → a laktáció végén fejt
tej hasonló lesz a kolosztrumhoz.
11

A tejmirigy működését szabályozó hormonok
Prolaktogén hormonok (fehérje hormonok)
Növekedési hormon (szomatotrop hormon, STH)
Sejtfehérje szintézis, a sejtosztódás fokozása.
Prolaktin (PRL)
A mirigyhipofízisben képződik, a transzkripció
szintjén

(m-RNS

képzés)

kezdeményezi

fehérjeszintézist (kazein, α-laktalbumin*)
*a laktóz szintetáz B-alegysége.

Placentáris laktogén (koriomammotrop hormon, PL)
A méhlepény termeli, a sejtfehérje szintézist, a
sejtosztódást fokozza.
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Laktogén komplex (3 anyagcsere hormon)

Kortizol
♦ Fokozza a piruvát karboxikináz szintézisét, segíti
a cukor újraképződését.
♦ Segíti

a

mirigysejtek

finomszerkezetének

kiépülését.
Inzulin
♦ Glükózt juttat a tejmirigy hámsejtjeibe.
Tiroxin
♦ Energiát ad a szintézisekhez a légzőenzim
mennyiségének fokozásával.
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A szexuál-szteoridok szerepe:
Progeszteron
♦ Gátolja az α-laktalbumin* szintézisét, csökkenti a
laktózképződést, csökkenti a tejszekréciót.
♦ Gátolja

a

prolaktin

kiözönlését

az

adenohipofízisből.
*a laktóz szintetáz B-alegysége.

Ösztradiol (ösztrogének)
♦ Megnő a mitózis → sokasodnak a sejtek.
♦ A

három

anyagcsere

hormon

kiözönlését

fokozza.
♦ Megnöveli

a

vér

transzkortinjának

koncentrációját → csökken a szérum aktív
kortizol szintje.
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A hormonok hatása függ:
♦ A hormon koncentrációjától
♦ A hormonok egymáshoz viszonyított arányától
Pl.

progeszteron

csökkenés

és

ösztrogén

növekedés → prolaktin kiözönlés (progeszteron
gátló hatása csökken).
♦ A hormonkötő fehérjék mennyiségétől
Pl. kortizolkötő fehérje csökkenti a szabad kortizol
szintet.
♦ A
sejtek
hormonérzékenységétől,
hormonrecepciótól

a

Pl. prolaktin recepció a vemhesség végétől a
laktáció csúcsáig nő.
Inzulin- és tiroxinrecepció a tejelő tőgyben 3-4szer nagyobb
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Mirigyműködés szabályozása
Üszőkorban
Ösztrogén → PRL szint nő → tubuláris állomány,
fejlődik.
Gesztagénfázis

→

Progeszteron

→

fékezi

a

tejelválasztást.
Mammogenezis
A vemhesség második felében kezdődik.
Gesztagén szint gátolja az STH és a PRL
kiözönlést, szérum szintjük alacsony.
Koriomammotrop hormon (PL)
Aminosav felvétel, fehérje szintézis, sejtosztódás.
Ösztradiol
Két héttel a szülés előtt konc. többszörösére nő →
robbanásszerűen fokozódik a sejtosztódás.
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Ösztrogén csúcs → növeli a laktogén komplex
szintjét,

hatására

csökken

a

gesztagének

mirigyszekréciót fékező hatása.
Laktogenezis
Szülés után: ösztrogén szint = 0 → mellékvesekéreg
szteroidok szabad formában, PRL kiözönlik a
mirigyhipofízisből (de! idegingerületre is).
Idegrendszer belép a szabályozásba.
Tőgybimbó

idegingerület

hipotalamusz

→

ACTH, STH kiáramlás → inzulinszint nő.
Kortizol: mirigyhámsejt finomszerkezet és membrán
kapcsolatai kiépülnek.
PRL: fehérjeszintézis (kazein és α-laktalbumin) →
laktóz szintetáz → laktózképződés.
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Inzulin: a glükózt biztosítja.
Tiroxin: az energiát biztosítja.
Két kulcshormon: prolaktin és az inzulin + az
idegrendszer is belép a szabályozásba.
Galaktopoézis
Mirigyállomány megújítása:
juh, kecske, sertés, nyúl: PRL,
szarvasmarha: STH (megnő a recepciója).
Fejés után (20-30 perc) → mirigyparenchima sejtek
osztódnak → mRNS → fehérjeszintézis → nem
fehérje

alkotórészek

szintézise

a

tiroxin

által

biztosított szabad energiával (kazein-jodát etetés →
nő a tejtermelés).
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Két kulcshormon:
♦ növekedési hormon
♦ tiroxin
A mirigyállomány involúciója
Két héttel a szülés előtt a galaktopoézis leáll.
Ok: ösztrogénszint emelkedés.
Az involúció kulcshormonjai az ösztrogének.
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A tejmirigy működésváltozásának hormonális
szabályozása a tehénnél
Mirigyműködés
Mammogenezis
Laktogenezis

Döntő hatású

A hormon kiemelkedő

hormon

hatása

koriomammotróp, sejtfehérje-szintézis
ösztrogének

sejtosztódás fokozása

prolaktin,

laktalbumin → tejcukor

laktogén komplex:
kortizol

cukorújraképződés

inzulin

sejtek cukorellátása

tiroxin

energia felszabadítás

növekedési
hormon,
tiroxin

sejtfehérje-szintézis

Regresszió

gesztagének

tejcukorképzés gátlása

Involúció

ösztrogének

sejtosztódás fokozása

Galaktopoézis

energia felszabadítás
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Tejbeáramlás – tejleadás
Tejszekréció: folyamatos tejleadás: meghatározott
időközökben.
5,3 kPa nyomás → szekréció megszűnik →
tartós feszülés → elapadás.
Tejbeáramlási reflex → tej a tejmedencébe → ismét
megindul a tejelválasztás.
Tejbeáramlási reflex receptorai a tőgybimbó
bőrében

→

érzőingerület

→

gerincvelő

→

hipotalamusz → hipofízis hátulsó lebeny →
oxitocin → véráram → tőgy → kosársejtek,
tejutak

simaizom

elemei

összehúzódnak

→

tejáramlás a tejmedencébe.
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Tőgy merevedő teste vérrel telítődik → a
tejelvezető rendszer átjárhatóvá válik (erős inger
→ adrenalin → összeomlik!!!).
Szopási-fejési ingerek → központi idegrendszer
→ prolaktin kiözönlés (PIF, prolaktin inhibiting
faktor és PL-RH, hipofízis hátulsó lebenyében
szabályozza) és egyéb tejelválasztást serkentő
hormonok kiözönlése → fokozott tejelválasztás.
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A hipotalamusz és a hipofízis

A hipotalamusz
kis idegsejtjei (1)

Felső hipofízis
artéria (3)

A hipotalamusz
nagy idegsejtjei (2)

Dugóhúzóerek és a
hipofízis kapuere (4)
Hipofízis
vénák (7)

A mirigyhipofízis
vénás öblei (5)
Az ideghipofízisben végződő
neuroszekretoros sejtek (6)
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A végkamra szerkezete
Hajszálér hálózattá
bomló artériácskák
(d)

Kosársejtek (c)
Mirigyhámsejtek (a)
Alaplemez
(b)
Tág
vénák (e)
Kosársejtek (c)
Elvezető
járat (f)
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