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Wendelin essenciák a baromfitenyésztésben 

 

 
 

Az elmúlt egy – két évtizedben a baromfi fajoknál a genetikai teljesítmény növekedésével 
párhuzamosan, több a termelést folyamatosan kísérő szindróma jellegű problémát 
tapasztalunk.  
Annak ellenére, hogy a baromfitartók egyre nagyobb gondot fordítanak a technológiai 
körülmények javítására, a szindrómák egyre nagyobb kiesést okoznak. 
 
A komoly gazdasági kárt okozó tünetek megelőzése és orvosolása egyre nagyobb feladat 
elé állítja az állattenyésztőket, a takarmányozási szakembereket és az állatorvosokat. 
A problémák kiváltó okainak a megfejtése egyben a megelőzés leghatékonyabb eszköze 
lehet. 
Milyen változások történtek az elmúlt 20 évben takarmányban: 

� GMO takarmány alapanyagok 
� RR GMO takarmányok glyphosate tartalmának a növekedése 
� Fermentációs úton előállított szabad aminosavak nagy mennyiségű felhasználása a 

takarmányokban 
� Fermentációs melléktermékek használata takarmány alapanyagként 
� Janus-arcu fehérjék használata  

  
A wendelin esenciák a takarmányozás élettani hibák megelőző eszköze. 
 

� A malsecretio a maldigestio és a 

malabsorpciós szindróma, a táplálék 

emésztésének és felszívódásának 

problémája. A következménye termelés 

kiesés, szélsőséges esetben 5-10 %-

ban a satnyaság és törpenövés 

szindróma (RSS szindróma) fordul elő 

az állományban.  

 

A napos baromfi mirigyes gyomrában a sósav és a pepszinogén szekréciója nem kellő mértékű. 
Különösen kedvezőtlen a GMO extrahált szójadara glyphosate gyomirtó szer maradványérték 
folyamatos növekedése (1996-2015 között 0,1 mg/kg 20 mg/kg-ra emelkedett). A glyphosate 
gyomornyálkahártya és bélnyálkahártya sérülés okoz. A gyomorban a nyálkahártya sérülés miatt 
van sósav és emésztőenzim deficit, deel a jelenség kedvezőtlen hatással van a pankreász enzim 
termelésére is, valamint a bélnyálkahártya sérülés miatt a bélnedvek elválasztása is sérül 
(malsecretio). Ezek a jelenségek együttesen okozzák a maldigestio szindrómát, a táplálék 
emésztésének problémáját. 
 A maldigestio, táplálék emésztés problémájának a következménye malabsorpciós szindróma, a 
táplálék felszívódásának problémája. 
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A glyphosate okozta bél nyálkahártya sérülés is rontja a felszívódás hatékonyságát. 
A gazdasági állatokat érintő béldiszbiózis a baromfinál is egyre nagyobb problémát okoz. A GMO 
extrahált szójadara egyre növekvő glyohosate gyomirtó szer maradványértéke jelentős hatással 
bír. A hasznos bélbaktériumok mind glyphosate érzékenyek, a kísérő, elsődlegesen nem patogén 
baktériumok felszaporodásuk révén patogénné válhatnak, pl. az enterococcusok.  Az eubiózisos 
bél mikroba állapotában a mindössze csak 0,1 %-ot kitevő fakultatív maradványflóra 
túlszaporodva gyakran okoznak jelentős kieséssel járó megbetegedést. A Clostridiumok, 
salmonellák, enteropatogén E. coli, mind glyphosate rezisztensek. 
A túlszaporodott káros baktériumok kiváltják a Bacterial Overgrowth Syndrome-t. A 
túlszaporodott káros baktériumok által termelt toxinok, és a dekarboxiláz enzim termelésük 
révén, a fel nem szívódott aminosavakból létrehozott biogén aminok jelentős hozam kiesést 
okoznak. 
 
Az emésztési problémák esetén, amire nem gondolunk. 

 

Az állatélettan és az állatorvosi kórélettan az állati szervezet működését és a kórélettani 
folyamatokat az egyes szervrendszerek szerint tárgyalja. Sok esetben ez a statikus felosztás 
elfedi az egyes szervrendszerek „hibájából” adódó, az egyik szervrendszer a másik működését 
gátló interakcióját.  
 

 
 
A malsecretio (csökkent emésztőnedv elválasztás) a maldigestio (az emésztés hatékonyságának 
a romlása), a malabsorpció (felszívódás romlása) egyre nagyobb probléma a baromfi nevelésben. 
Az arterioláknak 20-200 µm, a metarterioláknak 8-20 µm, a venuláknak 40-250 µm és a 
postkapilláris venuláknak 20 µm a kapillárisoknak 5-7 µm az átmérője. A villusok, a bélbolyhok 
vérellátása, azok vazodiletációjának funkcionális működése az emésztés hatékonysága 
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szempontjából döntő. Ha javítjuk a keringés állapotán, 
nevezetesen a bélbolyhok vérellátásán, javul az emésztés 
hatékonysága és a bél immunállapota is. 
  
Az enterális problémák megoldási lehetősége a Wendelin 

essenciákban 

� Gyógynövényes gyomor és bélnyálkahártya védelem. 
� A gyógynövények hatóanyagaiba be van építve a baráti tűz 

megakadályozása „friendly fire system”, tehát a 
gyógynövények a hasznos bélbaktériumokat nem bántják, csak diszbiózisos 
bélbaktériumok szaporodását gátolják és irtják. Szemben az antibiotikumokkal, ahol ez a 
szelektivitás nem, vagy csak kismértékben létezik (gram+ gram-).  

� A hasznos bélbaktériumok szaporodásának a feltétele, hogy a bélben folyamatosan jelen 
legyen a vízben oldható fermentálható rost, a hemicellulóz és pektin. A kettő, a pre- és 
az eubiotikus bélbaktériumok együttes jelenléte a feltétele a bél optimális 
immunállapotának, és a bélbaktériumoknak a természetes vitaminok szintézise által 
gyakorolt kedvező hatásának. Ezért tartalmaz alma pektint mind az ötféle Wendelin 
essencia. 

� A fulvosav segíti a takarmányban lévő szabad aminosavak felszívódását. Komplex képző, a 
karboxil kötése révén, a takarmányhoz adott szabad aminosavak a vékonybél elején 
fulvosav-aminosav komplexként szívódnak fel, hatékonyabban hasznosulnak, mint a szabad 
aminosavak. Ezzel elkerülhető a biogén amin képződés a vastagbélben, ahol a két feltétel 
a diszbiózisos dekarboxiláz enzim termelő káros baktérium és a fel nem szívódott szabad 
aminosav jelenléte is kontrollált. Kedvező hatása van az úgynevezett szekréciós 
hasmenésre, amely a csirkéknél a híg bélsár ürítést okozza, ezek a pecsétes fenekű 
csirkék. 

 
� Hasonló módon segíti a takarmány szervetlen kationjainak felszívódását is. Ez tovább 

javítja a takarmányok emészthetőségét, mivel csökken annak pufferkapacitása. 
� A maldigestio jelensége, az alacsony szintű sósavas pepszin szekréció az első 10 napos 

korban fiziológiás jelenséggé vált. A Wendelin essencia digestive ezért tartalmaz papaja 
enzimeket, amelyek igen hatékony fehérje és szénhidrát bontó enzimek. Az enzimek 
hatékony működését a papja enzimek különleges tulajdonsága segíti, nevezetesen, hogy a 
tevékenységük pH független, tehát sérült sósavas szekréció esetén is jól működik. 

 
A Wendelin-essencia hepar készítmény pozitív hatást gyakorol a baromfi fajok keringésre. 

 

A segítség három ponton valósul meg. 
1. Az áfonya levél hatóanyagai a vérerek kapillárisainak áteresztőképességét javítja. 
2. A fulvosav segíti a takarmányhoz szabad aminosavként adott lizin felszívódását, 
csökkentve a lizin-arginin antagonizmus kialakulását. 
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3. A fulvosav-arginin komplexként adott arginin elkerüli a két kétbázisos aminosav 
antagonizmusát, így nem lesz arginin hiányos a szervezet. 
A baromfiak keringési problémája hozzájárul az emésztés élettani problémák kialakulásához. 

 
 
Egy másik jelentős elhullást és termelés kiesést okozó szindróma a keringés szervrendszert 

érintő problémák:  

� a brojlercsirkék hasvízkórja,  

� a szervezet oxigén ellátásának sérülésére utaló un. golyószív,  

� a hirtelen szívhalál és a pulykák aortarepedése. 

 

 
A brojler csirkék hasvízkórjának kórfejlődésében számtalan homályos pont van.  A három hetes 
életkor után hasüregben 
felhalmozódott szalmasárga 
folyadék, savó miatt az állatok 
terpesztett lábakkal nehezen 
mozognak, a hasfal savóval telt 
bőrének színe kékesszürke. A 
szindróma kialakulása 
szempontjából döntő a 
vérnyomás növekedés, melynek 
következménye a szív fokozott 
funkcionális terheltsége. Az 
elhullás oka a keringés 
szervrendszerének az 
összeomlása.  
A tüdő érrendszer 
vazodiletációja, a kapillárisok értágulata nem megfelelő, oxigénhiány lép fel, a széndioxid 
eltávozás pedig akadályozott. A szív mindenképpen kompenzálni kívánja ezt a helyzetet, egyre 
nagyobb intenzitással pumpálja a vért a tüdőn keresztül, hogy biztosítsa az oxigénellátást. 
Emiatt emelkedik a kisvérkörben a vérnyomás, a fokozott szívmunka szív megnagyobbodáshoz, 
szívtágulathoz vezet, melynek következménye hogy a nagyvérköri vénákban és 
nyirokrendszerben a pangás van. Amikor a pangás, a vénás nyomás már olyan méretűvé válik (kb. 
3-hetes életkorra), megindul a vérsavó kiválása a hasüregben. Ha a máj is károsodik, felgyorsul 
a hasvízkór kialakulása. 

A hirtelen halál-szindróma csirkék szívműködésének leállása, a keringési szervrendszer 
hirtelen összeomlása miatt történik. Minden előzmény nélkül elpusztulnak a madarak. 
Leggyakoribb 3-4 hetes életkorban következik be. Az anatómiai viszonyok és az élettani 
anomáliák (szív – tüdő), az extrém teljesítmény játszanak szerepet benne. 
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Az aortarepedés a pulykahízlalás és nevelés egyik nagy elhullást okozó bántalma. A hízlalás 
második felében a 12-16 hetes életkortól jelentkezik. Kiváltásában elsősorban a vérnyomás 
emelkedését tartják számon, az okok között a takarmányozási hiányosságokat, hibákat és a 
genetikai tényezőket is megemlítik. Lényegében a az arteriolák, a kapillárisok és a venulák 
vazodiletációjának, a szöveti mikrocirkuláció működésének hiánya  a vérnyomás növekedésének 
az oka. 
Mindegyik kórfolyamatban a vérnyomás extrém emelkedése döntő. Ehhez a szindrómához 
sorolom a brojler csirkéket, de a pulykákat is egyre gyakrabban érintő, a mellizom 
elértéktelenedését okozó mélyizom elhalást, az angol nyelvű szakirodalomban a „Green Muscle 
Disease”-t. 
 
A „Green Muscle Disease” 
kialakulásában  a mellizom szövetének az 
oxigénhiánya a döntő, Az arteriolák, 
metarteriolák, a prekapilláris 
sphincterek, a kapillárisok, a 
postkapilláris venulák, a venulák a 
mikrocikuláció folyamatának a 
lebonyolítói. A vazodiletáció 
működésének hiányában a szövetek 
oxigén és táplálék ellátása, és az 
anyagcsere termékek elszállítása is 
sérül. Ezen az elven hal el az izomzat a 
mellben. 
 
Az állatélettan és az állatorvosi kórélettan az állati szervezet működését és a kórélettani 
folyamatokat az egyes szervrendszerek szerint tárgyalja. Sok esetben ez a statikus felosztás 
elfedi az egyes szervrendszerek „hibájából” adódó, az egyik szervrendszer a másik 
szervrendszer működését gátló interakcióját. 
 

� A malsecretio (csökkent emésztőnedv elválasztás) a maldigestio (az emésztés 

hatékonyságának a romlása), a malabsorpció (felszívódás romlása) egyre nagyobb 
probléma a baromfi nevelésben. Az arterioláknak 20-200µm, a metarterioláknak 8-20 µm, 
a kapillárisoknak 5-7 µm, a postkapilláris venuláknak 20 µm és a venulákjnak 40-250 µm az 
átmérője. A villusok, a bélbolyhok vérellátása, azok vazodiletációjának funkcionális 
működése az emésztés hatékonysága szempontjából döntő. Ha javítjuk a keringés 
állapotán, nevezetesen a bélbolyhok vérellátásán javul az emésztés hatékonysága.  

� A perosis kialakulásában is jelentős szerepe van a mikrocirkuláció hiányának, az epyphisis 
kicserélési érszakasz funkciója nem működik. 
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A keringési szervrendszert érintő problémák megoldási lehetősége a Wendelin essenciákban 

 

A baromfi keringési szervrendszerét érintő szindrómák megelőzésében és kezelésében nem 
történt jelentős előrelépés az elmúlt években.  
A Wendelin essencia egy új hatékony segítséget jelent ezekben a szindrómákban. 
Nézzük ennek az élettani alapját:  
A nitrogén-monoxid NO 1992-ben az év molekulája  volt a Science folyóirat szerint. A NO  
élettani szerepének leírói 1998-ban orvosi és élettani Nobel-díjat kaptak.  
A nitrogén-monoxid (NO) fontos szerepet 
játszik a szervezet keringési rendszerének 
működésében. Vazoditetator, érfal-tágulat 
fokozó hatású anyag, amelynek szintézise 
nyomán a kitágult ereken belül nagyobb 
volumenű a véráramlás, így az oxigén-, 
tápanyag- és a folyadék szállítás. Ennek 
megfelelően szinte minden szerv működésében 
javulást hoz. Így az egészséges keringés 
fenntartásában, vagy visszaállításában, a 
magas vérnyomás megszüntetésében döntő 
szerepe van. 
  
Miért nem termelődik elegendő NO? 
 
Az arginin biztosítja a 
neurotransmittert,  a NO-ot a 
vazodiletatióhoz. Az arginin hiány 
következménye, hogy a kapilláris 
vérerek endothel sejtjeiben az L-
arginin hiányában nem termelődik  NO, 
ezért nem nyílnak meg a vérerek a vér 
számára a kapillárisokban. Emiatt 
romlik az egész szervezet keringése, a 
szövetek oxigén és táplálék hiányában 
szenvednek. 
Miért nincs elegendő arginin a 
baromfiban? 
A felnőtt embernek az arginin nem essenciális aminosavja, de a sertésnek és a baromfinak igen. 
 Baromfi takarmányok a hústermelés szempontjából kedvező lizin mennyisége nem kedvező az 
optimális keringés szempontjából. 
Bár a takarmányozási szakirodalom nem foglalkozik az aminosav antagonizmus jelenségével, de a 
két bázikus tulajdonságú aminosav a lizin és az arginin egymás antagonistái, a felszívódáskor 
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mindkét aminosavnak ugyanaz a carrier molekulája. A versenyben a lizin elnyomja az arginint, ez 
okozza a szervezetben az arginin hiányt. 
 
Az ilyen lizin túlsúlyú háttérben hogyan lehet bejuttatni a szervezetbe az arginint? 
 
A fehérjék emésztésével és felszívódásával kapcsolatosan a takarmányozási szakirodalom 
sokszor kerül ellentmondásba az élettannal, nevezetesen a fehérjék és az aminosavak 
emésztésével és felszívódásával kapcsolatban. A fehérjékben lévő aminosavak sokkal 
könnyebben szívódnak fel oligopeptidekként, mint szabad aminosavként, ennek egy lényegi oka 
van, az oligopeptidek passziv transzporttal, energia igény nélkül, egyszerű diffúzióval szívódnak 
fel. A szabad aminosavak aktív transporttal, egy membran transporter protein segítségével, 
úgynevezett carrier molekula és a Na+ pumpa  közreműködésével szívódnak fel. 
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A fehérjék felszívódásának az élettani mechanitzmusát használjuk ki az arginin bevitelére. 
A fulvosav a huminsavak legkisebb molekula tömegű frakciója, számunkra két kedvező 
tulajdonsága van.  

• Molekula súlyánál fogva a vékonybél első szakaszán egyszerű diffúzióval könnyedén 
felszívódik.   

• A molekula tömegéhez képest nagyszámú karboxil gyököt tartalmaz, amely a szabad 
aminosavak komplex formában való kötését teszik lehetővé.  
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E két tulajdonsága teszi lehetővé, hogy az arginin-fulvosav komplex elkerüli a lizin-arginin 
antagonizmust. 
 Az itatóvízbe adagolt essencia már a begyben keveredik a takarmánnyal. 
A wendelin essenciákban a fulvosav mennyisége lehetővé teszi azt, hogy a takarmányban lévő 
szabad aminosavak, különösen a két bázisos lizin fulvosav-lizin komplexként szívódjon fel. 
Hasonlóan a takarmány szervetlen kationjait is megköti a fulvosav, így lényegesen hatékonyabb 
az ásványi anyagok hasznosulása és alacsonyabb lesz a takarmány puffer kapacitása.  
Az arginin jelenléte a szervezetben lehetővé teszi a nitrogén oxid képződését és a  vazodiletáció 
működését. 
Ezen az élettani alapon működő hatás reményt ad a baromfi keringésének jobb működéséhez, a 
termelési mutatók javítására, a kiesések csökkentésére.  
 
 
A takarmánypazarlás, takarmánykiverés 

 
A brojler csirkék takarmányfelvételével kapcsolatos viselkedési problémája a 
takarmánypazarlás, takarmánykiverés. Ilyenkor az önetetőből jelentős a takarmány veszteség. 
A probléma kéthetes kor után jelentkezik, általában takarmányváltás után. Ekkor a takarmány 
beltartalmi értékei és az alapanyag összetétele is változik. Ezentúl a takarmány készítése is 
változik, a morzsázott takarmány granulált lesz. Ez a viselkedési zavar a pulykára is jellemző. 
A szokásos technológia változtatások az etető vonal magasságának állítása, a takarmánykínálat 
módosítása az etető tányérokon (odafigyelés se legyen túl sok, ne legyen túl kevés) nem hoz 
eredményt. 
Hasonló jelenség ismert a tenyészkocáknál és a növendék sertésnél a hizlaldában. Ott egy 
érdekes, a sertésfajban szokatlan kísérő jelenség van: időszakonként folyamatos csámcsogó 
mozgás mellett habzik a kocák és a hízók szája. 
A habzó száj mellett lényeges kísérő jelenség, hogy az etetőkből az állatok szétszórják a 
takarmányt, nagy takarmánypazarlást okoznak, ezentúl jó néhány idegrendszeri elváltozásra 
utaló kényszermozgása van az állatoknak. 
Lehetséges, hogy hasonló, nem klasszikus takarmányhibából eredő, de takarmányozási ok van a 
háttérben. 
A kórélettan hepatikus enkefalopátiának nevezi azokat a jelenségeket, amikor a májműködés 
miatti idegrendszeri elváltozás van. Az egyik ilyen kórfolyamat az endogén ammónia mérgezés. 
A madarak, így a gazdasági állatok baromfi fajainak kiválasztása lényegesen eltér az 
emlősállattól. 
Nézzük a különbséget: 
A baromfi nitrogén forgalom végterméke nem karbamid, hanem húgysav. A madarak májából 
hiányzik az argináz enzim, ezért nem képesek karbamidot előállítani. A madarak húgysav 
szintézise a következő lépésekből áll. 
A dezamilálással felszabaduló ammónia a glutaminsav→glutamin átalakulásban kötődik meg, a 
húgysav purinvázának prekurzora lesz. 
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A purinváz alap előállítása során több lépésben inosinsav→hipoxanthine→ xanthine→húgysav 
átalakulással szabadul meg a madár a fölös nitrogéntől. Ennek az átalakulásnak kulcsenzime a 
xanthine oxidáz enzim. 
A takarmány felvételi probléma, a nyelési nehézség és viselkedési anomália felveti az endogén 
ammónia mérgezés lehetőségét. Amikor a vér magas endogén ammónia koncentráció 
következményeként az ammónia átjut a vérér 
agyvíz gáton, az ammóniának közvetlen 
károsító hatása van az agyvelő motoros 
sejtjeire, ami gátolja a nyelési reflexet. 
Az emlősállatoknál a lizin-arginin aminosav 
antagonizmus következménye az ammónia 
mérgezés. Az urea (karbamid) ciklusban az 
arginin hiánya akadályozza meg az ammónia 
karbamiddá alakulását. 
A madarak húgysav szintézisében nincs arginin. 
A húgysav szintézisben két lépést is katalizál a 
xanthine oxidáz enzim, amely a baromfi 
veséjében történik. 
 
A baromfi ammónia mérgezésének az oka a 

következő: 

A lizin nagy hatású xanthine oxidáz enzim inhibitor,  
U.Kela, R. Vijayvargiya 1980., www.ijpp.com/IJPP%20archives/1981_25_2/163-166.pdf 

 
A takarmány magas lizin szabad aminosav tartalma gátolja az ammónia lebontását mivel a xantine 
oxidáz enzim a húgysav szintézisben két lépést is katalizál. 
A brojler csirke viselkedési zavarának, a takarmányfelvétel meghiúsulásának az ok a vér magas 
ammónia szintje, miközben a csirke éhes, éhség érzet áll fenn, de a takarmány felvétel 
meghiúsul. Ezért folyamatosan „szórakozik” a takarmánnyal, ennek a következménye a takarmány 
kiszórása az etetőből. Közben nem természetes a madarak viselkedése: izgatottak, felugrálnak. 
A Wendelin essencia hogyan segít a csirkék ammónia mérgezésének elkerülésében? 
Az essenciákban lévő fulvosav hatásos komplex képző tulajdonsága révén csökken a 
felszívódásban a lizin szabad aminosav felszívódást segítő carrier molekula (integral 
transmembrane proteins) iránti igény. A kétbázisos lizin szabad aminosavval nagyon könnyen és 
hatékonyan lizin-fulvosav komplexet képez a jelentős karboxil kötő kapacitással rendelkező, 
passzív diffizióval könnyen felszívódó fulvosavval. Ezáltal nagymértékben csökken lizin 
felszívódásában és a szervezeten belüli mozgásában jelentős szerepet játszó és limitált 
mennyiségű carrier molekula iránti igény a szervezetben. Ezzel a javul a szervezeten belüli lizin 
transzport hatékonysága, ezzel csökken a keringő vérben lizin koncentrációja. Kevésbé lesz 
akadályozva a xanthine oxidáz enzim az ammónia lebontásában. Ezzel el lehet kerülni a baromfi 
ammónia mérgezését. 
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A perosis 

 
A perosis tünetcsoport, melyben a baromfiak különböző kóroktanú és kórlefolyású zavarait 
szokás összevonni. A fő probléma a fejlődő csontok deformálódása. 
A csöves csontok a postembrionális korban mind hosszúságban, mind vastagságban növekednek. 
A hosszanti növekedés a diaphysis és az epiphysis vonalból indul ki. Az epiphysis vonal két részből 
áll: proliferációs zónából és a növekedési zónából. A csontok addig folytatják a hosszirányú 
növekedésüket, ameddig az epiphysis vonal el nem csontosodik.  
A perosis más néven ínbetegség vagy csánkbetegség. A perosisos egyedekben a rendellenes 
porcképződés során a csöves csontok hosszanti növekedése gátolt és nem részarányos. Ennek 
következtében a csontok kifelé vagy befelé elgörbülnek, valamint hossztengelyük körül spirálisan 
elcsavarodnak.  
A legsúlyosabb fokú deformációra a csánk ízületet alkotó csontvégeken szokott sor kerülni. A 
deformálódott csontok következményeként az ujjhajlító ín (Achilles-in) kicsúszik az 
inbarázdából, és az állat többé nem tudja megterhelni a lábát. 
A perosis kóroktana és kórfejlődése során a szakirodalom leginkább a mangán hiányával, vagy a 
kalcium- és foszforfölösleg okozta mangán felszívódási problémával hozza összefüggésbe. De 
fontos jelentőséget tulajdonít a mangán anyagcserével összefüggésben lévő kolin, folsav, biotin, 
nikotinsav és B12 vitaminok hiányának is. 
Az utóbbi évtizedekben, a baromfi takarmányokban szerves és szervetlen kötésben lévő 
mikroelemekre, valamint a takarmányok vitamin tartalmára egyre jobban odafigyelünk. Ennek 
ellenére a perosis előfordulása nem csökken. 
 
Mi az oka ennek? 
 
Ennek okát a kórbonctani elváltozásokban találjuk meg. A perosisos csontok jól elmeszesedtek, 
szilárdak. A csontvégeken, a metszéslapjukon az epiphysis-vonal csak vékony, keskeny csík 
formában ismerhető fel. A proliferációs zónában a sejtek nem szabályos sorokban rendeződnek. 
A sejtek közötti porcállomány kevés, a porc vérerekkel való ellátottsága hiányos. 
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A baromfiak keringési problémájának csak egyik szegmense a növekedésben 
lévő ízületek porcállományának vérellátása. 
A perifériás keringés kapillárisai, az arteriolái és a venulái vasodiletációja, a 
vérerek megnyílása révén jut vér az ízületi porcokba és lesz élettanilag 
szabályos az ízületek fejlődése. 
A takarmány magas lizin szintje miatt, a lizin-arginin antagonizmus 
következményeként a szervezetben arginin hiány van, annak hiányában a 
vazodiletáció neurotransmittere a NO nem áll rendelkezése, mivel a NO 
donorja az arginin. Ezen mechanizmus révén kapillárisok vasodiletációja nem 
működik.  
A NO nem csak a vazodiletáció donorja, hanem az embrionális és a kelés utáni 
vérér kapillárisok kiépülésének, az angiogenézisnek is neurotranszmittere. 
(lásd részletesebben a köldökgyulladás menü pontban). 
 
www.wendelin-essencia.hu/A+kel%C3%A9sgyenges%C3%A9g+%28k%C3%B6ld%C3%B6k+gyullad%C3%A1s%29-m272 

 
Ezen a kórélettani alapon jön létre a baromfi fajok combcsont ízület elhalása. 
 
 
 
A Wendelin-essencia hepar készítmény pozitív hatást gyakorol a keringésre. 
A segítség három ponton valósul meg. 
  

� Az áfonya levél antioxidáns hatással rendelkező hatóanyaga, az antocianinok. A 
kapilláris vérerek endothelium függő áteresztőképességét, a vazodiletációt javítja. 

� A fulvosav segíti a takarmány szabad aminosavként adott lizin felszívódását, 
csökkentve a lizin arginin antagonizmus kialakulását. 

� A fulvosav-arginin komplexként adott arginin elkerüli a két kétbázisos aminosav 
antagonizmusát, így nem lesz arginin hiányos a szervezet. 

 
 
 
 
 
A csirkék fertőző anémiája 
 
A csirkék anémiájával és lymphoidszövetek pusztulásával járó súlyos immun szupresszív 
betegség. A csirkék anémiája a csirkeanémia vírussal hozható összefüggésbe. A csirke 
anémiavírus a circoviriadeae családba tartozik. 
Mind vertikálisan (tojáson át való fertőzéssel), mind horizontálisan (a vírust a csirkék szájon át 
veszik fel közvetlenül a bélsárcsipegetéssel) terjed a fiatal 1-3 hetes brojler állományon. 
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A morbiditás (megbetegedések) aránya és a mortalitás (az elhullás) nagysága számos tényezőtől 
függ. 
A szakirodalom leírja a következő immunbiológiai problémákat az anémiás csirkékben. 
• A thymus sorvadt. 
• A bursa Fabricii sorvadt. 
• A csontvelő sárgaszínű ödémás. 
• A máj gyulladásos, elhalásos gócok vannak benne. 
Szintén szakirodalmi hivatkozás, hogy a morbiditás és a mortalitás nagyban függ a tartási és 
takarmányozási körülményektől. 
Melyek lehetnek a takarmányozási körülmények? 
A baromfinak és a sertésnek is essenciális aminosavja az arginin. Az elmúlt két évtizedben a lizin 
túlsúlyos takarmányozással a lizin-arginin antagonizmus miatt a baromfi szervezete arginin 
hiányos. 
Hogyan érinti az argininhiány az immunrendszert?  
A szervezetben rendelkezésre kell állni az argininnak ahhoz, hogy T-limfocita képzésének 
mennyisége és a T-limfociták funkciója megfelelő legyen. A thymus, a csecsemőmirigy funkcióját 
az arginin modulálja. Bronte V., Zanovello P. 2005., Rodriguez et al. 2003., Ochoa J.B., 
Makarenkova V. 2005. 
Arginin hiányában a brojler csirkék thymusa (a magzat mirigye) és a bursa Fabricii is kisebb 
tömegű, sorvadt. Az argininhiány negatív hatással van az immunválaszra. Bulbul T., Ozdemir V., 
Bolbul A., Ulutas E., 2014.  
 
Felmerül a kérdés, hogy a csirkék immunrendszerét érintő, az immunszervek (thymus, bursa 

Fabricii atrophiáját okozó, a T. és a B. limfociták képzésében jelentős kárt okozó állapot 

kiváltásában minek van elsődleges szerepe. 
  
A csirke anémia vírus virémiája oka vagy következménye az immunrendszer teljes 

defektjének? 

 

A Wendelis essencia hepar és digestive állatgyógyászati gyógyhatású termékek arginin tartalma 
képes a lizin-arginin antagonizmusból adódó argininhiányt kompenzálni a baromfi szervezetében. 
A fulvosav-arginin komplex elkerüli a felszívódásban a lizin túladagolás miatti lizin-arginin 
antagonizmust. 
A szakirodalom leírja és a gyakorlat is alátámasztja, hogy az anémiás állapot immunszupresszív 
hatása miatt gyakran igen súlyosak a különféle vírusok és baktériumok okozta társfertőzések 
következményei.  
A két essencia gyógynövényeinek baktericid és bakteriosztatikus hatása ezt az állapotot jól 
kivédi. 
Ezzel párhozamos jelenség a sertéseknél jelentkező, a malacok intrauterin fejlődésekor 
bekövetkező szindróma jellegű betegség a PFTS szindróma, ahol szintén jellemző kórbonctani 
tünet a csecsemőmirigy sorvadása. A szopós malacokra választás körüli időpontig jellemző a 
jelentős immunszuppreszzióval járó immunrendszer sérülés. 
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http://www.wendelin-essencia.hu/ujszulott-malacok-serulese-m242 

 
 

Köldökgyulladás (kelésgyengeség) kiváltó 

oka az angiogenézis  
 

Köldökgyulladás (kelésgyengeség) kiváltó oka a sérült 
angiogenézis 

Az angiogenézis a vérerek és kapillárisainak kiépülése. 

A keltetés során a fejlődő embrió  saját keringése és az 
extraembrionális keringése is sérül. 

A probléma oka takarmányozás élettani hiba, amiről eddig 
nem beszéltek.  

 
A baromfi az embrionális fejlődés során az embrió 
fejlődéséhez szükséges tápanyagokat és energiát a szik 
anyagaiból nyeri. 
Az embrió a csirakorongból fejlődik. Az embrionális 
járulékok, a burkok fokozatosan körülveszik a 
tojássárgáját és fehérjét. Az embrió extraembrionális 
hártyái a sziktömlő, az allantoisz és az amnion. Az embrió 
testén kívüli embrionális hártyák az embrió légzését, 
táplálását, anyagcseréjét és védelemi funkcióját látják 
el.  
A kelés során az embrió aktív vérkeringése a keltetés 3-
4. napján indul meg.  Az embrió fejlődésének építőanyag 
és energiaforrása a sziktömlő. A sziktömlő anyagainak az 
embrióba, később a magzatba történő beépülése az 
embrión kívüli, úgynevezett extraembrionális véredény hálózaton keresztül valósul meg.  
Az allantoisz szívja magába az embrió által felhasználásra kerülő tojásfehérjét, oldja a héjból 
az embrió testéhez szükséges kalciumot. Az allantoisz vérerei az embrió gázcseréje 
szempontjából is nagyon fontosak, mivel az allantoisz hajszálereinek a felületén bonyolítja le a 
légzést.  
 A csirke embrió a keltetés során, a keltetés 18. napjáig a sziktömlő az embrió testüregén kívül 
helyezkedik el. A keltetés 19. napjára be kell húzódnia a testüregbe a sziktömlőnek. Ez a 
folyamat a viszonylag kisméretű köldöknyíláson keresztül rövid idő alatt megtörténik. Ezután a 
köldöknyílás bezárul. A napos csirke kikelését követően a 3. napon megtörténik a szik 
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anyagainak teljes felszívódása, a szik pedig az epésbélhez csatlakozó kis nyél formájában 
látható csupán. 
A sziktömlő lassú és hiányos visszahúzódása a napos baromfi későbbi fejlődése szempontjából 
igen kedvezőtlen jelenség. A sziknek a keltetés során történő hiányos felszívódása 
következtében a napos baromfi vitalitása csökken, és a nyitott köldöknyíláson keresztül, a 
környezetből baktériumok kerülnek be a szikhártyán a napos csirke hasüregébe, és ott súlyos, 
gyakran elhulláshoz vezető folyamatokat alakíthatnak ki. 
A köldökgyulladás (kelésgyengeség) kialakulása a sziktömlő késedelmes és tökéletlen 
felszívódásának, a köldök tökéletlen és késedelmes záródásának a kiváltó oka nem fertőző. A 
napos baromfi gyenge fejlődésében és elhullásában már fertőző okok is szerepet játszanak. A 
köldökgyulladás kialakulásának folyamatában a tenyészállomány tartási, takarmányozási hibái is 
szerephez jutnak azáltal, hogy ezek negatívan befolyásolják a tenyésztojás minőségét, a szik 
tápanyag- és ellenanyag-tartalmát. 
Mi lehet az a konkrét takarmányozási hiba, ami kiválthatja a köldökgyulladást?  
A szakirodalom a takarmányozás, illetve a keltetés alatti embrionális fejlődés során kialakuló 
fejlődési rendellenesség, a köldök gyulladás közötti összefüggést leírja. Azonban az általános 
megfogalmazásokon túl, tehát a megfelelő energia, rost, fehérje és aminosav, vitamin, ásványi 
anyag (makro- és mikroelemek) ellátás, valamint az elfogadható mikotoxin, valamint 
mikrobiológiai paraméter meglétén túl nincs konkrét ok okozati összefüggés a takarmányra. 
Azt megállapíthatjuk, hogy optimális összetételű és gombatoxin mentes takarmányon is 
jelentős köldök gyulladás fordulhat elő. 
A köldökgyulladásos egyedekben a vérerek kiépülésének gyenge volta miatt a tojásfehérje és 
sárgája felszívódási folyamata, valamint a kalcium beépülési üteme vontatottabb, az embrió 
gázcseréje sem megfelelő. 
A vérerek kiépülése, az extraembrionális véredények szövettani fejlődése a szikanyagban a 
keltetés 40. órájában már megfigyelhető.  
Az érképződés mind az egyedfejlődés folyamán, mind a felnőtt szervezetben szigorúan 
szabályozott folyamat. Ezt a folyamatot az élettan angiogenezisnek nevezi. A vérér 
kapillárisok kiépülése fontos szabályozott folyamat. Sebesülés utáni regenerációkban, az 
emlősökben a placenta villusok kapillárisainak és a madár embrió extraembrionális 
véredényrendszerének kiépülésében is fontos a szabályos angiogenézis.   
Judah Folkman 1962-ben úttörő munkát végzett a kapillárisnövekedés sajátosságainak 
megismerésében. 
Az angiogenézis kiemelt kutatási területe több mint fél évszázada az orvostudományi- és 
élettani kutatásoknak a daganatos betegségek miatt.  
Az angiogenézis kutatására előszeretettel használják a csirke embriót.  
Ez arra enged következtetni, hogy a csirke és egyéb baromfi embrió fejlődése és 
köldökgyulladása is függ a környezeti tényezőktől. 
A következőkben felvázolok egy lehetséges és minden bizonnyal megfontolandó összefüggést a 
jelenlegi takarmányozási gyakorlatunkból következő a csirkeembrió gyenge extraembrionális 
vérér angiogenézis jelenségére, amely kiváltó oka lehet a köldökgyulladás egyre növekvő 
előfordulásának. 
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Nagy mennyiségű lizin szabad aminosav a takarmányban → lizin-arginin antagonizmus a baromfi 
szervezetében → arginin a nitrogén-oxid donorja → a NO a neurotranszmittere 
angiogenezisnek és a vérér kapillárisok vazodiletációjának is → sérül embrió saját és 
extraembrionális keringése → következménye a hiányos szikanyag felszívódás és köldökgyűrű 
záródás. 
Az élettani és a kórélettani szakirodalom ismeri: 

• a lizin-arginin antagonizmus jelenségét,  
• az arginin nitrogén oxid donor szerepét,  
• a nitrogén oxid angiogenézis és vazodiletátor neurotranszmitter funkcióját. 

Ezzel szemben sem a magyar, sem a nemzetközi takarmányozási szakirodalomban nincs 
egyetlen szó sem a lehetséges okok között a létező jelentős „állategészségügyi” problémákra, 
ahol a keringés érintett a problémák kialakulásában. 

A következő tanulmány tárgyalja a NO mint neurotransmitter élettani szerepét a 
szervezetben. 
http://www.mdpi.com/1420-3049/20/5/9099/htm 

Marcin Magierowski, Katarzyna Magierowska, Slawomir Kwiecien and Tomasz Brzozowski   
Department of Physiology, Jagiellonian University Medical College, Cracow 31-531, Poland 
Received: 20 March 2015 / Accepted: 13 May 2015 / Published: 19 May 2015. 
 
Az ábrán több összefüggés is van a NO mint neurotransmitter élettani szerepére: 
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� Vazodiletáció, 
� Angiogenézis, vérér kapillárisok képződése, kiépülése. A madarak tojás kelés biológiai 

folyamatainak és az emlősállatok vemhesség alatti placenta felépülésének fontos 
feltétele 
A wendelin essencia hepar élettani hatása alapján, a tenyész állományokban a 
tojástermelés időszaka alatt adagolt essencia segítségével, csökkenthető a lizin-arginin 
antagonizmus és így a NO hiány nem alakul ki a tenyészbaromfi szervezetében. A 
keltetett tojásban az angiogenézis folyamata optimális lesz, így a csirkénél a 21 napra a 
köldök bezáródik, a kelés után a 3. napra a szikanyag 100%-ban felszívódik. 
 

� Az immunrendszer szabályozott működése,  
 

Az immunrendszer makrofágjaiban (a falósejtekben) az iNO szintetáz enzim képzi a 
NO-t. A hatását akkor fejti ki, amikor a sejt bekebelez egy kórokozót. Feladata a 
kórokozó elpusztítása. Az iNOS nagy mennyiségű NO termelése révén citotoxikus 
hatással rendelkezik. A makrofágokban termelődő NO-nak antimikrobiális és tumor sejt 
károsító hatása van. A makrofágok iNOS termelését a Th1 immunválasz citokininjei, a 
baktériumok LPS antigén hatása, valamint a bakteriális toxinok indítják be. A nitrogén 
monoxid azáltal fejti ki citotoxikus hatását, hogy a  DNS és az RNS szintézis kulcs 
enzimét, a ribonukleotid-reduktáz működését gátolva akadályozza meg a baktériumok 
szaporodását, valamint a vírus replikációt is. 
A bél nyálkahártya lamina propria rétegében lévő peyer plakkokban képződő makrofágok 
a bél immunitásának fontos része. Az arginin hiány ennek az immunfunkciónak a 
működését gátolja. 
Mellékelek egy cikket a szalmonella fertőződés és a  NO hiány idukálta bél immun 
problémára.   
Szalmonella és a NO deficit:  

Calvin A. Henard and Andrés Vázquez-Torres: Nitric oxide and Salmonella pathogenesis, 
2011., Department of Microbiology, University of Colorado School of Medicine, Aurora, 
CO, USA  
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2011.00084/full 
 

A kokcidiózis és a Nitrogén monoxid termelődésének a hiánya: 
     

Hyun S. Lillehoj and Guangxing Li: Nitric Oxide Production by Macrophages Stimulated 
with Coccidia Sporozoites, Lipopolysaccharide, or Interferon-γ, and Its Dynamic 
Changes in SC and TK Strains of Chickens Infected with Eimeria tenella  
Avian Diseases  
Vol. 48, No. 2 (Apr. - Jun., 2004), pp. 244-253  
Published by: American Association of Avian Pathologists  
http://www.jstor.org/stable/1593273 
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segítségével elkerülhető a lizin-

arginin antagonizmus, így válik 

lehetővé az immunrendszer 

működése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az immunrendszer működése és a sérült szövetek gyógyulása  

 

A kórokzó elpusztítása (killing 

response), valamint a szövetek 

gyógyulása a sejt szaporodáson (cell 

proliferation) és a kollagén képződésén 

keresztül mind arginin 

függő. 

  

 

 

 

 

 

� Bélnyálkahártya ép állapota, 

� A sebek gyógyulása 

 
 
A madár influenza és a vírus fertőzések kimenetele a makrofágok nitrogén monoxid 

termelése: 
 
Kristina S. Burrack and Thomas E. Morrison: The Role of Myeloid Cell Activation and Arginine 
Metabolism in the Pathogenesis of Virus-Induced Diseases 
Department of Immunology and Microbiology, University of Colorado School of Medicine, 
Aurora, CO, USA 
Edited by: Charles Dudley Mills, BioMedical Consultants, USA 
 


