
Chương 6  

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT, NĂNG LƢỢNG  

 VÀ ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT  

 

 

1. KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG  

Chuyển hóa hay trao đổi chất (metabolism) là toàn bộ các phản ứng hóa học diễn  

ra trong cơ thể sống, nó gồm 2 loại phản ứng: phản ứng phân giải hay còn gọi là dị  

hóa, là phản ứng phân chia một phân tử lớn thành các mảnh ngày càng nhỏ đi; thứ hai  

là loại phản ứng tổng hợp hay còn gọi là đồng hóa, là loại phản ứng ghép các mảnh  

nhỏ thành phân tử lớn hơn. - Thành phần hóa học của tế bào không cố định mà cực kỳ  

năng động, lúc nào cũng có một số phân tử đang phân chia và một số phân tử khác  

đang được tổng hợp. Lúc nào trong tế bào cũng có một bộ phân hữu cơ đang tan rã và  

được thay thế bằng những thành phần hữu cơ mới. Tốc độ đổi mới thay cũ tuỳ thuộc  

vào loại phân tử, có loại chỉ vài phút sau đã được thay thế, có loại phải mất hàng ngày,  

hàng tuần thậm chí hàng tháng mới thay đổi được. Có thể nói một cách hình tượng là:  

một cơ thể sống đứng về mặt cấu trúc hóa học mà nói, chỉ từ sáng tới trưa đã không  

còn nguyên là cơ thể sống cũ nữa rồi. Tuy nhiên hai quá trình dị hóa và đồng hóa luôn  

cân bằng nhau và ta nói rằng thành phần hóa học của cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng  

động. Bệnh tật hay tuổi tác có thể làm ảnh hưởng đến sự thăng bằng này.  

Thí dụ: Cơ thể còn non thì đồng hóa mạnh hơn dị hóa nên cơ thể có sự sinh 

trưởng, tăng trọng. Cơ thể đau ốm, sất, già yếu thì dị hóa mạnh hơn đồng hóa dẫn tới 

trạng thái suy kiệt.  

Trong chuyển hoá, sự phân giải các phân tử chất hóa học làm giải phóng ra năng  

lượng chứa trong phân tử. Năng lượng này được sử dụng để tổng hợp chất hữu cơ  

mới, để sinh công co cơ, để vận chuyển tích cực các chất qua màng tế bào, để duy trì  

cấu trúc và chức năng bình thường của tế bào, để dẫn truyền các xung động thần kinh.  

Các cơ thể sống từ đơn giản tới phức tạp đều giống nhau ở một điểm: giải phóng và 

sử dụng năng lượng hóa học.  

Trong phần này chúng ta không di sâu vào xem xét quá trình chuyển hoá, vì nội 

dung này thuộc chương trình sinh hoá. Ở đây, trong phạm vi sinh lý chuyển hoá, 

chúng ta sẽ: ~ Điểm những quá trình chủ yếu của phản ứng hóa học trong tế bào. ~ Phân 

tích ý nghĩa sinh lý học của các quá trình đó, đặc biệt là vai trò của nó với duy trì sự hằng 

định nội môi.  

2. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT  

2.1. Chuyển hóa glucid  

2.1.1. Ý nghĩa của glucid trong cơ thể  

Gluciđ là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ carbon, hydro và oxygen. Người ta  
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phân biệt glucid đơn giản hay mônosaccharid (ví dụ glucose) và glucid phức tạp hay 

polysaccharid (ví dụ tinh bột)  

Glucid là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể mà trước hết lấy từ sự oxy  

hóa glucose mà ra. Năng lượng từ glucid chiếm 60 -70% nhu cầu năng lượng của cơ  

thể. Glucid chiếm khoảng 2% khối lượng khô của cơ thể mà phần lớn ở dạng glucose  

trong máu. Ở người và nhiều loại động vật, glucose máu dao động trong khoảng 40- 

loomg%. Nếu đường máu g iảm dưới 40mg% thì cơ thể sẽ co giật, hôn mê, mất ý   

thức... Điều này nói lên nhu cầu của glucid với cơ thể, đặc biệt là với hệ thần kinh  

trung ương.  

Glucid cũng là vật liệu cấu tạo tế bào dưới dạng hợp chất polysaccharid hoặc kết hợp 

với protein, lipid.  

Đối với gia súc, nhất là lợn thì glucid là nguồn thức ăn chính để tạo mỡ, vỗ béo  

cơ thể. Đối với loài nhai lại và ngựa thì glucid là nguồn thức ăn chính đảm bảo sự sinh  

trưởng, phát dục cơ thể nhờ hoạt động của hệ vi sinh vật trong dạ cỏ và manh tràng.  

Sau khi được hấp thu qua niêm mạc ruột, gluciđ dưới dạng monosaccharid theo máu 

qua tĩnh mạch cửa vào gan, sau đó tiếp tục trải qua các quá trình chuyển hoa khác nhau để 

cấu tạo mô bào, tổng hợp thành glycogen dự trữ trong gan và cơ vân, dị hóa trong các mô 

bào để cung cấp năng lượng hoặc chuyển hóa thành mỡ dự trữ.  

2.1.2. Chuyển hóa glucose  

Quá trình chuyển hóa phân giải glucose thành CO2 và H2O Chia làm 2 giai đoạn:  

Giai đoạn đầu là phân giải glucose thành acid pyruvic và đôi khi thành acid lactic, gọi  

là đường phân (Glycolysis). Giai đoạn sau, chuyển acid pyruvic thành CO2 và H2O với  

sự có mạt của Oxygen gọi là chu trình Krebs. Mỗi giai đoạn được xúc tác bởi những  

enzyme ở những vị trí khác nhau  của tế bào. Cơ chế tổng hợp ATP cũng khác nhau tuỳ  

giai đoạn.  

Việc chia quá trình chuyển hóa glucose làm hai giai đoạn là có ý nghĩa lớn.  

2.1.2.1. Đường phân  

Đường phân là chuỗi phản ưng chuyển một phân tử glucose thành hai phân tử  

acid pyruvic hoặc hai phân tử acid lactic với sự tiêu tốn 2 ATP. Các enzyme đường  

phân chỉ có ở trong bào tương, mà không có ở bào quan nào. Tuỳ mức cung cấp   

oxygen cho tế bào mà sản phẩm cuối cùng của đường phân là acid pyruvic hay acid  

lactic. Nếu đủ oxygen thì được acid pyruvic và quá trình gọi là đường phân hiếu khí  

(aerobic glycolysis). Nếu thiếu ôxy thì được acid lactic, đó là đường phân yếm kh í  

(Anerobicglycolysis). Đường phân xảy ra qua một chuỗi nhiều phản ứng, cho thấy  

nguyên lý của quá trình chuyển hóa là sự biến đổi dần cấu trúc hóa học trong tế bào  

qua nhiều bước nhỏ, nguyên lý này xa lạ với sự biến đổi mạnh mẽ, thô.bạo chỉ qua một  

phản ứng phổ biến ở thế giới vô cơ. Cần lưu ý rằng các chất chuyển hóa trung gian từ  

glucose tới acid pyruvic đều chứa nhóm phosphate ton hóa vì thế chất chuyền hóa  

trung gian của quá trình đồng phân bị giữ trong tế bào, không thể qua màng để ra  
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ngoài được.  

Quá trình đường phân có chức năng chuyển hóa năng lượng hóa học từ glucose 

trong tế bào đến ATP. Trong đường phân yếm khí, lượng ATP được tổng hợp từ một phân 

tử glucose là 2 ATP, trong khi đó quá trình đường phân hiếu khí tạo ra 8 ATP từ một phân 

tử glucose.  

Năng lượng yếm khí và nợ oxy: Năng lượng yếm khí là năng lượng huy động với hiệu 

suất rất thấp vì phân giải 1 Mol g lucose bằng quá trình phân giải yếm khí ch ỉ được 

2ATP so với 8ATP của quá trình phân giải hiếu khí. Tuy nhiên quá trình phân giải yếm 

khí (anaerobic) này rất quan trọng vì năng lượng sinh ra được dùng trong vận cơ năng bột 

phát, thí dụ: chạy gấp để thoát hiểm. Đường phân yếm khí gây tích tụ acid lactic đó là món 

nợ ôxy, mà sau đó có thể trả nợ ôxy bằng cách tăng hô hấp, lấy ôxy đưa acid lactic qua 

acid pyruvic để vào chu trình Krebs.  

2.1.2.2. Chu trình Krebs  

Giai đoạn hai của con đường phân giải glucose là sự chuyển acid pyruvic thành khí 

CO2 và H2O Với Sự Có mặt Của oxygen phân tử và ghép song hành các phản ứng đó với 

sự tổng hợp ATP. Enzyme xúc tác của giai đoạn này nằm trong ty lạp thể, khác với enzyme 

của giai đoạn đường phân nằm trong bào tương.  

Phản ứng tổng quát là: 2CH3CO.COOH + 5O2 → 6CO2 + 4 H2O  

Hình 6.1 trình bày con đường tổng hợp ATP với năng lượng được giải phóng do  

phân giải glucose qua đường phân và qua chu trình Krebs. Với sự có mặt của oxygen  

trong giai đoạn đường phân, hai phân tử ATP hình thành do trực tiếp phosphoryl hóa  

cơ chất. Sau đó sự phân giải glucose tiếp tục cho 12 đôi nguyên tử Hydro trải qua quá  

trình phosphoryl hoá, ôxy hóa cho năng lượng tổng hợp 36 phân tử ATP. Kết quả có  

tổng số 38 phân tử ATP hình thành từ mỗi phân tử glucose. Ta biết rằng có tổng số  

686 Kcal năng lượng được giải phóng mỗi khi có 1 Mol glucose chuyển hóa thành  

CO2 và H2O Và Cứ mỗi Mol ATP hình thành thì nhận 7 Kcal năng lượng chuyển tới,  

vậy 38 x (7: 686) x 100 = 38,77% của tổng thể năng  lượng trong glucose đã được  

chuyển tới ATP. Phần còn lại 61,27% năng lượng chuyển đổi thành dạng nhiệt năng.  
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Khi không có oxygen thì quá trình phosphoryl hoá, oxy hóa không thể xảy ra, chỉ có 

thể tổng hợp được 2 ATP do trực tiếp phosphoryl hóa cơ chất trong quá trình đường phân 

vô khí Như vậy trong đường phân vô khí, hiệu suất chuyển dịch năng lượng tới ATP chỉ 

là 2 x (7: 686) x 100 = 2,14% tổng lượng thế năng trong glucose.  

Tóm lại: Trong tổng số ATP do năng lượng từ glucose giải phóng ra thì phần phụ 

thuộc vào sự có mặt của oxygen và vào quá trình phosphoryl - oxyhóa hóa ở ty lạp thể 

chiếm tới: (36: 38) x 100 : 94,74%.  

2.1.3. Phân giải và tổng hợp glycogen  

Trong giai đoạn đường phân của sự phân giải glucose, acid  pyruvic (hoặc a.lactíc  

được hình thành). Nếu không đủ các điều kiện cần thiết để tiếp tục chuyển thành acetyl  

- COA đi vào chu trình Krebs thì acid pyruvic (hoặc a.lactic) sẽ được tổng hợp lại 

thành glucose.  

Ở cơ thể động vật, glucose dư thừa sẽ được tích luỹ chủ yếu ở trong gan, cơ ở dạng 

cao phân tử là glycogen. Glycogen đóng vai trò là nguồn dự trữ glucose trong tế bào, còn 

glucose trong mô cơ luôn ở dạng sẵn sàng phân giải tạo ATP cung cấp cho hoạt động co 

bóp của cơ. Tiền chất để tổng hợp g lycogen ở gan là g lucose - 6- 

phosphate được lạo thành trong phản ứng.  

Glucose + ATP → Glucose - 6 phosphate + ADP  

Tuy nhiên trước đó phần lớn glucose trong thức ăn được hấp thu qua màng ruột gà đi 

vào máu, ở đó nó bị biến đổi thành Lactate, chất này sau đó được  đưa về gan và cũng biến 

đổi lại thành glucose - 6 phosphate. Glycogen được tổng hợp bằng cách gắn một glucose 

vào đuôi của chuỗi dài polysaccarid của glycogen gọi là mồi ban đầu có độ dài 7-8 gốc 

glucose, liên kết lại với nhau bằng liên kết glycoside 1-4. Sự hình thành mồi ban đầu này 

xảy ra trong một "khuôn gốc", là một phức chất protein đặc biệt gọi là glycogenin. Quá 

trình gắn này làm sợi polysaccand ngày một dài thêm và trở nên phức tạp vì sự hình thành 

mạch nhánh với liên kết glycoside 1-6.  
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Khi phân giải glycogen thì các đơn vị glucose lại được tách ra, từng phân tử một  

và chuyển thành glucose - 6 phosphate. Enzyme xúc tác chuyển glucose thành   

glycogen khác với enzyme xúc tác tách glycogen thành glucose. Do đó khi số lượng và  

hoạt độ của mỗi enzyme thay đổi thì chiều của phản ứng thay đổi, thí dụ khi enzyme  

hexokinase có nhiều và hoạt tính cao thì glucose đi vào đường phân. Sự phân giải và  

tổng hợp glycogen được điều khiển tự động bằng cơ chế điều hòa hormone theo sơ đồ:  

 

 

 

Insulin và glucagon là các hormone tuyến tụy, trong đó insulin có tác dụng 

chuyển glucose dư thừa thành glycogen tích luỹ và glucagon thì có tác dụng ngược lại, kích 

thích sự tách glycogen thành glucose.  

2.1.4. Chu trình pentose phosphate  

ở cơ hầu hết glucid cho năng lượng qua phân giải đường phân rồi ôxy hóa trong chu 

trình Krebs, nhưng cũng còn con đường nữa là chu trình pentose phosphate, hoặc còn gọi 

là con đường phospho gluconat, chuyển hóa chừng 30% glucose ở gan. Con đường này 

không phụ thuộc vào các enzyme của chu trình Krebs, do đó khi có bất thường về 

enzyme tế bào thì nó là con đường thay thế.  

Glucose sau một số biến đổi, giải phóng một phân tử CO2 và 4 nguyên tử hydro, tạo 

ra đường 5 các bon là D-Ribose. Chất đường này có thể chuyển hóa thành các đường 

khác và có nhiều cách tái tổng hợp glucose. Dù sao, cứ 6 phân tử glucose vào phản ứng 

thì cuối cùng chỉ tái tổng hợp được 5 phân tử glucose.  

Như vậy mỗi vòng quay cần năng lượng phân giải của một phân tử glucose. Chu 

trình quay mãi, toàn bộ g lucose chuyển thành CO2 + H2 O và rồ i hydro được 

phosphoryl hoá, ôxy hóa tạo ATP.  

2.1.5. Sinh đường mới  

Sinh đường mới (Gluconeo genesis) là quá trình tạo glucose từ amino acid và từ  

glycerol của mỡ, một khi dự trữ glucid cơ thể bị thấp. Thường thì các amino acid bị  

khử quan thành các loại đường. Thí dụ: Alanin bị khử quan thành acid pyruvic vào con  

đường chuyển hóa glucid thành glucose. Cũng có amino acid được khử quan thành  

đường có thể vào chu trình pentose, rồi tạo glucose. Khi tế bào thiếu glucid, có một cơ  

chế tuyến yên tăng t iết ACTH, là m vỏ thượng thận tiết nh iều hormone loại  

glucocorticoid, đặc biệt là cortizol. Cortizol huy động protein từ tế bào, chuyển sang  

dạng amino acid trong các dịch, phần lớn sẽ khử quần rồi thành glucose.  

2.1.6. Điều hòa chuyển hóa glucid  

Nói đến điều hòa chuyển hóa glucid là nói về sự điều hòa mức đường glucose  

trong máu (đường huyết). Bình thường mức đường huyết dao động từ 80-loomg%, nếu  

mức đường huyết tăng trên 120mg% gọi là tăng đường huyết, nếu mức đường huyết  
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hạ xuống dưới 60mg% gọi là hạ đường huyết.  

Sự ổn định mức đường huyết có ý nghĩa sinh lý quan trọng, nó có sự tham gia của 

hệ thần kinh và một số tuyến nội tiết.  

Người ta chứng minh rằng: một số nhân xám cạnh buồng não IV của hành não khi 

bị kích thích thì một mặt kích thích sẽ được truyền theo đây thần kinh giao cảm trực tiếp 

tới gan, mặt khác xung thần kinh từ các nhân cạnh buồng não IV sẽ truyền đến tuỷ 

thượng thận gây tiết adrenalin, chất này theo máu tới gan gây phân giải glycogen 

thành glucose làm tăng đường huyết.  

Hoơnone glucocorticoid của vỏ thượng thận cũng có tác dụng làm tăng đường 

huyết. Các glucocorticoid tác dụng theo 2 cơ chế: giảm mức sử dụng glucose trong mô và 

tăng quá trình sinh đường mới.  

Glucagon - một hoơnone của tuyết tụy nội tiết cũng có tác dụng làm tăng đường 

huyết như adrenalin.  

Các hormone ACTH, STH, Thyroxine cũng tham gia vào quá trình chuyển hóa 

glucid, làm tăng đường huyết.  

Tác dụng ngược lại các hormone kể trên là insulin - một hormone tuyến tụy nội tiết 

có tác dụng làm tăng tính thấm của màng tế bào với glucose bằng cách làm hoạt hóa 

enzyme hecxokinase để đẩy nhanh quá trình phosphoryl hoá, tăng chuyển hóa glucose 

trong tế bào và làm giảm đường huyết.  

2.2. Chuyển hóa 11pid  

2.2.1. Các loại lipid và vai trò của chúng trong cơ thể  

Lipid là một trong 3 thành phần chính của cơ thể động vật. Lipid có ở hầu như 

trong mọi tế bào, đặc biệt phong phú trong mô thần kinh. Lipid chiếm khoảng 10-20% khối 

lượng cơ thể động vật.  

Ở loài vật có sự tích lũy mỡ cao như các giống lợn hướng mỡ, lipid có thể chiếm tới 

35-40% khối lượng cơ thể. Lip id trong cơ thể gồm có:  Mỡ trung tính tức 

triglycerid;  Các phospholipid;  cholesterol và   Một số chất khác (thể ceton, 

lipoprotein..). Trong thành phần cơ bản của triglycerid và phospholipid có các acid béo 

(palmitic, stearic, oleic..)  

Lipid đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể:  

Trước hết lipid là thành phần không thể thiếu để cấu trúc màng tế bào và màng  

các bào quan trong tế bào. Lipid là nguồn cung cấp năng lượng với hệ số nhiệt cao hơn  

nhiều glucid (l gam lipid ô xi hóa hoàn toàn trong cơ thể cho 9,3 Kcal, trong khi đó 1 g  

glucid chỉ cho 4,1 Kcal). Lipid ở dạng mỡ bao quanh các cơ quan nội tạng, mỡ dưới da  

có tác dụng đệm, giữ ấm cho cơ thể và chống rét. Khi phân giải trong tế b ào,  

lipid còn tạo ra nguồn nước nội sinh rất quan trọng với các động vật ngủ đông (100  

gam mỡ ô xi hóa cho ra 107 g H2O). Lipia là dung môi hòa tan các loại vitamin A, K,  

D, E rất cần cho quá trình sinh lý bình thường của cơ thể. Lipid cung cấp cho cơ t hể  
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các loại acid béo , trong đó một số acid béo không no như acid arach idonic, acid  

linolic, acid linoleic có vai trò như những vitamin (gọi chung là vitamin F) đảm bảo cho 

sự bình thường hóa các quá trình trao đổi chất.  

2.2.2. Chuyển hóa mỡ trung tính (triglycerid)  

Mỡ trung tính có ba acid béo gắn vào phân tử glycerol ba carbon, loại mỡ này  

chiếm phần lớn mỡ cơ thể động vật. Sự phân giải và tổng hợp mỡ trung tính có sự liên  

quan chặt chẽ với chuyển hóa đường glucose. Sự phân giải mỡ trung tính trước hết là  

tách ba acid béo khỏi glycerol, vì mỗi thành phần cấu tạo của mỡ trung tính có con  

đường chuyển hóa khác nhau. Glycerol đi vào con đường đường phân và đi tiếp vào  

chu trình Krebs. Ngược lại, glucose lại có thể chuyển thành glycerol để tổn g hợp mỡ  

trung tính.  

- Sự phân giải acid béo: là quá trình ô xi hóa xảy ra trong ty lạp thể của tế bào,  

gồm 3 giai đoạn mà trước hết là acid béo đi vào quá trình ~ôxi hóa (Bê ta ô xi hoá).  

Phản ứng phân giải acid béo cần có sự tham gia của nhiều enzyme  như Coenzyme A  

và 2 chất mang H2 (hydro) là NAD và FAD. Cứ qua mỗi phản ứng lại có một mảnh hai  

carbon bị tách ra ở dạng acetyl - COA, kết quả là toàn bộ phân tử acid béo bị cắt thành  

các mảnh acetyl-CoA. Thí dụ: phản ứng tổng quát của quá trình ô xi hóa acid stearic  

(Acid béo có 1 8 carbon)  

Acid béo 1 8C + ATP + 9CoA + 16 NAD + 7H2O -> 9 acetyl-CoA + 16 NAD - 

H2 + ADP + Pi  

Qua sơ đồ phản ứng tổng quát thấy không có ATP tạo thành từ việc bẻ gẫy acid béo, 

nhưng đã hình thành các phân tử mang H2 và acetyl-CoA. Acetyl-CoA sẽ tiếp tục đi vào 

chu trình Krebs để tiếp tục phân giải cho ra CO2 + H2O Và giải phóng ra năng lượng dùng 

vào việc tổng hợp ATP, còn các phân tử mang H2 có thể chuyển Hydro của nó tới dây 

chuyền vận chuyển điện tử trong ty lạp thể để cung cấp thêm nguồn năng lượng tổng 

hợp ATP.  

Sự tổng hợp acid béo: được tiến hành qua loạt phản ứng ngược chiều với sự phân giải 

acid béo, điểm xuất phát bắt đầu từ acetyl - COA. Acid béo được tổng hợp cùng kiểu như 

khi phân giải nhưng theo chiều ngược lại, tức là ghép dần các mảnh hai carbon lại 

thành chuỗi dài. Quá trình này gọi là vòng xoắn Linnẹn - Waykins. Cần phải cung cấp 

hydro qua vật mang H2, acetyl-CoA và năng lượng qua ATP.  

2.2.3. Các lipoprotein  

Các lipoprotein là dạng tồn tại chủ yếu của mỡ trong huyết tương sau khi được hấp 

thu (sau kh i ăn) đó là những hạt rất nhỏ chứa trig lycerid , cho lestero l, các 

phospholipid và protein.  

Người ta chia lipoprotein làm 4 loại như sau:  Lipoprotein tỉ trọng rất thấp  

(VLDLP vay low density LP) là loại chứa nhiều trig lycerid;  Lipoprotein tỷ trọng  

trung gian (/DLP - lntermediate density LP) chứa ít triglycerid hơn;  Lipoproteúì tỷ  

trọng thấp (LDLP - Low dencity LP) hầu như không chứa triglycerid, mà có  
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cholesterol và phospholipid vừa phải;  Lipoprotein tỷ trọng cao (HDLP - Hight 

density LP) chứa tới 30% protein.  

Chức năng của lipoprotein trước hết là vận chuyển lipid máu, trong đó mỗi loại 

trong số kể trên có chức năng riêng như loại VLDLP vận chuyển triglycerid tổng hợp từ 

gan tới mô mỡ, các loại kia chuyển triglicerid từ gan ra ngoại vi.  

2.2.4. Các thể ceton  

Các thể ceton  trong  máu  là tên  ch ỉ 3 chất : Acid  aceto acet ic, acid  ~ - 

hydroxibutyric và aceton.  

Từ các sản phẩm phân giải acid béo diễn ra ở gan là acety l - COA, 2 mảnh   

acetyl- COA ngưng tụ lại thành acid aceto acetic, phần lớn lại tiếp tục chuyển thành  

acid ~ hydroxybutyric và một ít thành aceton. Khi nhịn đói, cơ thể thiếu glucid phải  

huy động mỡ để lấy năng lượng thì thấy nồng độ ceton huyết tăng cao, gây chứng  

ceton huyết (Ketosis). Sau bữa ăn nhiều mỡ, hoặc bị đái đường thì ceton huyết cũng  

cao. Thể ceton có tác dụng là nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào khi đ61 glucid.  

Người và động vật ở cực Bắc có thể sống hoàn toàn bằng nguồn thức ăn là mỡ, đó là  

sự thích nghi với khí hậu lạnh và họ cũng thích nghi chuyển hóa mà không bị chứng  

ceton huyết.  

2.2.5. Cholesterol và phospholipid  

Cholesterol và phospholipid là các dạng tồn tại của lipid trong mô bào động vật,  

chức năng chính của các loại lipid này là chức năng cấu trúc tế bào - chúng tạo ra  

màng tế bào với những tính chất sinh học đặc biệt là: tính thẩm thấu và hấp thu chọn  

lọc.  

Trong  đó  phospholipid  mà  t rực  tiếp  là  2  loại  glycerophospholipid  và  

sphingophospholipid là những thành phần quan trọng và phổ biến nhất  của màng tế  

bào, ngoài ra sphingolipid còn đóng vai trò là chất nhận biết sinh học trên màng tế bào.  

Cholesterol vừa có vai trò cấu trúc màng tế bào lại vừa là tiền chất chế tạo nhiều chất 

sinh học quan trọng như các honnone steroid, các acid mật, các v itamin...  

Nồng độ cholesterol huyết tương dưới dạng lipoprotein tỷ trọng thấp (LDLP) là yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng tới bệnh vữa xơ động mạch, bệnh đang có xu hướng tăng theo sự 

tăng của mức sống ở con người.  

2.2.6. Sự liên quan giữa chuyển hóa glucid và  lipid  

Trong quá trình phân g iải lip id, g lycero l đ i vào con đường đường phân, còn 

acetyl- COA vào chu trình Krebs.  

Trong chuyển hóa hữu khí glucid, đoạn đường từ acid pyruvic tạo thành acetylCoA 

là không thể đảo ngược, cho nên acetyl-CoA sinh ra từ phân giải acid béo không thể dùng 

tổng hợp glucose, nhưng từ glucose lại có thể cung cấp acetyl-CoA để tổng hợp acid béo 

qua vòng xoắn Ly nen. Như vậy từ glucose có thể chuyển thành acid béo, còn quá trình 

ngược chiều thì không thể xảy ra.  
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2.2.7. Điều hòa chuyển hóa lipid  

Lipid trong cơ thể luôn được thay đổi do mỡ cũ bị chuyển hóa và mỡ mới được  

thu nhận theo thức ăn. Sự thay đổi mỡ trong cơ thể chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau,  

trước hết là hệ thần kinh, hệ nội tiết, chức năng của gan và sự liên quan tới chuyển hóa  

glucid.  

Cấu trúc thần kinh điều hòa chuyển hóa lipid nằm ở vùng dưới đồi. Làm lổn   

thương nhân bụng giữa của vùng dưới đồi, con vật trở nên béo phì, còn phá huỷ nhân  

bên của vùng dưới đồi, con vật trở nên gầy còm. Sự đ iều hòa chuyển hóa lipid của  

vùng dưới đồi có lẽ thông qua hoạt động của các tuyến nội tiết, sự nghiên cứu đã được  

triển khai trên động vật. Tiêm hormone tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến thượng  

thận, tuyến sinh dục hoặc cắt bỏ các tuyến gây biến đổi rõ trong chuyển hóa lipid.  

Trường hợp tuyến tụy tiết ít insulin thì chuyển hóa lipid giảm, kh i tăng insulin quá 

trình chuyển hóa glucid thành mỡ dự trữ lại được tăng cường.  

Cortizol tuyến thượng thận, hormone tuyến giáp cũng như GH và ACTH có tác 

dụng huy động mỡ dự trữ vào quá trình chuyển hoá.  

Về vai trò của gan trong chuyển hóa lipid, trước hết phải thấy rõ gan là cơ quan hoạt 

động mạnh nhất trong chuyển hóa lipid. Gan là nơi chủ yếu để phân giải và tổng hợp acid 

béo, phospholipid và cholesterol. Bình thường lượng lipid trong gan là 5%, trường hợp 

bệnh lý lượng lipid trong gan có thể tới 40-50% khối lượng gan.  

Một số nguyên nhân gây rối loạn chuyển hóa lipid trong gan có thể do các bệnh 

giang mai, sốt rét, nghiện rượu dẫn tới xơ gan, nhiễm độc các  chất chứa phospho, 

tetraclorua cacbon...  

Ngoài trường hợp suy gan, quá trình chuyển hóa lipid có thể bị rối loạn do trong thức 

ăn thiếu glucid, thức ăn nhiều mỡ hoặc không đủ các acid béo cần thiết (VTM F) hoặc thiếu 

choline, methionine, pyridoxine...  

2.3. Chuyển hóa protein  
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2.3.1. Vai trò của protein trong cơ thể  

Protein là thành phần quan trọng nhất của mọi tế bào, mọi cơ quan trong cơ thể  

sống của cả động vật và thực vật. Nhiều chất đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt  

động sống của cơ thể được cấu tạo hoàn toàn từ protein ví dụ như: các enzyme xúc tác  

quá trình trao đổi chất, hemoglobin trong hồng cầu để vận chuyển o xi trong hô hấp,  

fibrinogen tham gia vào sự đông máu, actin và miozin tham gia hoạt động co cơ...  

Các protein trong huyết tương như albumin tạo ra áp suất thẩm thấu thể keo để duy 

trì ổn định nội môi, globulin được coi là kháng thể trong máu liên quan tới phản ứng miễn 

dịch để bảo vệ cơ thể.  

Nhiều hormone tham gia điều hòa các hoạt động chức năng của cơ thể có bản chất  

là protein. Cơ cấu di truyền trong nhân tế bào là nhiễm sắc thể và đen là những loại 

protein có cấu trúc phức tạp. Nói tóm lại, nếu không có protein thì không có sự sống. 

Trong quá trình chuyển hoá, sự phân huỷ protein cũng cung cấp năng lượng cho cơ thể sử 

dụng vào các hoạt động sống, tuy nhiên phần năng lượng do protein cung cấp cho cơ thể 

là không đáng kể so với năng lượng do glucid và lipid cung cấp. Trong hoạt động chăn 

nuôi, nguồn sản phẩm động vật là thịt, sữa, trứng... sẽ không thể đạt được năng suất cao 

nếu không cung cấp đủ protein trong thức ăn.  

Các protein có tính đặc hiệu rất cao, mỗi mô bào, mỗi cơ thể sống đều có loại  

protein đặc trưng riêng của mình, khi đưa protein của một động vật này vào máu của  

động vật khác bao giờ cũng gây ra phản ứng bất dung hòa gây nguy hiểm cho cơ thể.  

Cơ thể chỉ sử dụng nguồn amino acid sinh ra từ sự thuỷ phân các loại protein thức ăn  

trong đường tiêu hóa là chính để tổng hợp thành các loại protein đặc trưng cho mình.  

Protein của các mô bào, cơ quan trong cơ thể không nằm ở trạng thái ổn định mà luôn 

có quá trình thay cũ đổi mới. Một người hay một con vật dù không ăn protein và đang có 

chế độ ăn dư dật năng lượng do glucid và lipid cung cấp thì vẫn có một lượng nhất định 

protein của bản thân cơ thể tiếp tục phân giải, thoái hóa thành amino acid, khử quần rồi 

ôxy hoá. Đó là sự mất protein bắt buộc, chừng 20-30glngày đối với người trưởng thành. Vì 

thế phải cung cấp lượng protein tối thiểu đủ bù đắp lượng protein mất đi bắt buộc hàng ngày 

gọi là nhu cầu protein cho duy trì.  

2.3.2. Amino acid và giá tử sinh học của protein  

Protein là sản phẩm trùng ngưng cao phân tử các amino acid. Người ta xác định  

được có tổng số 20 loại amino acid tham gia cấu tạo protein là: ' alan ine, arginine,  

asparagine, acid aspartic, cystine, acid glutamic, glutamin, glycine, histidine, leucine,  

isoleucine, lysine, methionine, tryptophan, tyrosin, valine, proline, serine, threonine,  

phenylalanine.  

Trong đó có từ 8-10 loại amino acid là không thay thế được hay còn gọi là amino  

acid cần thiết vì cơ thể không tự động tổng hợp được hoặc chỉ tổng hợp được rất ít so  

với nhu cầu đó là: Threonine, valine, leucine, isoleucine, methionine, lysine, arginine,  

phenylalanine, tryptophan và histidine, riêng gia cầm còn thêm glutamat và glycine.  
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Những amino acid còn lại gọi là loại amino acid không cần thiết, hay amino acid có 

thể thay thế vì loại này có thể tổng hợp được trong cơ thể từ các sản phẩm chuyển hóa 

trung gian của glucid, lipid và của protein hoặc được thay thế bằng các amino acid cần thiết, 

thí dụ: phenylalanine có thể thay thế cho tyrosin và từ phenylalanine có thể tạo ra tyrosin 

cho cơ thể.  

Các loại protein khác nhau có thành phần amino acid khác nhau, cho nên khả  

năng sử dụng các protein cho nhu cầu cơ thể cũng không giống  nhau. Do đó người ta  

đưa ra khái niệm "Giá trị sinh học" của protein trong thức ăn. Các loại protein động  

vật (thịt, trứng, sữa) chứa đủ các loại amino acid cần thiết với tỷ lệ đủ để đảm bảo cho  

các quá trình tổng hợp bình thường được gọi là loại protein có giá trị sinh học đầy đủ.  

Một số loại protein động vật như lòng trắng trứng, keo th ịt đông thường thiếu   

tryptophan và tyrosin.  

Các loại protein thực vật (trừ đậu tương) thường thiếu một hoặc nhiều amino acid  

thiết yếu được gọi là protein có giá tr ị sinh học không đầy đủ, như sẵn trong ngô  

thường thiếu tryptophan, lysine gluten bột mì thường thiếu lysine. Vì vậy để nâng cao  

giá trị sinh vật học của protein trong khẩu phần ăn của gia súc, người ta thường trộn,  

phối hợp nhiều loại protein khác nhau  và bổ sung thêm amino acid tổng hợp.  

Giá trị sinh vật học của một loại protein nào đó là không giống nhau ở mọi cơ  

thể. Điều này phụ thuộc vào: trạng thái cơ thể, chế độ dinh dưỡng, cường độ và đặc  

điểm hoạt động sinh lý, tuổi tác, đặc điểm trao đổi chất và nhiều yếu tố khác nữa.  

Mỗi một amino acid tham gia cấu tạo protein đều có một chức năng sinh lý nhất 

định, nói một cách khác vai trò của protein về thực chất là vai trò của amino acid. Đối với 

quá trình sinh trưởng của gia súc, gia cầm non trước tiên cần lysine, tryptophan, tyrosin, 

arginine. Các amino acid chứa lưu huỳnh: methionine, cystine cần cho sự phát triển lông, 

mỏ và sừng. Lysine cần cho sinh trưởng và đóng vai trò cân bằng protein. Valine cần cho 

hoạt động của hệ thần kinh. Methionine tăng cường chức năng bảo vệ của gan. Tyrosin cần 

cho sự tổng hợp hormone tuyến giáp.  

Do tác động qua lại của các amino acid nên nhu cầu về bất kỳ loại amino acid nào 

cũng có thể thay đổi phụ thuộc vào sự có mặt của amino acid khác, cho nên khi lập khẩu 

phần cho gia súc không chỉ tính tới nhu cầu về protein mà cần phải tính tới nhu cầu về 

từng amino acid nữa. Đây là xu hướng trong dinh dưỡng hiện đại nhằm giải quyết các mục 

tiêu kinh tế - kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.  

Đối với loài nhai lại, do hoạt động của các vi sinh vật hữu ích có khả năng tổng hợp 

được nguồn protein có giá trị sinh vật học cao từ nguồn protein thực vật và nguồn nhơ 

phiprotein cho nên việc xây dựng khẩu phần ăn cho chúng không cần phải bổ sung nguồn 

protein động vật đắt tiền.  

2.3.3. Chuyển hóa các amino acid  

Sự chuyển hóa protein (tổng hợp và phân giải) trong cơ thể gắn liền với sự 

chuyển hóa các amino acid.  
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Sự chuyển hóa các amino acid được thực hiện bằng cách khử quan, chuyển quan, khử 

carboxyl.  

2.3.3.1. Khử amin  

Giai đoạn đầu của chuyển hóa amino acid là sự khử quan trong gan. Trong đó 

nhóm NH2 tách khỏi phân tử amino acid dưới dạng NH3' Quá trình như sau:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2. Chuyển amin  

Trong phản ứng chuyển quan, không có sự giải phóng NH3 mà chỉ có sự chuyển  

nhóm NH2 từ một amino acid nào đó sang cho một acid cetonic (Ceto acid). Phản ứng  

này được xúc tác bởi enzyme transaminase có mặt trong mọi tế bào, nhiều nhất là  

trong gan, thận, cơ vân, tim. Loại enzyme phổ biến và hoạt động mạnh nhất là enzyme  

Glutamat - Oxalo acetat Transaminase (GOT) và Glutamat-Pyruvat-Transaminase  

(GPT).  

Thí dụ về sự chuyển nhóm NH2 từ aciớ glutamic sang cho acid oxalo acetic do 

enzyme GOT xúc tác như sau:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3. Khử carboxyl  

Là một quá trình phổ biến xảy ra ở các mô cơ thể để sản sinh các quan tương ứng, 

phản ứng khái quát như sau:  
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Trong quá trình chuyển hóa amino acid, chất được tạo ra đầu tiên là NH3 và aciớ  

cetonic (khử quan tạo ra). NH3 sau đó tham gia vào các phản ứng quan hóa và nhiều  

quá trình khác để tạo ra glutamin hay asparagine tổng hợp thành me, muối muốn ở gan  

rồi được thải ra ngoài. Phần còn lại acid cetonic được chuyển hóa theo ba hướng:  

- Sinh đường glucose mới  

- Ôxy hóa cho năng lượng và giải phóng CO2 + H2O  

- Là khung carbon để tổng hợp amino acid mới  

2.3.4. Chuyển hóa nucleoprotein  

Nucleoprotein là loại protein trong bào tương và nhân tế bào, nó được tổng hợp  

từ hai thành phần chính là protein và acid nucleic. Trong đó acid nucleic lại được tổng  

hợp từ các gốc kiềm phân, pirimidin, đường pentose và H3PO4' Acid nucleic có 2 loại:  

ADN và ARN có vai trò truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ và sinh tổng hợp  

protein. Khi bị phân giải bởi hệ thống enzyme protease thì nucleoprotein tách thành  

protein và acid nucleic. Phần protein tiếp tục phân giải thành amino acid, phần acid  

nucleic phân giải cho ra các gốc kiềm phân, pirimidin, đường pentose và H3PO4. Gốc  

kiềm phân tiếp tục bị oxy hóa chuyển thành acid ước và qua thận đào thải ra ngoài,  

gốc kiềm pirimidin phân giải cho ra NH3 và CO2 rồi ớưức đào thải ra ngoài.  

2.3.5. Cân bằng nửa và mức protein trong thức ăn  

Để đánh giá quá trình chuyển hóa protein trong cơ thể, người ta thường đề cập tới  

trị số cân bằng nhơ, nghĩa là sự tương quan giữa lượng nhơ hấp thu vào qua khẩu phần  

ăn và lượng nào mà cơ thể bài tiết ra ngoài qua nước tiểu và mồ hôi. Do sự mất nhơ và  

các dẫn xuất của nó trong phân thường rất ít, nên người ta xem lượng nhỏ trong nước  

tiểu là chỉ số ổn định để tính số lượng protein bị chuyển hóa và của các amino acid bị  

phân giải. Hàm lượng nhỏ trong các loại protein khác nhau biến động từ 14-19%,  

trung bình là 16% (nghĩa là trong 100 g protein chứa 16 gam nuôi hay 1 gam nhớ  

tương ứng với 6,25 g protein) nên ta có thể xác định được lượng protein chuyển hó a  

bằng cách nhân lượng nhỏ thoát ra với hệ số 6,25 (thường xác định lượng nhỏ trong  

protein bằng phương pháp Kjeldahl).  

Nếu lượng nào được cơ thể hấp thu từ thức ăn bằng với lượng nhơ thải ra trong 

nước tiểu thì trường hợp này gọi là thăng bằng nhơ.  

Nếu lượng nhơ thu vào cơ thể lớn hơn nhơ thải ra nước tiểu thì gọi là thăng bằng nhơ 

dương, ngược lại nếu nhờ thải qua nước tiểu lớn hơn nhơ thu vào cơ thể thì gọi là thăng 

bằng nhơ âm.  

Thăng bằng nhơ thường gặp ở cơ thể trưởng thành, cơ thể được nhận đầy đủ nhu  

cầu protein duy trì. Trường hợp cân bằng nhơ âm hay gặp khi thức ăn không đủ  

protein (đói protein), khi bị đói chung, đau ốm, nhiễm trùng, sốt cao, do mức insulin  

trong máu thấp, do holmone vỏ thượng thận tăng tiết... Trường hợp cân bằng nhơ  

dương hay gặp khi cơ thể đang sinh trưởng, phát triển mạnh, phụ nữ, gia súc cái có  

thai, cơ thể phục hồi sau ốm, hay khi sử dụng các chất làm tăng đồng hóa (như  
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Testosteron).  

Trong cơ thể bình thường trưởng thành, nói chung không có sự tích luỹ pro tein mà 

chỉ có đổi mới protein. ăn vào bao nhiêu protein thì cơ thể lại tiêu dùng ngay bấy nhiêu và 

thải ra ở dạng nhơ nước tiểu là chủ yếu.  

Mức độ cân bằng nhơ không phải là bất biến, khi thừa protein thì lượng nhơ thải  

ra tăng lên và cân bằng nhơ được xác lập ở mức cao hơn. Ngược lại khi thiếu protein  

thì cân bằng lại xác lập ở mức thấp hơn, đến một mức độ nhất định sẽ làm giảm mức  

cân bằng nhớ dưới mức này cơ thể bị đói protein. V vậy muốn duy trì cân bằng nào thì  

phải cung cấp mức tối thiểu protein  trong khẩu phần, mức này khác nhau tuỳ loài gia  

súc: ở cừu, lợn là 1 g, ngựa: 0,7 - 0,8g, trâu bò: 0,6 g, người: khuông 24 giờ cho mỗi  

kg thể trọng.  

2.3.6. Điều hòa chuyển hóa protein  

Phá huỷ một số nhân xám ở vùng dưới đồi có thể làm tăng mức bài xuất nhơ qua  

nước tiểu- tức là có tăng mức chuyển hóa protein. Đây là bằng chứng của sự điều hòa  

thần kinh. Tuy nhiên, chuyển hóa protein được điều hoà chủ yếu bởi hormone của các  

tuyến nội tiết.  

Insulin có tác dụng thúc đẩy tổng hợp protein qua tăng cường vận chuyển amino acid 

vào tế bào, tăng mức sử dụng glucose ở tế bào, vì thế tiết kiệm được amino acid cho xu 

hướng làm nguồn cung cấp năng lượng. Khi thiếu insulin, sự tổng hợp protein hầu như bị 

ngưng lại.  

Hormone tăng trưởng (GH) làm tăng tổng hợp protein, tăng tích luỹ protein trong mô 

bào. Testosteron  và estrogen  làm tăng  t ích  luỹ protein, đặc b iệt ở mô cơ. 

Glucocorticoid làm giảm mạnh protein ở nhiều loại mô, huy động amino acid vào quá trình 

chuyển hóa tạo năng lượng.  

Thyroxin gây phân giải nhanh protein để lấy năng lượng trong trường hợp cơ thể 

thiếu glucid và lipid. Nếu đủ glucid, lipid và cả amino acid thì thyroxin làm tăng tổng hợp 

protein, đặc biệt ở cơ thể đang lớn.  

2.4. Các loại vitamin và vai trò của chúng trong chuyển hóa vật chất  

Vitamin là những chất hữu cơ rất cần thiết đố i với cơ thể. Nó không phải là  

nguyên liệu để xây dựng cơ thể, cũng không phải là nhiên liệu cung cấp năng lượng,  

có hàm  

lượng rất thấp trong sản phẩm nhưng nó có trong thành phần của nhiều enzyme 

quan trọng và là yếu tố xúc tác cho các phản ứng sinh hóa học trong cơ thể vật nuôi. Phần 

lớn gia súc không tự tổng hợp được vitamin mà phải được cung cấp từ thức ăn. Khi thiếu 

nó cơ thể sẽ mắc bệnh thiếu vitamin.  

Vitamin gồm nhiều loại, nằm t rong hai nhóm: nhóm hòa tan t rong dầu mỡ và 

nhóm hòa tan trong nước.  

2.4.1. Vitamin hòa tan trong dầu, mỡ  
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2.4.1.1. Vitamin A (Retinol)  

Công thức hoá học:  

 

 

 

 

 

 

Vitamin A gồm nhiều loại: A,, A2' A3' quan trọng nhất là Ai, vitamin A hoàn toàn 

không bị phá huỷ khi đun sôi.  

Vitamin A sẵn có trong sản phẩm động vật, nhiều nhất là trong dầu gan cá thu, rồi 

đến lòng đỏ trứng, bơ, sữa, gan. Trong thức ăn thực vật, vitamin A nằm dưới dạng tiền chất 

của nó là caroten có nhiều trong các quả chín như quả gấc, cà rốt, cà chua, đu đủ bí ngô... và 

trong rau cỏ xanh tươi (nhưng khi phơi khô thì lượng giảm sút nhiều). Sau kh i vào cơ 

thể caroten được b iến thành v itamin A dưới tác dụng của men carotinase tại gan. 

Sự đồng hóa vitamin A và caroten phụ thuộc vào lượng mỡ trung tính và mức độ hấp  

thu mỡ ở ruột. Mật là chất cần thiết cho sự hấp thụ vitamin A. Trong cơ thể hơn 90% 

vitamin A tập trung tại gan, ngoài ra còn tìm thấy ở thành ruột già (ở cá) ở võng mạc mắt 

(ở động vật có vú).  

Gần đây người ta còn tìm thấy vitamin A có ở dạng liên kết với protein của cơ thể 

và chứa trong mô động vật với một lượng khá lớn dưới dạng phức chất vitamin - 

protein, chúng có độ bền vững khác nhau. Một số phức chất thì dễ dàng phân hóa và tái 

tạo lại, một số thì bền vững hơn và phân hóa chậm hơn.  

Trong các mô của nhiều động vật còn có một hợp chất gần với caroten là  

carotenoit, có tên chung là lipocrom. Ở loài có vú và chim thì lopocrom nằm Ở lớp mỡ dưới 

da và trong các mô mỡ của tuyến nội tiết. Ở chim thì lipocrom có Ở lông.  

- Vitamin A có nhiều chức năng s inh lý quan trọng:  

- Vitamin A cần cho sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể. Trước đây người ta  

tưởng chỉ có vitamin E mới cần cho sự sinh sản nhưng ngày nay người ta dã biết chắc  

là vitamin E chỉ kích thích sinh sản mạnh đối với động vật thí nghiệm nh ư chuột, thỏ...  

và có tác dụng sinh sản yếu đối với các loài động vật khác. Đối với những động vật  

lớn, chính vitamin A mới có tác dụng kích thích sinh sản mạnh. Thiếu nó thì sự phân  

chia tế bào sinh dục, sự tạo thành hợp tử và sự phát triển bào thai sẽ  kém sút.  

- Vitamin A còn có tác dụng kích thích sinh trưởng, thiếu nó thì cơ thể non chậm lớn 

sút cân.  

- Vitamin A giữ vai trò quan trọng trong sự duy trì và bảo vệ lớp thượng bì da và  

niêm mạc. Thiếu nó thì da khô, lông rụng,các niêm mạc như mắt, phổi, cổ họng, bọng  

đái thận, cơ quan sinh dục, ống tiêu hóa bị tổn thương và hóa sừng, khiến khả năng  
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chống sự xâm nhập vi trùng của các ống tự nhiên đó giảm sút, năng lực đề kháng của  

cơ thể bị giảm. Điều đó giải thích tại sao ở động vật và người thiếu vitamin A dễ mắc  

bệnh lao.  

- Thiếu vitamin A gây biến đổi thoái hóa tổ chức thần kinh, con vật đi đứng xiên vẹo 

bại liệt.  

- Triệu chứng điển hình thường thấy ở động vật khi thiếu vitamin A là khô giác mạc 

mắt, dần dần bệnh tiến triển nặng hơn đi đến chỗ quáng gà. Bởi vì vitamin A có tác dụng 

duy trì thị giác trong bóng tối và ngoài ánh sáng.  

Trên lớp võng mạc mắt có hai loại tế bào nhận cảm ánh sáng: tế bào hình gậy nhận 

cảm ánh sáng yếu, tế bào hình nón nhận cảm ánh sáng mạnh. Chất cảm quang trong tế 

bào hình gậy là rodopxin (là sự hóa hợp giữa một andehyt của vitamin A (retinen) và 

opxin (một protein đặc biệt). Ngoài ánh sáng thì rodopxin phân giải thành retinen và opxin. 

Trong bóng tối thì ngược lại nhưng chậm hơn.  

 

 

Phản ứng diễn ra thường xuyên khiến cho lượng retinen ở mắt cạn dần và nó 

được bổ sung bằng vitamin A từ máu bằng phản ứng oxy hóa khử:  

 

 

 

Do đó nếu cơ thể thiếu vitamin A thì retinen bị mất không được bổ sung khiến con 

vật mắc bệnh quáng gà (mất khả năng cảm thụ ánh sáng mờ, nhất là vào ban đêm). Phản 

ứng trên cũng xảy ra trong tế bào hình nón vào ban ngày: retinen thì giống với tế bào hình 

trụ, còn opxin thì có khác.  

 

 

Phản ứng phân giải rodopxin và iodopxin nói trên sản sinh ra một năng lượng  

điện năng theo dây thần kinh số hai qua bắt chéo thị giác vào củ não sinh tư trước, rồi  

lên vùng chấm là vùng thị giác của vỏ não làm cho con vật nhận cảm được ánh sáng.  

Không phải loài gia súc nào cũng dễ mắc bệnh thiếu vitamin như nhau. Mẫn cảm nhất 

là lợn rồi đến gà, vịt, bò, nhất là gia súc non. ít mẫn cảm hơn là đối với ngựa, dê, cừu chó, 

thỏ.  

Khi lợn thiếu vitamin A thì sinh trưởng chậm, lợn con còi cọc, lợn mẹ bị hỏng thai, 

thai phát dục không hoàn toàn, sẩy thai, con chết sớm, động dục bất thường.  

Bò thiếu vitamin A thì sinh trưởng chậm, thần kinh bị biến loạn, đi đứng xiêu   

vẹo  

Ngựa thiếu vitamin A thì dễ viêm cam đường tiêu hóa, hô hấp, mắc chứng quáng 

gà. 
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Người thiếu vitamin A thì hay bị bệnh quáng gà.  

2.4.1.2. Vitamin D (Cholecalciferol)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamin D gồm nhiều loại D2, D3, D4, D5, D6 nhưng quan trọng nhất là D3 và D2, 

vitamin D có nhiều trong dầu gan cá và mỡ bò, trong gan, sữa và lòng đỏ trứng... trong lớp 

biểu bì da động vật có một dạng tiền vitamin D là 7 - dehydrocolesterol, dưới tác dụng 

của tia tử ngoại, nó biến thành vitamin D3'  

Trong thức ăn thực vật có một dạng tiền vitamin D khác là ergosterol khi cắt về  

phơi dưới ánh nắng yếu thì nó biến thành vitamin D2. Trong cơ thể động vật, vitamin  

D nằm trong máu và dự trữ trong gan lách, tuyến thượng thận, không có ở tim, não  

tuỷ.  

Vitamin D có nhiều chức năng sinh lý quan trọng:  

Ngay từ ngày xưa người ta đã phát hiện việc thiếu vitamin D có liên quan đến hai bệnh 

chủ yếu phổ biến là còi xương ở cơ thể non và mềm xương (hay xốp xương) ở cơ thể trưởng 

thành.  

Tác dụng sinh lý của nó là thúc đẩy sự hấp thu calci (Ca), phospho (P) và giảm  

bớt sự bài tiết Ca - P theo phân, nước tiểu. Có lẽ do nó làm lăng độ acid trong ruột  

non. Sau khi Ca và P được hấp thụ vào máu, vitamin D còn có tác dụng xúc tác cho sự  

chuyển Ca, P vào xương và làm calci hóa phosphate thành hợp chất t ricalci  

diphosphate - Ca3(PO4)2 để kiến tạo xương thông qua tác dụng hoạt hóa của nó lên  

men phosphatase.  

Ở cơ thể khoẻ mạnh thì lượng Ca trong máu khoảng 10 - 11 mg%, P khoảng 5 - 

5,5 mg%, nhưng ở gia súc bị còi xương thì hàm lượng Ca trong máu chỉ khoảng 7 - 8  

mô và P khoảng 2mg%. Xương của cơ thể khoẻ mạnh thì muối tricalci diphosphate  

chiếm khoảng 66% chất khô, còn ở động vật bị còi xương thì chỉ 17 - 20%. Xương của  

động vật bị còi xương thì lùn, ngắn, xương của động vật bị mềm xương thì mềm và  

cong lại, lấy dao rạch được dễ dàng, khi chịu một sức nặng nào đó thì biến dạng và dễ  

gẫy.  

Gia súc non rất dễ mắc bệnh còi xương không những do khi không cung cấp đủ  

Ca, P mà cả khi lượng Ca trong khẩu phần thức ăn hơn hẳn lượng P. Tỷ lệ Calp = 2/1  

là thích hợp cho gia súc non và 1/1 cho gia súc trưởng thành. Nếu tỷ lệ đó là 3/1 thì  
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con vật bắt đấu mắc bệnh còi xương hay mềm xương. Ngược lại lượng P quá cao,  

lượng Ca quá thấp cũng gây nên bệnh. Cho nên xác định tỷ lệ Calp trong khẩu phần  

thức ăn là rất cần thiết. Điều hòa tỷ lệ này còn thuộc về vai trò của vitamin DỰ của  

hormone parathyroxin của tuyến cận giáp và honnone thyrocalcitonin của tuyến giáp  

trạng.  

Vitamin D đ iều chỉnh tỷ lệ Ca/P trong máu ngay cả khi khẩu phần thiếu Ca.  

Trong trường hợp này vitamin D xúc tác bào mòn Ca từ xương đưa vào máu để đảm  

bảo cơ không bị co giật, cũng làm cho xương chóng còi, chóng xốp do thiếu Ca trầm  

trọng.  

Khi thiếu vitamin D thì gia súc non bị còi xương, lùn bé, kèm theo chậm mọc răng, 

thiếu máu, tiêu hóa bị rối loạn, gia súc trưởng thành bị mềm xốp xương, sức lực sút kém 

mất khả năng làm việc.  

Để phòng ngừa bệnh thiếu vitamin D, ngoài việc cung cấp đủ thức ăn chứa nhiều 

vitamin D, người ta có thể chiếu tia tử ngoại lên gan, lách để tăng lượng vitamin D, cho 

con vật vận động ngoài trời buổi sáng để hấp thu được nhiều tia tử ngoại.  

2.4.1.3. Vitamin E (α-tocosferol)  

Công thức hóa học:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamin E tên hóa học là Tocosferol gồ m α, β, γ  và δ tocosferol trong đó α 

tocosferol là có hoạt tính mạnh nhất.  

Vitamin E có nhiều trong các sản phẩm thiên nhiên nhất là thức ăn mọc mầ m 

(lúa, ngô, đậu) rồi trong bơ, rau xanh (nhất là lá hành).  

Vitamin E được hấp thụ từ ruột non nhờ acid mật .  

Trong cơ thể nó được chứa nhiều nhất ở gan, rồi đến cơ, lách, mỡ, máu. 

Vitamin E có những chức năng sinh lý sau đây:  

Vitamin E cổ tác dụng kích thích sinh sản chủ yếu lên những động vật nhỏ thí 

nghiệm và gia cầm. Tác dụng này đối với động vật lớn không  rõ rệt bằng vitamin A. 

Thiếu vitamin E chức năng sinh sản của đực và cái đều giảm.  

Ô con đực thì sau hai ba tháng có sự thoái hóa tinh hoàn, nồng độ tinh trùng 

loãng, tinh trùng bị kỳ hình nhiều và kém hoạt lực.  

Ở con cái thì buồng trứng vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường nhưng sau hai  
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ba tháng thì bào thai phát triển rối loạn dân đến chết thai và sẩy thai.  

Thông thường thì ở con đực khi tinh hoàn đã mất khả năng sản xuất tinh trùng do 

thiếu vitamin E thì rất khó chữa nhưng ở con cái thì chữa dễ hơn, bằng cách bổ sung 

vitamin E sẽ phục hồi được khả năng sinh sản. Gà vịt cái nếu thiếu vitamin E thì phôi sẽ 

chết 5 - 7 ngày sau khi hình thành trong trứng ấp.  

Vitamin E có tác dụng duy trì trao đổi chất và năng lượng bình thường trong cơ 

bắp. 

Thiếu nó thì cơ sẽ không được dinh dưỡng tốt, dẫn đến teo cơ, thần kinh cơ bị  

tổn thương dẫn đến bại liệt. Đó là do thiếu vitamin E thì chuyển hóa P bị rối loạn, nhất  

là chuyển hóa ATP và creatin phosphate trong bắp cơ, lượng creatin tăng nhiều trong  

nước tiểu  

Vitamin E còn có tác dụng chống ôxy hoá, ngăn ngừa không cho các a xít béo 

không bão hòa ôxy hóa quá mức, nó có tác dụng ngăn ngừa sự ôxy hóa vitamin A.  

2.4.1.4. Vitamin F  

Vitamin F (yếu tố phát triển, chuyển hóa calci) là các acid béo không no (aciđ  

linolic, acid linoleic, acid arachidonic). Vitamin F chứa nhiều trong lá cây, trong hạt,  

trong mầm lúa mì, trong nhau thai, trong cơ, trong lòng đỏ trứng, đặc biệt có nhiều  

trong các loại dầu thực vật (dầu đậu tương, dầu hướng dương, dầu vừng...). T hiếu   

vitamin F làm con vật chậm lớn, da khô, gẫy xương ở người già, sử dụng vitamin F  

trong dầu cá làm g iảm độc tính của vitamin D. Vitamin F đảm bảo cho quá trình   

chuyển hóa bình thường của các acid béo. Nghiên cứu vai trò của vitamin F trên động  

vật còn ít được quan tâm. Liều vitamin F cần mỗi ngày khoảng 8-10g.  

2.4.1.5. Vitamin K  

Vitamin K gồm K1 và K2 trong đó vitamin K, có hoạt tính mạnh hơn.  

Vitamin K có nhiều trong thức ăn xanh và thức ăn nhiều nước, nhất là vitamin   

K,.  

Trong dạ cỏ loài nhai lại, vitamin K (nhất là K2) được tổng hợp nhờ vi sinh vật. Do 

đó loài nhai lại ít mắc bệnh thiếu vitamin K, lợn và gia cầm dễ mắc hơn.  

Tác dụng sinh lý của vitamin K là chống chảy máu, nó xúc tác cho gan sản xuất ra 

prothrombin, một yếu tố quan trọng trong dây chuyền các phản ứng làm đông máu. Thiếu 

vitamin K thì máu chảy khó đông, hay gây chảy máu dưới da hố bụng dẫn đến thiếu máu 

(nhất là gà vịt).  

Có  nhiều  chất  kháng  vitamin  K  là:  dicumaron,  diphtiocon,  thromexan...  

Dicumaron có trong cỏ ở vùng trung du và miền núi (do đó trâu bò ở miền núi hay mắc 

chứng máu chảy khó đông). Nó còn được tạo thành từ cỏ xa trục khô đã bị thối. 

Dicumaron với liều ông có thể làm giảm lượng prothrombin trong máu đến 30% làm 

giảm tính bền vững mao mạch dẫn đến bệnh hay chảy máu.  

2.4.2. Vitamin hòa tan trong nước  
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Gồm nhóm vitamin B và vitamin C. Trong dạ cỏ loài nhai lại vi sinh vật có thể tổng 

hợp được những loại vitamin này.  

2.4.2.1. Vitamin B1 (Thiamin)  

Công thức hóa học:  

 

 

 

 

 

Vitamin B1 còn có tên là thia min, anervin. Vitamin này có nhiều trong men bia, 

trong cám gạo, cám ngô, vitamin B, được hấp thụ từ ruột vào máu và chuyển nhanh 

trong cơ thể. Nó được tích trữ lại trong cơ thể rất ít và sau một thời gian ngắn (2 - 3 giờ) 

đã bài tiết ra ngoài (trừ lợn). Theo Robinson 1966 thì lượng vitamin Bl tích luỹ trong cơ 

bắp của lợn khá lớn.  

Vitamin B1 có nhiều chức năng sinh lý quan trọng:  

Vitamin B1 tham gia vào thành phần nhóm ghép của men decarboxylase mang tên 

thia min pyrophosphat (TPP) và lipo thia min pyrophosphat (LTPP) để tách gốc 

cacboxyl (COO) của acid pyruvic và chuyển nó thành acetyl COA, một chuyển hóa 

trung gian rất quan trọng trong trao đổi đường, kể cả protein và lipid.  

Thiếu v itamin B1 , acid pyruv ic h ình thành nh iều không đ i vào được chu   

trình/kr~bs sẽ làm cho máu toan, kích thích vào đầu mút thần kinh ngoại biên gây đau  

nhức cơ thể. Gia súc non và gia cầm thiếu vitamin B1 sẽ phát sinh chứng viêm thần  

kinh có tính chất đa phát, biểu hiện chứng co giật đầu ngửa về sau, đi đứng xiêu vẹo...   

Thiếu vitamin  B1, các cetoacid hình thành do tách gốc NH2 của amino  aciớ, 

không được khử tiếp nhóm COO
-
 để thành andehyl sẽ tích tụ lại gây toan.huyết và 

cũng dẫn đến hậu quả như trên.  

Vitamin B1 còn tham gia nhóm ghép của men tách và chuyển NH2 trong trao đổi 

amino acid, nên thiếu vitamin B1 còn gây rối loại trao đổi protein.  

Vitamin B1 còn  có tác dụng ức chế hoạt t ính men  cho linesterase phân huỷ  

acetylcholin. Nên thiếu vitamin B1 thì sự tổng hợp acetylcholin ở synapse thần kinh sẽ khó 

khăn, làm chậm sự dẫn truyền thần kinh qua synapse, nhất là synapse thần kinh cơ, khiến 

cơ thể mỏi mệt, uể oải, kém hoạt động.  

Sự tổng hợp acetylcholin kém còn làm giảm nhu động dạ dày ruột, khiến cho vật kém 

ăn, ăn uống khó tiêu.  

Lợn và gia cầm dễ mắc bệnh th iếu vitamin B1, loài nhai lại ít mắc hơn nhờ  

vitamin này được tổng hợp bởi vi sinh vật dạ cỏ. Tuy nhiên trong một số trường hợp  

vẫn có thể bị mắc. Theo Sapienza - 1980 thì cho động vật nhai lại ăn khẩu phần có  

nhiều tinh bột dễ tan sẽ ức chế hoạt động của vi sinh  vật tổng hợp vitamin B1 khiến  
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con vật thiếu B1 sinh kém ăn, mệt mỏi, sức làm việc và sức sản xuất giảm sút.  

Trong thiên nhiên cũng có những chất kháng vitamin Bl (Antithiamin). Khi cho loài 

nhai lại và ngựa ăn nhiều cây dương xỉ thì bị nhiễm độc với các triệu chứng thiếu vitamin 

B,, ngoài ra còn gây nên thoái hóa tuỷ đỏ xương làm thiếu máu trầm trọng (Kimsby - 

1964).  

Một số kháng vitamin B1 là pyrithiamin và 2n-butyl pyrimidin.  

Cho pynmidin vào thức ăn sẽ làm huỷ hoại vitamin B,, chỉ có những  liều rất lớn 

vitamin B, mới chữa được bệnh.  

2n-butyl pyrimidin là một chất đồng đẳng của thia min, khi nó lẫn vào thức ăn cũng 

sẽ làm giảm sút lượng vitamin Bl trong khẩu phần xuống một cách đáng kể.  

2.4.2.2. Vitamin B2 (Riboflavin, Lactoflavin)  

Công thức hóa học:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamin B2 có màu vàng da cam. Nó có nhiều trong các thức ăn, nó bị huỷ hoại  

nhanh chóng dưới tác dụng của tia tử ngoại nhưng không bị huỷ với nh iệt độ tới  

120(Jc. Trong cơ thể động vật vitamin B2 ở trạng thái tự do hoặc tạo phức chất với  

protein. Trong thành phần thực phẩm động vật thì 50% vitamin B2 ở trang liên kết với  

protein.  

Vitamin B2 có những chức năng sinh lý quan trọng.  

Vitamin B2 tham g ia thành phần nhóm ghép của men vàng hô hấp , men  

xylocromoxydase có tác dụng quan trọng trong hô hấp tế bào. Thiếu vitamin B2 sẽ làm hô 

háp mô bào bị sút kém, trao đổi chất bị rối loạn, con vật chậm sinh trưởng.  

Vitamin B2 còn có tác dụng bảo vệ da và các bộ phận phụ của da. Thiếu nó thì 

viêm da, rụng lông trên lưng, xung quanh mắt, tai và ngực, viêm da tiết nhờn rối loạn giác 

mạc, viêm màng tiết hợp, viêm giác mạc.  

Thiếu vitamin B2 dẫn đến thiếu máu, trương lực cơ giảm sút, tần số hô hấp giảm, con 

vật suy yếu và có thế chết.  

Một số chất kháng vitamin B2 gồm có: dinitrophenazin, isoriboflavin.  

2.4.2.3. Vitamin B6 (piridocine, piridoxamin)  
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Công thức hóa học:  

 

 

 

 

 

Vitamin B6 có nhiều trong nám men, trong các loại ngũ cốc, trong gan, trứng và 

những sản phẩm động vật khác. Trong các mô, vitamin B6 thường lên kết với protein. 

Chức năng sinh lý quan trọng của vitamin B6:  

Thúc đẩy protein tham gia vào các phản ứng chuyển NH2 và loại nhóm COO
-
 của 

amino acid. Dẫn xuất của vitamin B6 Phosphopyridoxal là coenzym của decarboxylase của 

amino acid.  

Thiếu vilamin B6 thì trao đổi protein bị giảm do đồng hóa protein kém làm cho  

sự sinh trưởng ngừng trệ. Lợn con thiếu vitamin B6 thì lượng protein tích luỹ giảm từ  

70% xuống còn 40 - 20%. Do vậy lượng hemoglobin cũng giảm 30% làm cho con vật  

thiếu máu. Thiếu vitamin B6 còn gây tổn thương da và thần kinh, chó, lợn, gà thiếu  

vitamin B6 sẽ xuất hiện triệu chứng thần kinh rõ rệt như co giật, động kinh.  

Những chất kháng vitamin B6 là: ôesoxypyridoxin và metoxypyridoxin.  

2.4.2.4. Vitamin B12(xyanocobalamin)  

Vitamin B12 có tên hóa học là Xyannocobalamin, được chiết xuất dưới dạng tinh thể, 

màu đỏ thẫm, vì trong phân tử của nó có chứa 4,5% co ban (Co). Như vậy Co là nguyên 

tố vi lượng quan trọng tạo hộp vitamin B12 nên thiếu Co trong khẩu phần dẫn đến thiếu 

vitamin B12. Trong loài nhai lại, các vi sinh vật lợi dụng Co để tổng hợp nên vitamin B12 

nên loài này ít mắc bệnh thiếu vitamin B12 và cũng do đó nó rất mẫn cảm với việc thiếu Co 

ban trong khẩu phần thức ăn.  

Sự hấp thụ vitamin B12 ở ống tiêu hóa phải nhờ một nhân tố nội tại, nó là một loại 

mucoproteid được tiết ra từ niêm mạc tá tràng và phần hạ vị dạ dày, thiếu nhân tố đó thì 

vitamin B12 dù có cũng khó dược hấp thụ. Vì vậy sử dụng vitamin B12 bằng phương 

pháp tiêm có hiệu quả hơn nhiều so với uống.  

Vitamin B12 có nhiều trong các sản phẩm động vật như thịt, gan, lòng đỏ trứng, cá 

và ở các thực vật. Vai trò sinh lý quan trọng đầu tiên của vitamin Bi2 là chống bệnh thiếu 

máu ác tính.  

Thiêu vitamin B12 thì trong tuỷ xương xuất hiện nhiều tế bào máu non vì sự tạo 

thành hồng cầu trưởng thành bị ngừng trệ, lượng hồng cầu và hemoglobin trong máu do 

đó giảm xuống rất nhanh.  

Do thiếu hemoglobin và các sắc tố hô hấp mô bào mà sự hô hấp mô bào, quá  

trình ô xi hóa sinh học bị rối loạn khiến con vật kém sinh trưởng và xuất hiện triệu  

chứng thần kinh. Thiếu vitamin B12 dẫn đến rối loại trao đổi glucid, cụ thể là không  
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đưa được acid propionic chuyển hóa để vào chu trình Krebs.  

Vitamin B12 liên quan đến sự tạo thành nhóm metyl (CH3) ớưức tách ra từ các xâm 

glyxin hoặc các hợp chất trời như glutation, homoxystein để tổng hợp nên choán, metionin, 

rồi ty min từ uraxil. Ty min sau đó được chuyển thành tymidin để được sử dụng cho sự 

tổng hợp ADN (Sennett, 1981).  

Như vậy vitamin B12 còn liên quan đến sự chuyển hóa và tổng hợp protein. Thiếu nó 

sự sinh tổng hợp protein bị rối loạn, sự sinh trưởng giảm sút. Lợn và gia cầm mẫn cảm với 

việc thiếu vitamin B12 lợn bị thiếu vitamin B12 thì trao đổi chất bị rối loạn, bị thiếu ác lính, 

da viêm, tế bào hoại tử, cơ thể suy yếu, đi đứng xiêu vẹo. Gia cầm bị thiếu vitamin B12 

sẽ ngừng sinh trưởng, tỷ lệ đẻ trứng, tỷ lệ ấp nở kém sút. Loài nhai lại chỉ thiếu vitamin 

B12 khi thiếu Coban.  

2.4.2.5. Vitamin PP (Niaxin, vitamin B5, acid nicotinic, nicotinamide) 

Công thức hóa học:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Vitamin PP có nhiều trong gan, thận, cơ.  

Trong dạ cỏ loài nhai lại nó được tổng hợp nhờ vi sinh vật. Trong vài chục năm trở 

lại đây, người ta đã xác định được là trong cơ thể động vật nhất là chó, lợn, gà, vịt có thể 

tổng hợp được vitamin PP từ amino acid lryptophan. Thí nghiệm nuôi lợn chỉ bằng ngô 

thì lợn mắc bệnh Pellagra, vì ngô thiếu tryptophan.  

vai trò sinh lý của Vitamin PP là tham gia vào sự chuyển hóa glucid và lipid. Vì  

trong vitamin này, tức acid nicotinic nằm trong thành phần NAD
+
 và NAPP

+
 của các 

Coenzyme I, II có vai trò lớn trong các phản ứng oxy hóa - khử.  

Triệu chứng điển hình của thiếu vitamin PP là da bị sần sùi, ngứa ngáy, sau đó bị khô 

và tróc đi. Thời kỳ cuối có biến chứng thần kinh. Niêm mạc miệng và lưỡi đỏ rồi loét, con 

vật đi ỉa. bệnh này ở chó gọi là bệnh Pellagra (bệnh lưỡi đen). Đưa acid nicotinic vào 

khẩu phần thì có thể chữa được bệnh.  

2.4.2.6. Vitamin B4 (Vitamin H, Biotin) 

Công thức hóa học:  
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Biotin có nhiều trong gan và lòng đỏ trứng gà. Trong các mô, nó thường liên kết với 

protein. Thiếu thoăn xuất hiện triệu chứng viêm da, rụng lông ở gia súc, gia cầm, da đóng 

vảy và bài tiết nhiều chất mỡ bã.  

Bệnh thiếu thoăn thường phát triển ở động vật khi nuôi bằng thức ăn chứa nhiều lòng 

trắng trứng chưa chín. Đó là sự có mặt của một protein đặc biệt là chất avidin có trong 

lòng trắng trứng. Chất này kết hợp nhanh chóng với thoăn thành một phức chất không hòa 

tan và không hoạt động.  

Cừu lấy lông rất cần đủ thoăn, nếu thiếu thì chất lượng lông giảm sút.  

Biotin có quan hệ đến chuyển hóa glucid cụ thể là chuyển hóa acid propionic và cũng 

phối hợp với vitamin B12 để đưa chất này vào chu kỳ Krebs.  

Biotin cũng có quan hệ đến chuyển hóa mỡ, nó thúc đẩy sự tổng hợp mỡ và 

cholesterol trong gan.  

2.4.2.7. Vitamin B3 (Acid pantotenic) 

Công thức hóa học:  

 

 

 

 

Acid pantotenic có nhiều trong nấm men, lòng đỏ trứng, thịt, cám gạo, khoai  

lang, rau. Thiếu vitamin B4 thì động vật phát sinh bệnh viêm da, viêm giác mạc, rụng lông, 

lông vũ mất màu, viêm niêm mạc đường tiêu hóa, giảm tiết dịch tiêu hóa làm giảm khả 

năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, nặng có thể ảnh hưởng đến tuyến thượng thận và hệ 

thần kinh. Bệnh hay phát sinh ở gia súc non.  

Acid pantotenic là thành phần quan trọng của Coenzyme A, là một chất xúc tác  

quan trọng trong trao đổi t rung gian các chất g lucid, p rotein, lip id. Thông qua  

CoenzymeA nó chuyển acid acetic và choán thành acetyl choán, một hợp chất quan  

trọng dẫn truyền xung thần kinh qua synapse và chất cần thiết cho nhu động tiêu hóa.  

Thông qua CoenzymeA còn có thể hình thành sterin  và steroit để tổng hợp nên các 

hormone vỏ thượng thận và hormone sinh dục.  
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2.4.2.8. Vitamin Bc(acidfolic)  

Công thức hóa học:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamin Bc còn có tên là acid folic vì lần đầu tiên được chiết xuất từ cây rau dền 

(Mitchell và cộng sự, 1941) (liếng La tinh fulion: lá). Acid folic có trong nấm men, các mô 

thực vật và các sản phẩm động vật.  

Gia súc và nhất là gia cầm khi thiếu acid folic thì mắc bệnh thiếu máu, giảm hồng 

cầu hemoglobin và cả bạch cầu, cơ thể ngừng lớn. Cơ chế tác dụng là ở chỗ nó điều hòa 

tạo máu và tạo ra các nucleoprotein của nhân tế bào. Acid folic cũng tham gia điều hòa 

chuyển nhóm methyl. Ngoài ra nó còn ngăn cản sự phát triển của bệnh tăng bạch cầu đa 

nhân và kích thích chức phận của tuyến sinh dục.  

Tuy nhiên trong chăn nuôi ít thấy gia súc mắc bệnh thiếu vilamin này.  

2.4.2.9. Para-amino benzo acid (PABA)  

PABA phân bố rộng rãi trong giới động vật và thực vật. Nó ở trong thức ăn dưới dạng 

tự do và kết hợp. Nó là nhân tố sinh trưởng của nhiều vi sinh vật. Động vật cấp cao cũng 

cần loại vitamin này, nhất là gia cầm để thúc đẩy sinh trưởng và hình thành sắc tố da và 

lông.  

2.4.2.10. Cholin (choline)  

Choán được biết từ lâu là thành phần cấu tạo leuxitin và acetylcholin.  

Những năm 1924 - 1932 nhờ nhiều công trình nghiên cứu  người ta thấy rằng 

choán có tác dụng ngăn ngừa sự hóa mỡ của gan, chống lại bệnh gan nhiều mỡ. Từ đó 

người ta xếp choán vào nhóm vitamin.  

Thiếu choán gây ra bệnh gan nhiều mỡ, thoái hóa thận, các quá trình thần kinh bị  

rối loại vì thiếu choán thì thiếu nguyên liệu để tổng hợp acelylcholin, chất dẫn truyền  

xung động thần kinh qua synapse. Cho choán vào thức ăn gia cầm sẽ tăng sản lượng  

trứng.  

2.4.2.11. Vitamin C (Acid ascorbic) Công thức hóa học:  
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Vitamin C có trong thức ăn thực vật, đặc biệt nhiều trong chanh và các quả chua khác 

Thức ăn ủ xanh tốt có thể giữ được gần toàn bộ vitamin C. Nó cũng có nhiều trong các 

sản phẩm động vật (gan, lách, thịt, sữa).  

Trong cơ thể động vật, vitamin C nằm dưới 2 dạng: khử và oxy hoá. Dạng khử có 

hoạt tính mạnh gấp 10 - 20 lần so với dạng oxy hoá.  

Vitamin C có lác dụng to lớn trong quá trình oxy hóa - khử. Nó là một loại chất khử 

mạnh, khử các độc tố vi trùng. Nó có thể bị oxy hóa thành acid dehydro ascorbic. Acid này 

cùng với vitamin C tạo thành một phức hợp oxy hóa - khử cho nên vitamin C xúc tác cho 

quá trình hô hấp mô bào như một nhân tố mang hydro.  

Vitamin C có vai trò quan trọng trong sự hàn gắn vết thương, duy trì sự hoan 

chỉnh của tổ chức gian bào - điều hòa trạng thái thể keo, làm bền vững các vai huyết 

quản. Thiếu vitamin C thì hay bị chảy máu răng, máu lợi, máu cam.  

Vitamin C có tác dụng đến hoạt động nội tiết, thúc đẩy sự bài tiết homlone, đặc biệt 

là hormone vỏ thượng thận (glucocorticoid).  

Vitamin C còn có tác dụng như thần kinh phó giao cảm, làm tăng nhu động ruột và 

giảm hoạt động của tim.  

Nhiều gia súc và gia cầm có khả năng tổng hợp được acid ascorbic từ glucid nên ít 

khi thiếu vitamin này. Tuy nhiên cũng có khi bị bệnh đối với lợn, chuột lang, khỉ, người 

hay mắc bệnh thiếu vitamin C và không có khả năng tự tổng hợp được. mà nhất thiết phải 

bổ sung vào thức ăn hoặc cho uống.  

2.5. Chuyển hóa nƣớc  

2.5.1. Vai trò sinh lý của nước đối với cơ thể  

- Nước là dung môi hòa tan tất cả các chất trong cơ thể.  

Sự vận chuyển các chất dinh dưỡng hấp thu được từ ống tiêu hóa đến các mô bào và 

chất cặn bã đến các cơ quan bài tiết thải ra ngoài đều phải nhờ đến nước.  

- Nước còn là môi trường quan trọng cho các phản ứng thuỷ phân (trong ống tiêu hóa) 

và phản ứng oxy hóa khử trong các mô bào.  

- Nước tham gia điều hòa thân nhiệt. Khi gặp lạnh mạch máu ngoài da co lại,  
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nước của huyết tương được dồn vào trong để giữ ấm cơ thể. Khi gặp nóng, mạch máu 

ngoài da giãn ra, nước được dồn ra ngoài để thải bớt nhiệt.  

Về mặt cấu tạo cơ thể, nước cũng là thành phần cấu tạo quan trọng. Tuỳ theo mô và 

cơ quan mà tỷ lệ nước trong thành phần cấu tạo tế bào có khác nhau.  

Động vật có thể nhịn đói 2-3 ngày chưa hề gì nhưng nhịn khát 2-3 ngày đã có thể bị 

rối loạn cơ thể. Cho nên việc đảm bảo cung cáp nước đầy đủ hàng ngày cho gia súc là một 

yêu cầu tối quan trọng.  

2.5.2. Nguồn gốc và sự phân bố của nước trong cơ thể  

Nước trong cơ thể được cung cấp bởi hai nguồn:  

- Nguồn thức ăn và nước uống (nguồn chủ yếu).  

- Nguồn nước hình thành do sự oxy hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể (không 

nhiều). Nước phân bố trong cơ thể nằm dưới 2 dạng:  

- Nước cấu tạo: thành phần nước cấu tạo nên tế bào  

- Nước trao đổi: hình thành nên các dịch thể như huyết tương máu, dịch gian bào, dịch 

não tuỷ..VV...  

Nước được bài tiết một cách thường xuyên qua nước tiểu, mồ hôi, phân và khí  

thở ra.  

Trong cơ thể động vật, nước chiếm 65% khối lượng cơ thể. Trong các mô, tuyến, 

lượng nước không giống nhau. Nhiều nhất là mô xám của vỏ não, nước chiếm 86%, ít nhất 

là mô xương, nước chỉ chiếm 22%.  

Bảng 6.l: Tỷ lệ nước trong một số cơ quan (% )  

Cơ quan Tỷ lệ nƣớc Cơ quan Tỷ lệ nƣớc 

Men răng 3 Lách 76 

Xương 22 Tụy tạng 78 

Mỡ 30 Tim 79 

sụn 55 Phổi 79 

Não (chất trắng) 70 Mô liên kết 80 

Gan 70 Thận 83 

Da 72 Não (chất xám)  86 

Cơ 76 Huyết tương 92 

Chỉ có lượng nước trong huyết tương máu là tương đối ổn định, còn trong các mô  

bào khác thì lên xuống tuỳ cường độ trao đổi chất giữa từng mô với môi trường xung  

quanh.  

Nước ở cơ thể non nhiều hơn so với ở cơ thể trưởng thành và về già. Ví dụ: nước ở cơ 

thể bê chiếm 72%, ở bò 1,5 tuổi là 6, 1 % ở bò đực trưởng thành: 52%  

Nước trong cơ thể thường xuyên được cân bằng nhờ quá trình điều hòa thần kinh thể 

dịch sau đây:  

2.5.3. Điều hòa trao đổi nước  
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2.5.3.1. Điều hòa thần kinh  

Khi cơ thể thiếu nước, tuyến nước bọt tiết ít gây cảm giác khô miệng, luồng xung 

động thần kinh truyền vào vỏ não gây phản xạ uống nước cho đến khi đủ nước trong cơ 

thể cảm giác khát hết sẽ thôi uống nước.  

2.5.3.2. Điều hòa thể dịch: Gồm 2 cơ chế  

- Tự điều hòa bằng sự thay đổi dịch thể: khi uống nước vào, máu không loãng đi  

bao nhiêu là vì một mặt nước thải qua đường thận tăng lên (do áp suất thẩm thấu huyết  

tương giảm xuống, khiến áp lực lọc qua ở cầu thận tăng lên) mặt khác nước từ huyết  

tương đi vào dịch gian bào (vì áp suất thẩm thấu huyết tương giảm hơn so với dịch  

gian bào) cho tới khi nào giữa máu và dịch gian bào cân bằng áp suất thẩm thấu thì  

thôi. Khi cơ thể thiếu nước thì áp suất thẩm thấu của máu tăng lên, n ước từ dịch gian  

bào đi ra huyết tương cũng cho đến khi đạt được cân bằng áp suất thẩm thấu giữa hai  

nơi đó.  

- Điều hòa bằng honnone: Khi cơ thể thiếu nước, vùng dưới đồi tiết nhiều ADH, 

hoơnone này đi xuống thuỳ sau tuyến yên rồi nhập vào dòng máu kích thích quá trình tái 

hấp thu chủ động nước ở ống thận nhỏ cho đến khi cơ thể đủ nước thì thôi. Khi cơ thể thừa 

nước thì sự tiết ADH của vùng dưới đồi bị ức chế.  

Mặt khác khi cơ thể thiếu Na
+
 (nồng độ Na

+
 trong máu thấp) vỏ thượng thận tiết 

mineralococticoid, hormone này nhập vào dòng máu đến kích thích tái hấp thu chủ động 

Na+ ở ống thận nhỏ, kéo theo tái hấp thu thụ động nước.  

2.6. Chuyển hóa chất khoáng  

Bên cạnh các chất dinh dưỡng hữu cơ protid, gluxid, lipid, chất khoáng là thành phần 

vô cơ không kém phần quan trọng và thiết yếu đối với cơ thể.  

Các chất khoáng tham gia cấu tạo tế bào; trong cơ thể nó ở trạng thái hòa tan và phân 

ly ở dạng ton đảm bảo cân bằng nội môi. Nó còn là thành phần của nhiều enzyme và 

vitamin, là những yếu tố xúc tác sinh học trong cơ thể.  

Muối khoáng gồm hai loại: các nguyên tố đại lượng và vị lượng. Các nguyên tố đại 

lượng gồm nam, kim, do, calci, phospho, lưu huỳnh, ma g iê... Các nguyên tố vi lượng 

gồm: sắt, đồng, co ban, iode, ma ngan, kẽm, flo, ... là những nguyên lố có số lượng rất ít 

nhưng có vai trò lớn đối với cơ thể.  

2.6.1. Các nguyên tố khoáng đa lượng  

2.6.1.1. Natri, kali, clo  

Nam, kim là những kim loại có nhiều và quan trọng nhất trong cơ thể. Chúng tồn tại 

trong cơ thể dưới dạng hóa hợp với clorua, bicarbonat và phosphat, một phần kết hợp với 

acid hữu cơ và protein.  

Kim tồn tại chủ yếu trong tế bào, còn nam tồn tại chủ yếu ngoài tế bào, giữa  

khoảng kẽ tế bào và trong các dịch thể như máu, bạch huyết... Muối kim thường có  

nhiều trong thức ăn thực vật, muối nam có nhiều trong thức ăn động vật. Do đó, đối  
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với động vật ăn cỏ phải chú ý bổ sung thêm muối ăn (NaCl) vào khẩu phần.  

Hàm lượng kém cao nhất trong các mô tuyến, mô thần kinh, mô xương. Hàm  

lượng nam cao nhất trong huyết tương máu. Ở trong các dịch thể chúng thường Ở dạng  

ton, chỉ trong cơ thể đa phần kết hợp với năm, (NaCl) một phần kết hợp với khu ở  

dạng (KCI) và chiết ở dạng (CaCl2). Trong dịch vị dạ dày cui là thành phần cấu tạo  

acid HCI. Lượng chỉ trong cơ thể tương đối không thay đổi. Khi lượng chỉ vào cơ thể  

giảm thì lượng chỉ bài tiết theo nước tiểu và mồ hôi cũng giảm. Chỉ kh i nào không  

cung cấp muối ăn nam cho cơ thể trong một thời gian dài hoặc tiết mồ hôi quá nhiều  

thì mới xuất hiện triệu chứng thiếu do, biểu hiện rõ nét ở lượng  acid HCI của dịch vị  

rất ít.  

Vai trò sinh lý của năm, kim và chỉ như sau:  

- Hàm lượng lớn của NaCl trong huyết tương, chiếm khoảng 6,5g/lít cùng với  

KCI và những muối vô cơ khác chiếm khoảng 9g/1ít tạo nên áp suất thẩm thấu tinh thể  

của mau.  

Natri ở  dạng bicarbonat (NaHCO3) đảm bảo lượng kiềm dự trữ của máu, thiếu năm 

sẽ dẫn đến toan huyết, do mất thăng bằng độ toan - kiềm của máu.  

- Natri và khu đều tham gia vào các hệ đệm: trong huyết tương có các đôi đệm 

chứa nam như H2CO3/NaHCO3, NaH2PO4/Na2HPO4… trong hồng cầu có các đôi đêm 

chứa khít như HHb/KHb, HHbO2/KHbO2, H.protein /K.protein.  

- Natri và kém ở trạng thái ton trao đổi qua lại qua màng tế bào tạo nên điện thế 

màng yên tĩnh và hoạt động, là nguyên nhân tạo nên các xung điện thần kinh chạy 

trong cơ thể  

- Tỷ lệ ion Na
+
 và K

+
 trên Ca

++
, nhất là K

+
/Ca

++
 thích hợp đảm bảo hoạt động co bóp 

bình thường của cơ tim, K
+
 giảm làm giảm nhịp đập và sức co bóp của tim, nếu K

+
 tăng 

quá cao sẽ làm tim ngừng đập ở thì tâm trương. Ca
++

 làm tăng nhịp co bóp của tim, nếu tăng 

quá Ca
++

 sẽ làm tim ngừng đập ở thì tâm thu.  

- Hoạt động của tim còn phụ thuộc vào tỷ lệ ton K
+
 ngoài tế bàolion K

+
 trong tế bào, 

nếu tỷ lệ này cao quá sẽ làm tim ngừng đập.  

- Chị rất cần thiết để tạo hộp acid HCI của dịch vị dạ dày, nó được đưa vào cơ thể ở 

dạng muối NaCl.  

Muối ăn vào nhiều sẽ được tích luỹ lại dưới da (l/3 tổng số muối trong cơ thể).  

Muối ăn vào nhiều quá sẽ gây chứng sốt do muối, chủ yếu do muối thừa đã thúc đẩy 

trao  

đổi chất, tăng tạo nhiệt. Chỉ được đào thải ra khỏi cơ thể theo đường phẫn, nước tiểu 

và mồ hôi.  

2.6.1.2. Calci (Ca) và phospho (P)  

Calci tồn tại trong cơ thể chủ yếu dưới dạng calci phosphate và calci carbonate, một 

phần nhỏ dưới dạng kết hợp với protein.  
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Phospho  tồn  tại  dưới  dạng   hóa  hợp   vô   cơ  với  calci  t rong  hợp  chất   

tricalcidiphosphate Ca3(PO4)2 để kiến tạo xương, nó còn hóa hợp hữu cơ với protein,  

glucid.  

Calci và phospho có trong nhiều loại thức ăn, nhiều nhất là trong bột xương. 

Thức ăn thô thường chứa nhiều calci, ít phospho. Ngược lại thức ăn tinh, thịt động vật chứa 

nhiều phospho hơn.  

Sự điều hòa trao đổi calci và phospho:  

Hai honnone có vai trò chủ yếu trong sự điều hòa trao đổi calci và phospho là  

parathyroxin của tuyến cận giáp trạng và thirocalcitonin của tuyến giáp. Bên cạnh đó  

còn có vitamin D3 cũng đóng vai trò tích cực điều hòa sự trao đổi calci, phospho.  

Cơ chế như sau:  

Khi nồng độ calci huyết giảm, kích thích vào thụ quan hóa học trong thành mạch 

máu, luồng xung động thần kinh truyền vào vùng dưới đồi, lệnh truyền ra đi đến tuyến cận 

giáp kích thích bài tiết parathyroxin, hormone này nhập theo dòng máu đến xương xúc tiến 

sự bào mòn calci từ xương đưa vào máu.  

Khi nồng độ Ca huyết tăng, cũng theo cơ chế trên, luồng thần kinh đi tới tuyến giáp 

kích thích bài tiết thyrocalcitonin, hormone này kích thích sự lắng đọng Ca từ máu vào 

xương.  

Tuy nhiên tác dụng của parathyroxin mạnh hơn so với thyrocalciton in nên  

khuynh hướng bào mòn Ca từ xương đưa vào máu mạnh hơn. Vì thế nồng độ ổn định Ca 

huyết có giá trị sinh tồn hơn so với Ca xương, thiếu Ca xương chỉ dẫn đến còi xương 

(ở súc vật non) hoặc xốp (ở súc vật trưởng thành) chứ không gây chết. Song, nếu thiếu 

Ca huyết sẽ dẫn đến co giật nguy hiểm đến tính mệnh.  

May nhờ có vitamin D, nó xúc tiến sự hấp thụ Ca từ ruột vào máu. Nhờ đó giảm bớt 

sự bào mòn Ca từ xương. Vitamin D3 còn có tác dụng điều hòa tỷ lệ Ca/P huyết và xúc tác 

cho sự tổng hợp Ca3(PO4)2 để kiến tạo xương.  

Sự bào mòn Ca từ xương dưa vào máu càng tăng bao nhiêu thì sự bài tiết làm mất  

P qua đường thận mạnh bấy nhiêu và ngược lại. Do đó Vitamin D3 có lác dụng gián tiếp 

tiết kiệm lượng P cho cơ thể.  

Trong khẩu phần đủ Ca mà thiếu vitamin D3 thì con vật mắc chứng còi xương hoặc 

xốp xương.  

Vai trò sinh lý của calci và phospho:  

Calci và phospho là thành phần chủ yếu tạo hợp chất tricalcidiphosphate để kiến tạo 

xương và răng.  

- Calci tham gia điều hòa tính thấm của màng tế bào (làm giảm tính thấm) trong các 

chứng dị ứng tiêm dung dịch CaO2 vào máu sẽ giảm bớt dịch thấm xuất qua màng tế bào, 

qua thành mao mạch là biện pháp chống dị ứng.  

Calci có tác dụng giảm tính hưng phấn quá mức của sợi thần kinh - cơ. Thiếu Ca  
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huyết là nguyên nhân dẫn đến co giật: chứng run rẩy lợn mẹ có chửa kỳ 2 hoặc khi đẻ, 

chứng co giật lợn con thường do thiếu Ca huyết.  

- Ion Ca cùng với con K
+
 và Na

+
 tham gia điều hòa hoạt động của tim (như đã nói  

ở trên).  

- Calci tham gia vào cơ chế gây đông máu.  

- Calci có tác dụng như các chất kích thích hệ thần kinh giao cảm. Khi tiêm calci vào 

tĩnh mạch, đầu tiên thấy tác dụng nhẹ và tạm thời lên dây mê tẩu làm t im đập chậm, 

huyết áp hạ nhưng sau đó lại làm hưng phấn thần kinh giao cảm kéo dài gây tăng nhịp 

tim, co mạch, tăng huyết áp.  

Phospho có những chức nàng sinh lý quan trọng sau đây:  

- Nó cùng với calci trong hợp chất tricalcidiphosphate để cấu tạo xương và răng.  

- Nó hóa hợp protein, lipid và glucid tham gia cấu tạo tế bào, nhất là màng tế bào,  

tạo nên tính bền vững thẩm thấu của màng tế bào, đặc biệt đối với màng hồng cầu.  

- Nó tham gia cấu tạo AND và ARN của nhân tế bào, là những thành phần mang 

thông tin di truyền trong phân chia sinh sản và di truyền thế hệ.  

- Nó có trong thành phần của các hợp chất cao năng như ATP, creatin phosphate.  

- Nó tham gia thành phần các đôi đệm của máu NaH2PO4/Na2HPO4) góp phần thăng 

bằng độ toan - kiềm của máu.  

2.6.1.3. Lưu huỳnh (S)  

Trong cơ thể gia súc, lưu huỳnh vô cơ thường nằm dưới dạng sulphate và không lớn 

lắm. Trong sữa bò chẳng hạn, có khoảng 470mg S/1kg sữa nhưng trong đó chỉ có 12mg 

(2,6%) nằm dưới dạng sulphate vô cơ.  

Phần lớn S nằm dưới dạng hóa hợp hữu cơ có trong thành phần của các amino acid  

chứa lưu huỳnh như cystine, cysteine, methionine, các chất taurin, glutation, 

ergotionin, insulin và thiamin.  

Lưu huỳnh trong dạng sulphate được hấp thụ nhanh trong dạ dày đơn và ở ruột non. 

Một phần lưu huỳnh hữu cơ được khử hóa thành dạng vô cơ để hấp thụ. Ở loài nhai lại, 

do hoạt động của vi sinh vật ở dạ cỏ mạnh nên S được hấp thụ chủ yếu dưới dạng hữu cơ; 

S vào cơ thể được tích luỹ trong thận lách một thời gian khá dài đồng thời cơ thế diễn ra 

một quá trình oxy hóa S để bài tiết ra ngoài dưới dạng sulphate. Nguồn sulphate trong 

nước tiểu kết hợp với phenol có thể được tạo thành do sự phân giải các amino acid chứa S, 

hoặc từ nguồn sulphate của thức ăn.  

Lưu huỳnh sulphite được tạo nên do sự phân giải các amino acid chứa S, với sự có 

mặt của Cu, được oxy hóa trong máu. Vì vậy cơ thể có thể chuyển một lượng tương đối lớn 

sulphite thành sulphate và bài tiết ra nước tiểu.  

Sự bài tiết S qua đường thận khá nhanh. Trong vòng 4 ngày sau  khi ăn, 90% S đã bài 

tiết (phần lớn được bài tiết trong 24 giờ đầu).  

Vai trò sinh lý của S như sau:  
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S tham gia vào thành phần các amino acid có chứa lưu huỳnh như methionine, 

cystine, cysteine để cấu tạo nên lông, sừng, móng. Vì vậy những gia súc lấy lông như cừu, 

thỏ rất cần S trong thức ăn.  

Ở loài nhai lại và ngựa, nhờ hoạt động mạnh của vi sinh vật dạ cỏ và manh tràng lợi 

dụng được nhiều S để tạo thành methionine, rồi từ đó qua chuyển hóa trung gian tạo 

thành cystine, cysteine, nên ở những loài gia súc này ít khi bị thiếu các amino acid nói trên 

trừ khi lượng S có trong thức ăn quá ít.  

- Trong cơ thể một phần S ở trong dạng sulphate hoạt động, hoặc bị este hoá, hoặc 

đi vào trong thành phần các hợp chất chondroitinsulphate của mucopolysaccharid trong các 

mô sụn.  

Khi nuôi gia súc bằng thức ăn tổng hợp thường thấy có hiện tượng thiếu S, triệu 

chứng biểu hiện là kém ăn, rụng lông, chảy nước mắt, nước bọt, mắt có dử, nếu nặng có 

thể c hết .  

2.6.1.4. Magie (Mg)  

Mg có trong tất cả các tế bào của cơ thể gia súc. Hàm lượng Mg chiếm khoảng 0  

05% khối lượng sống. Trong đó 50% chứa trong xương, 40% trong mô cơ vân và chỉ 1  

% nằm trong dịch ngoại bào. Do đó Mg cũng như K là những nguyên tố tồn tại chủ  

yếu trong tế bào. Trong huyết tương hàm lượng Mg khoảng 1,5 - 3,8 mỏ%. Riêng ở bò  

cái cao hơn chút ít. Khoảng 87% Mg trong máu ở dạng ton. Phần còn lại nằm trong  

các hợp chất phosphate, citrate, một phần Mg liên kết với globulin và albumin. Giữa  

Mg và Ca có sự cạnh tranh để giành những tiểu phần protein này của máu để được vận  

chuyển. Hàm lượng cao của nguyên tố này trong máu làm giảm sự hấp thu của nguyên  

tố kia. Trong xương, Mg hoặc ở dạng ton Mg hoặc ở dạng Mg(OH)2, kể cả dạng tinh  

thể nhỏ. Ở động vật non, phần lớn Mg ở trong dạng trao đổi, ở động vật trưởng thành  

và già, phần nhỏ Mg nằm trong xương. Trong tế bào của những mô mềm, lượng Mg  

thay đổi tuỳ thuộc loài gia súc và chế độ nuôi dưỡng, Mg chủ yếu tập trung trong nhân  

tế bào và thường ở dạng kết hợp.  

Mg có những vai trò sinh lý sau đây:  

- Tham gia cáu tạo xương và răng, đặc biệt là men răng.  

- Ức chế tính hưng phấn quá mức của thần kinh - cơ (tương tự Ca
++

) thiếu Mg dân 

đến co giật.  

Mg nằm trong thành phần của enzyme hexokynase trong trao đổi đường, chuyển  

glucose thành gluco - 1- phosphate (phosphoryl hoá) để được vận chuyển qua màng tế  

bào.  

2.6.2. Các nguyên tố vi lượng  

2.6.2.1. Sắt (Fe)  

Fe được hấp thu ở ống tiêu hóa một phần dưới dạng vô cơ nhưng phần lớn ở dưới  

dạng hóa hợp hữu cơ với các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Nhưng ở dạ dày Fe hữu  
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cơ được HCI của dịch vị tác dụng tách ra thành Fe vô cơ hóa trị 3. Sau đó Fe
++

+ được khử 

bởi các chất khử như vitamin C, acid folic thành Fe
+++

 để hấp thu.  

Khi đi qua thành ruột Fe kết hợp với apoferitin để thành feritin (trong dạng Fe
++

).  

 Khi đến bên kia thành ruột Fe
++

 được tách khỏi hợp chất nói trên để đổ vào máu,  

 còn apoferitin được giải phóng, về lại phía niêm mạc ruột để tiếp tục vận chuyển Fe  

hấp thụ.  

Fe
+++

 apoferitin  feritin (Fe
+++

)  

Trong vòng tuần hoàn này, Fe
++

 lại kết hợp với B1 globulin thành transferin vận 

chuyển (trong hợp chất này Fe
++

 được oxy hóa thành Fe
+++

).  

Đại bộ phận Fe (80%) được chuyển vào tuỷ đỏ xương để tạo hộp hemoglobin của  

hồng cầu (sắt chức năng của Fe
++

), phần còn lại (khoảng 20%) được chuyển đến các  

kho dự trữ như gan, lách, thận để được dự trữ trong hợp chất feritin (Fe+++ dự trữ).  

Tuỳ theo nhu cầu sử dụng, Fe ở các kho dự trữ được huy động và vận chuyển đến 

các cơ quan chức năng để tạo thành những sắc tố cần thiết như Họ của hồng cầu,  

myoglobin của cơ bắp, xytocromoxydase, peroxidase trong chuỗi hô hấp mô bào. Sự bài 

tiết sắt rất hạn chế, đặc biệt đối với lợn, sắt bài tiết qua sữa không đáng kể khiến lợn con 

giai đoạn bú sữa thường mắc bệnh thiếu máu vì thiếu Fe..  

Vai trò sinh lý quan trọng của sắt:  

Fe tham gia tạo hộp hemoglobin của hồng cầu, myoglobin của tế bào cơ vân, các sắc 

tố hô hấp mô bào xytocrom oxydase, peroxydase...  

Cơ thể thiếu Fe sẽ đưa đến bệnh thiếu máu, đặc biệt đối với lợn con như đã nói ở  

trên. Các loài gia súc khác ít bị thiếu Fe do Fe được dự trữ nhiều trong gan bào thai  

nên còn dùng được một thời gian sau khi đẻ, cho dù bú sữa mẹ thiếu Fe (không giống  

như đối với lợn do dự trữ trong gan bào thai ít nên không còn được dùng tiếp sau khi  

đẻ).  

Ở người nhất là phụ nữ, mức đảm bảo Fe cho cơ thể có phần kém hơn. Một  

lượng lớn Fe mất theo kinh nguyệt thường dẫn đến thiếu máu cho mẹ và cả con vì  

thiếu sắt.  

Bổ sung Fe cho lợn con bằng cách cho uống dưới dạng sulphate hoặc clorua sắt.  

 Cách lốt nhất là tiêm dung dịch dextran có chứa một lượng lớn Fe và ngấm từ từ  

 vì chất này có kích thước phân tử lớn có thể mỗi tuần chỉ tiêm một lần hoặc tiêm 1 - 2 lần 

trong đời ở người Fe được bổ sung bằng viên sắt dạng muối ocalate sắt.  

2.6.2.2. Đồng (Cu)  

Đồng có trong tất cả các cơ quan của cơ thể gia súc, nhiều nhất là ở gan. Ví dụ: ở  

gan bê cứ long chất khô có 15 mg Cu, trong lúc lượng Cu trong não chỉ có 0,72mg/100  

chất khô. Lợn sơ sinh còn có một lượng đồng dự trữ ở gan. Gan bê chứa một lượng Cu  

gấp 10 lần so với gan bò. Cu từ CUS được hấp thụ tốt hơn từ CUSO4, CuO, CuCO3,  

phần lớn Cu nằm trong dạng hóa hợp hữu cơ với thức ăn, khi đến dạ dày được HCI  
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của dịch vị làm tách ra để được háp thụ.  

Cu được bài tiết theo đường ruột - mật, thận, sữa (sữa đầu nhiều hơn so với sữa 

thường)  

Đồng có nhiều chức năng sinh lý quan trọng:  

Cu thúc đẩy cho sự hấp thụ và lợi dụng Fe để tạo hợp hemoglobin của hồng cầu.  

 Thiếu Cu thì trao đổi Fe cũng ảnh hưởng, nên bổ sung Fe kèm theo bổ sung Cu.  

 Thiếu Cu gia súc bị thiếu máu, sinh trưởng chậm.  

Cu tham 'gia tạo hộp nhiều men oxy hoá, nên nó có liên hệ chặt chẽ với quá trình hô 

hấp mô bào.  

Cu tham gia tạo hộp sắc tố đen melanin. Thiếu Cu da nhợt nhạt, lông mất màu. Vì 

thiếu Cu thì men có chứa Cu là tirosinase giảm và không xúc tác tết cho sự tạo thành 

melanin của b iểu bì da và lông, khiến chúng mất màu.  

Gia súc thiếu Cu sẽ xuất hiện những triệu chứng khác nhau: cừu non xuất hiện triệu 

chứng thần kinh, chức năng vận động mất điều hoà, cừu trưởng thành thì bị gầy yếu. Cừu 

lấy lông thì chất lượng lông giảm sút do trao đổi của những amino acid có chứa S bị trở 

ngại (ảnh hưởng đến sự liên hệ và sắp xếp mạch nối -S - S- trong phân tử amino acid) làm 

giảm số lần xoắn của lông, chất lượng lông giảm. Bò thiếu Cu sẽ xuất hiện bệnh liếm, cơ tim 

co rút và bệnh nghiêm trọng.  

Lượng Cu cần khoảng 6/7 lượng Fe. Cơ thể đang thời kỳ phát dục nội tạng (bào thai) 

và đang sinh trưởng (bê) rất cần Cu.  

2.6.2.3. Coban (Co)  

Coban được hấp thu từ ống tiêu hóa, sau đó được tích luỹ lại tuyến tụy, gan, lách, thận, 

tuyến thượng thận. Ở tuyến tụy bê có thể tích luỹ tới 47% Co. Ở người và chuột sự hấp thụ 

Co tốt hơn so với những động vật khác. Ở loài nhai lại, một lượng lớn Co được vi sinh vật 

lợi dụng ngay tại dạ cỏ để tổng hợp nên vitamin B12  

Co bài tiết chủ yếu qua đường nước tiểu, một phần đáng kể đi vào mật và xuống ruột 

rồi được bài tiết theo đường phân. Co cũng được bài tiết theo đường sữa, sữa bò trung 

bình chứa 9mg/1kg vật chất khô. Ở loài nhai lại tỷ lượng Co bài tiết không vượt quá 10%, 

chứng tỏ cường độ hấp thụ Co ở loại này thấp. Nguyên nhân do phần lớn Co bị vi sinh vật 

dạ cỏ lợi dụng.  

Vai trò sinh lý của Coban:  

Coban là một nguyên tố quan trọng để tổng hợp nên vitamin B12. Cho nên nó có vai 

trò kích thích sự tạo máu. Con vật thiếu Co sẽ thiếu B12 dẫn đến thiếu máu.  

Từ đó Co có tác dụng lên trao đổi chất và sinh trưởng của gia súc (bò mẹ được bổ 

sung Co sẽ có ảnh hưởng lớn đến phát dục nội tạng của bê con).  

Co làm tăng sản phẩm thịt và lông. Khi thiếu Co, gia súc bị bệnh thiếu máu ác  

tính, hết thèm ăn, suy nhược dần đến chết. Loài nhai lại mẫn cảm với sự thiếu Co hơn  

các loài khác vì hoạt động vi sinh vật dạ cỏ cần tiêu hao Co. Trâu bò thiếu Co sẽ uể  
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oải, kém ăn, da bị tróc vỏ, sản lượng sữa giảm. Cừu thiếu Co thì rụng lông, lông ngắn  

và xấu.  

Bổ sung một ít clorua co ban (CoCl2) vào thức ăn có thể phòng bệnh thiếu Co.  

CoCl2 có thể dùng hỗn hợp với CaCO3 để thúc đẩy sinh sôi nảy nở và hoạt động của vi  

sinh vật dạ cỏ. Có thể ngăn ngừa sự thiếu Co bằng cách bón phân Co lên bãi chăn.  

Thiếu Co một mặt gây nên thiếu vilamin B12, mặt khác do vi sinh vật dạ cỏ hoạt 

động yếu làm giảm đồng hóa protein, giảm trao đổi năng lượng, ảnh hưởng đến sinh 

trưởng phát dục của loài nhai lại.  

2.6.2.4. Iode (I2)  

Iốt sau khi được hấp thụ vào máu, cũng như đối với áo nó khuếch tán nhanh 

chóng vào khoảng kẽ tế bào. Song song với quá trình giảm iode trong huyết tương là quá 

trình tập trung một lượng lớn iode vào tuyến giáp trạng (99%), một phần nhỏ vào thận, 

gan, tim. Ở tuyến giáp, song song quá trình dung nạp iode, có sự oxy hóa iode vô cơ thành 

iode hữu cơ để nhanh chóng kết hợp với tyrozin tạo hợp thành hormone thyroxin của 

tuyến giáp.  

Như vậy, vai trò sinh lý chủ yếu của iode là thành phần quan trọng để tổng hợp nên 

thyroxine. Thiếu iode, gia súc có những biến loạn về sinh trưởng, về sinh dục. Lợn mẹ chửa 

thiếu iode thì lợn con sinh ra thường không có lông. Ngựa cái chửa thiếu iode thì thời kỳ 

chửa kéo dài, ngựa con sinh ra yếu ớt. Bò sữa thiếu iode thì sản lượng sữa giảm, gà mái 

thiếu iode thì ngừng đẻ trứng. Người thiếu iode thường dẫn đến nhược năng tuyến giáp, 

gây bướu cổ, đần độn, thiểu năng sinh dục.  

Đất ở những vùng trung du và miền núi thường thiếu iode, do vậy cần bổ sung 

muối iode vào khẩu phần thức ăn cho người và gia súc.  

2.6.2.5. Mangan (Mn)  

Mn được hấp thụ chủ yếu ở ruột non nhất là đoạn tá tràng. Tỷ lệ hấp thụ Mn 

thấp, ở gia súc non chỉ 15%, gia súc trưởng thành chỉ từ 0,5 - 5%. Sau khi hấp thụ Mn 

nhanh chóng phân bố vào các cơ quan và mô bào khắp cơ thể, kể cả lông và cánh. Phần 

lớn Mn tập trung vào mô cơ bắp và nhanh chóng được sử dụng. Một phần đáng kể Mn 

được phân bố vào lông (lông mao và lông vũ). Gan là cơ quan tích luỹ Mn quan trọng. 

Trong gan, Mn nằm trong ty lạp thể và có sự đối kháng giữa Mn và Fe. Từ gan, Mn đi vào 

mật, xuống ruột, từ máu vào xương và những cơ quan khác nhau, nhất là những mô cần 

nhiều Mn như mô cơ vân, buồng trứng, tinh hoàn. Một lượng khá lớn Mn đi vào bào thai 

ở cơ thể mẹ có chửa.  

Sự bài tiết Mn được thực hiện phần lớn qua đường mật xuống ruột rồi ra theo  

đường phân, một phần theo đường nước tiểu và sữa. Theo một số tài liệu thì cứ lkg sữa  

bài tiết 20 - 30 meo ăn. Mn cũng thấy có bài tiết theo đường mồ hôi và tinh dịch.  

Mn có nhiều chức năng sinh lý quan trọng:  

Mn là chất kích thích của nhiều enzyme trong  cơ thể. Tác dụng quan trọng nhất  
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của Mn là đối với chức năng sinh sản của gia súc. Bò, dê, cừu, lợn thiếu Mn thì triệu 

chứng ham muốn khi động dục không biểu hiện rõ, phản ứng yếu. Nghiên cứu trên cừu và 

bò, thấy khi thiếu Mn thì tỷ lệ con đực sinh ra cao hơn con cái, có lẽ thai cái cần Mn hơn 

so với thai đực. Nguyên nhân làm thay đổi tỷ lệ đực cái nói trên là do con mẹ biểu hiện 

động dục yếu, dịch nhờn từ âm đạo tiết ra ít, làm chậm tốc độ vận động của những 

tinh trùng trong đường sinh dục dấn gặp trứng để thụ tinh.  

Khả năng mang thai của bò phụ thuộc vào đặc điểm của lừng vùng. Ở những 

vùng đủ thức ăn xanh, chứa đủ Mn thì trên 65% bò có khả năng thụ thai sau khi phối lần 

đầu (A. Henniz, 1972). Nếu cơ thể mẹ thiếu Mn thì trọng lượng con sơ sinh  tháp. Chất 

lượng lông kém. Lượng Mn trong lớp biểu bì lông chứa hơn 6mg/kg. Những vùng thiếu 

Mn (các tầng đất kết vôi, hoàng thổ và đất đỏ) lượng Mn trong lông thấp, chất lượng lông 

giảm nhất là đối với cừu lấy lông.  

Mn còn ảnh hưởng trực tiếp trao đổi Ca và P trong kiến tạo xương. Thiếu Mn hàm 

lượng men phosphatase trong máu và xương giảm, ảnh hưởng đến sự cốt hóa xương, 

xương bị biến hình (lợn và gà con). Thiếu Mn làm trật tự sắp xếp các tế bào xương trong 

vùng sinh trưởng của xương bị rối loạn.  

Thiếu Mn còn gây rối loạn thần kinh như gây bại liệt (lợn) và co giật (lợn và dê  

con). 

2.6.2.6. Kẽm (Zn) 

Zn được hấp thụ chủ yếu ở dạ múi khế và ruột non, ở gia cầm chủ yếu ở dạ dày 

cơ. 

Khác với Fe, sự vận chuyển Zn trong cơ thể diễn ra chậm chạp. Zn được tích luỹ 

trong gan, cơ lách, đảo tụy, tuyến tiền liệt, tế bào ống thận nhỏ, trong hồng cầu.  

Zn được bài tiết theo dịch tụy, dịch ruột rồi xuống ruột theo phân ra ngoài. Ở loài  

nhai lại, Zn được bài tiết qua thành dạ cỏ và đoạn trên ruột non. Sau khi bài tiết một  

phần Zn dược tái hấp thụ tại ruột non, Zn cũng được bài tiết theo sữa nhưng không  

nhiều.  

Kẽm có nhiều chức năng sinh lý quan trọng:  

Kẽm nằm trong thành phần của men anhydrase carbonic nên nó là nhân lố cần  

thiết cho quá trình hô hấp mô bào. Ở những  mô bào như hồng cầu, tế bào ống thận  

nhỏ, tế bào vách dạ dày, kẽm được dung nạp nhanh chóng để tạo hộp men nói trên.  

Sự tích tụ muối phosphate, carbonate nhờ tác dụng của men phosphatase kiềm  

(chứa Zn) nên có ảnh hưởng đến sự tạo xương và vỏ trứng. Kẽm còn quan hệ lới hoạt  

động của các cơ quan sinh sản, các tuyến sinh dục, tuyến yên, tuyến đảo tụy. Gia súc  

thiếu Zn biểu hiện những triệu chứng sau đây: giảm thèm ăn, sinh trưởng chậm, da và  

niêm mạc bị á sừng. Lợn khi thiếu Zn thì triệu chứng á sừng xuất hiện rõ hơn. Trâu,  

bò, cừu thiếu Zn thì hiện tượng viêm xuất hiện, đặc biệt ở mắt và móng, thiếu Zn làm  

chi co ngắn và dày lên, biến đổi cả lớp sụn. Nếu đủ Zn thì sự phân bố các tế bào và  

xương đều đặn, nếu thiếu Zn thì do sự phân bố đó bị rối loạn mà xương chi bị dày lên  
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và co ngắn.  

Lúc này thấy hoạt tính của men phosphatase kiềm giảm rõ rệt. Thiếu Zn gây rối loạn 

trao đổi đường, do biến đổi hoạt tính của men glutation - transhydrogenase. Men này được 

hoạt hóa bằng Zn, tham gia vào sự phân  giải insulin.  

2.6.2.7. Fluo và Brom (F2 và Br2)  

F là nguyên tố quan trọng trong cấu tạo mô răng, nhất là men răng, có tác dụng  

bảo vệ răng. Trong nước uống có chứa một ít F sẽ có ảnh hưởng tốt đến sự bền vững  

của răng, phòng được sún răng. Nhưng nếu lượng Fluo quá nhiều sẽ làm cho xương và  

răng bị biến dạng nghiêm trọng, xuất hiện triệu chứng đi khập khiễng. Fluo có thể ức  

chế một số men, do đó khi Fluo quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến trao đổi chất.  

Brom có quan hệ đến sự điều hòa quá trình hưng phấn  và ức chế trên vỏ não. Nó 

dùng để điều chế thuốc an thần.  

3. CHUYẾN HÓA NĂNG LƢỢNG  

Các chất dinh dưỡng glucid, lipid, protein trong quá trình dị hóa sẽ sản sinh ra  

năng lượng đáp ứng các nhu cầu của cơ thể. Sự chuyển hóa năng lượng là sự dịch  

chuyển năng lượng lừ dạng thế năng hóa học trong thức ăn thành các dạng: công năng,  

diện năng, nhiệt năng và năng lượng dự trữ theo đúng định luật bảo toàn năng lượng  

của Lavoarier.  

Trong đó phần năng lượng cho sinh công chỉ chiếm ~ 25% tổng số năng lượng  

giải phóng ra, một phần rất nhỏ chuyển thành điện năng trong hoạt động hưng phấn  

của các mô, ví dụ như mô thần kinh. Năng lượng dự trữ thì được tích hợp trong hợp  

chất giàu năng lượng là ATP, Creatininphosphate, cho nên nếu cơ thể không vận động  

và nhịn ăn (trong thời gian không lâu) thì toàn bộ năng lượng sản sinh ra trong quá  

trình dị hóa đều được biến thành nhiệt năng làm ấm cơ thể và toả ra ngoài, phần này  

chiếm gần 75%. Do đó muốn nghiên cứu chuyển hóa năng lượng hoặc muốn xác định  

nhu cầu năng lượng của cơ thể ta có thể dựa vào việc đo tính nhiệt lượng của cơ thể  

toả ra.  

Một trong những thành tựu quan trọng của sinh lý học là chứng minh được rằng  

năng lượng được giải phóng ra trong quá trình dị hóa các chất của cơ thể tương đương  

với năng lượng của các chất đó sản ra khi chúng bị đốt cháy ở trong bom nhiệt lượng  

kế (Calorimetter). Trên cơ sở định luật bảo toàn năng lượng, các nhà sinh lý học tìm ra  

các phương pháp nghiên cứu chuyển hóa năng lượng trên người và động vật.  

3.1. Các cách sử dụng năng lƣợng trong cơ thể  

Năng lượng được sử dụng vào các nhu cầu hết sức đa dạng của cơ thể:  

Phân tử ATP mang năng lượng thực hiện công, .hoàn thành các chức năng của tế  

bào. Tế bào thực hiện công hóa học tạo các dây nối peptid trong tổng hợp protein,  

ATP cho năng lượng tổng hợp các chất như tái tạo glucose lừ acid lactic, tổng hợp acid  

béo từ Acetyl - COA, tổng hợp cholesterol, các phospholipid, các homlone, tổng hợp  
 

164  



 
 

 

mê là dạng đào thải của NH3 để tránh sự nhiễm độc..v..v..  

Năng lượng từ ATP còn dùng thực hiện công cơ học, ATP phân giải, cho năng 

lượng co cơ khi cơ vận động.  

Năng lượng từ ATP dùng để vận chuyển vật chất qua màng tế bào như đưa K
+ 

vào 

trong tế bào, đưa Na
+
 ra ngoài tế bào, hoạt hóa các vật mang, đưa các chất đi ngược 

bậc thang điện hoá.  

Năng lượng được sử dụng cho các quá trình bài tiết bao gồm việc tổng hợp các sản 

phẩm bài tiết, vận chuyển nước và các chất bài tiết ngược bậc thang điện hoá.  

Năng lượng ở dạng điện năng được sử dụng cho các quá trình dẫn truyền xung 

động thần kinh trong cơ thể.  

Năng lượng ở dạng nhiệt năng được sử dụng điều hòa thân nhiệt, trời lạnh thì tốn  

nhiệt năng để sinh nhiệt chống lạnh, trời nóng thì tốn năng lượng sản xuất và bài tiết  

mồ hôi. Khi tiêu hóa cũng cần năng lượng để phân giải thức ăn, hấp thu dinh dưỡng  

vào mau.  

Tóm lại: Mọi hoạt động cần thiết để duy trì sự tồn tại cơ thể, để lao động, để sinh 

trưởng phát triển, để sinh sản và sản xuất sản phẩm, để tự bảo vệ và thích nghi với môi 

trường... đều cần phải sử dụng tới năng lượng.  

3.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu sự tiêu hao năng lƣợng  

Năng lượng sản sinh ra trong quá trình dị hoá, cuối cùng đều chuyển thành nhiệt  

năng, vì thế chỉ cần xác định lượng nhiệt toả ra từ cơ thể sau một khoảng thời gian  

nhất định là ta tính được sự tiêu hao năng  lượng của cơ thể, đấy là một nghiên cứu có ý  

nghĩa ứng dụng lớn trong thực hành như: tính được nhu cầu ăn cho người và gia súc.  

Xác định các trạng thái rối loạn chuyển hóa của cơ thể để có biện pháp điều trị.  

Người ta sử dụng hai phương pháp để xác định sự tiêu hao năng lượng.  

3.2.1. Phương pháp đo nhiệt lượng trực tiếp (2 cách)  

3.2.1.1. Đo trực tiếp giá trị Cảm của thức ăn được hấp thu (thức ăn ăn vào trừ đi thức 

ăn không được hấp thu thải ra theo phân). Theo định luật bảo toàn năng lượng thì lượng 

nhiệt giải phóng ra khi đất cháy thức ăn không lệ thuộc vào các phản ứng trung gian mà chỉ 

lệ thuộc vào thành phần hóa học của sản phẩm khởi đầu và sản phẩm cuối cùng. Vì vậy  

chỉ cần dùng Bom Calorimelter để đốt thức ăn và phân đồng thời đo lượng nhiệt thoát 

ra, rồi qua một số lính toán là ta xác định được lượng Cam đã được hấp thu. Đây là 

phương pháp rất tiện dụng, nhanh và tương đối dễ làm vì thế có tầm ứng dụng cao trong 

nghiên cứu về dinh dưỡng.  

Tuy nhiên vì sản phẩm cuối cùng của sự tiêu hóa glucid, lipid và protein không 

giống nhau ở các động vật nên các kết quả thu được khi đốt trên Bom Calonmetter cần phải 

có sự hiệu chỉnh đôi chút.  

Sau đây là bảng giá trị năng lượng tính bằng Kém của 1 gam thức ăn được tiêu 

dùng trong cơ thể là:  
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Bảng 6.2: Giá trị năng lượng của các loại thức ăn (Kcal/g)  

Loại động vật Glucid Lipid Protein 

Ăn thịt và ăn tạp 4,1 9,3 4,1 

Ăn cỏ 3,8 8,5 4,6 

3.2.1.2. Tính trực tiếp lượng nhiệt được cơ thể giải phóng ra trong phòng nhiệt  

lượng  

Đây là phương pháp được Atwater - Benedic ở M , 1899 sử dụng. Động vật hay 

người được ngồi trong 1 phòng cách nhiệt được thiết kế đặc biệt nhưng rất cồng kềnh phức 

tạp. Người ta cho một ống dẫn nước chảy qua, bằng cách đo tả ở đầu vào và đầu ra ở ống 

nước, người ta tính được nhiệt lượng mà cơ thể toả ra (chính là nhiệt lượng làm tăng 

nhiệt độ của khối nước), bằng cách tính theo công thức:  

Q= V (t
02

 - t
01

)  

Trong đó: Q là nhiệt lượng cần xác định  

V Thể tích nước đã chảy qua phòng  

t
02

 - t
01 

Hiệu số t
0
 Sau khi đã hấp thu nhiệt toả ra.  

Dựa vào trị số nhiệt dung riêng của nước sẽ tính ra năng lượng tổng số đã toả ra.  

3.2.2. Phương pháp đo gián tiếp cũng (2 cách)  

3.2.2.1. Phép đo dựa trên đường tượng nhiệt của oxygen  

Phương pháp này dựa trên nguyên lý: các chất dinh dưỡng trong cơ thể sử dụng oxy 

(O2) vào việc oxy hóa để sản sinh ra năng lượng và khí CO2. Do đó nếu xác định được 

lượng O2 tiêu thụ và lượng CO2 tạo ra thì ta tính được mức năng lượng đã tiêu hao, tức 

lượng nhiệt do cơ thể giải phóng ra. Với phương pháp này người ta tính được kết quả như 

bảng sau:  

Bảng 6.3: Năng lượng giải phóng khi oxy hóa các chất  

Cơ chất oxy Số lít O2 cần để Số lít CO2 thải ra Lƣợng nhiệt đƣợc giải 

hoá oxy hóa 1g cơ sau khi đốt 1g cơ phóng khi sử dụng hết 1 lít 

chất chất O2 (Kcal) 

Glucid 0,83 0,83 5,047 ~ 5,05 

Lipid 2,03 1,42 4,739 ~ 4,74 

Protein 0,97 0,77 4,60 

Bình quân - - 4,825 

3.2.2.2. Sử dụng máy đo chuyển hoá  

Được thiết kế theo nguyên lý đo thể tích thở (Volumetry) nên còn gọi là máy đo  

thông khí, hay máy đo hô hấp (Spiometer). Máy gồm một quả chuông úp trên thùng  

nước, trong chuông có oxygen, có ống dẫn để thở vào trong chuông. Khi họ vào thì  

chuông hạ, thở ra thì chuông dâng lên ghi thành một đồ thị. Trên đường từ chuông đen  

mồm có đặt bình soạn để hấp thụ khí CO2 thở ra. Đối tượng thở trong 6 phút, dựa trên  

độ dốc của đường ghi tính được thể tích oxygen tiêu thụ trong 1 giờ (6 x 10) rồi nhân  

với đương lượng nhiệt của oxygen ta có số Calo mà cơ thể đã tiêu dùng.  
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3.3. Thƣơng số hô hấp (QR)  

Thương số hô hấp là tỷ lệ của thể tích CO2 thải ra trên thể tích O2 tiêu thụ trong  

cùng thời gian (VCO2/VO2). Thương số hô hấp không giống nhau khi oxy hóa các chất  

khác nhau.  

Trường hợp ôxy hóa glucid, v í dụ glucose: quá trình diễn ra theo phương trình  

sau: 

 

 

Tương tự khi tính cho oxy hóa lipid thì QR = 0,7, của protein = 0,8. Thức ăn bình 

thường là hỗn hợp của cả 3 chất glucid, lipid, protein nên thương số hô hấp QR : 0,85 - 

0,9. Động vật ăn cỏ, sử dụng glucid là chủ yếu cho nên thương số hô hấp QR ~ 1,0, 

lương tự tính được ở động vật ăn thịt có QR = 0,75.  

Ở cơ thể gia súc vỗ béo, đường đang chuyển dần thành mỡ thì QR > 1, vì lượng O2 

trong phân tử đường nhiều hơn ở mỡ cho nên trong quá trình oxy hóa nó có thể sử dụng 

nguồn O2 này để giảm bớt lượng O2 tiêu hao do lấy lừ môi trường ngoài. Ngược lại kh i 

thiếu đường. khi lao động nặng, một lượng mỡ nhất định được chuyển hóa thành 

đường thì QR <l. Ngược lại dựa vào QR và lượng O2 tiêu thụ ta cũng tính được mức năng 

lượng đã tiêu hao mà không cần biết cơ thể oxy hóa chất gì. Thí dụ: Nếu QR = 0,85, thể 

tích O2 tiêu thụ là 20 lít thì lượng nhiệt trao đổi là:  

4,862 Kcal x 20 lít = 97,24 Kcal.  

Trong đó: 4,862 Kcal là đương lượng nhiệt của O2 tương ứng QR = 0,85, các kết  

quả đương lượng nhiệt của O2 tương ứng với thương số hô hấp QR tính được theo  

bảng sau:  

Bảng 6.4. Môi tương quan gian thương số hô hấp và đương lượng nhiệt của O2  

Thương số hô hấp QR 0,7 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 

Đương lựong nhiệt của oxygen 4,686 4,739 4,801 4,862 4,954 4,985 5,047 

(Kcal)  

3.4. Chuyển hóa cơ sở  

Chuyển hóa cơ sở là mức tiêu dùng năng lượng tối thiểu nhất để đảm bảo duy trì hoạt 

động sống bình thường của cơ thể. Do đó chuyển hóa cơ sở của cơ thể được đặt trong 

những diều kiện sau dây: ' - Nghỉ ngơi: không vận động cơ bắp, nằm trong tư thế thoải mái, 

ở người không xúc cảm mạnh, không suy nghĩ nhiều.  

- Trong ống tiêu hóa tương đối không có thức ăn, đối với động vật ăn thịt và ăn  

tạp phải 12 - 24 giờ sau khi ăn. Đối với loài nhai lại có thể sau 6 - 10 ngày. Tuy nhiên  

trong thực tế, tiêu hóa có thể coi là đã xong khi thương số hô hấp xuống tới 0,7; nghĩa  

là 2 - 3 ngày.  

- Nhiệt độ bên ngoài không nóng quá, không lạnh quá, khoảng 25
0
C.  
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Sự biến động của trao đổi cơ sở tuy vậy còn phụ thuộc vào những nhân tố sau đây: 

Tính biệt: chuyển hóa cơ sở ở con đực cao hơn con cái.  

Thí dụ: chuyển hóa cơ sở ở bò đực cao hơn bò cái 10 - 26%, gà trống cao hơn gà mái 

20 - 30%, lợn đực cao hơn lợn cái 20 - 30%. Sự khác nhau này biểu hiện từ tuổi bắt dầu 

thành thục về tính.  

- Tuổi: cường độ chuyển hóa cơ sở giảm dần theo tuổi, gia súc càng non chuyển hóa 

cơ sở càng mạnh. Đến tuổi trưởng thành chuyển hóa cơ sở ổn định một thời gian nào đó, 

đến khi về già thì giảm xuống.  

Bảng dưới đây chứng minh điều đó (tính theo calo/giờllkg thể trọng)  

Bảng 6.5: Mức chuyển hóa cơ sở theo tuổi ở một số loài gia súc (Calo/giờ/kgP)  

Loài gia súc Tuổi Trao đổi cơ sở giảm 

2 tháng 30 tháng xuống 

Bò 36,50 13,80 2,6 lần 

Dê 44,90 22,0 2,0 

Ngựa 28,70 14,00 2,0 

Lợn 48,60 13,20 3,7 

Theo tài liệu của Kudriaxop thì mức chuyển hóa cơ sở tăng cao nhất là lúc phù hợp 

với thời kỳ tăng thể trọng mạnh nhất.  

- Diện tích bề mặt cơ thể trên 1kg khối lượng cơ thể:  

Động vật có khối lượng cơ thể nhỏ (chuột, thỏ) có diện tích bề mặt trên lkg khối 

lượng cơ thể lớn hơn nhiều so với động vật có khối lượng cơ thể lớn (voi, lạc đà, trâu, bò, 

ngựa) nên chuyển hóa cơ sở của chúng tăng cao hơn vì bề mặt toả nhiệt của chúng lớn hơn. 

Do mất nhiều nhiệt ắt hẳn phải sản sinh nhiều nhiệt để bù vào.  

- Giống: Giống cao sản có chuyển hóa cơ sở cao hơn giống thấp sản.  

- Trạng thái sinh lý: Trạng thái sinh lý có ảnh hưởng mạnh đến chuyển hóa cơ sở.  

 Những gia súc trong giai đoạn động dục, có mang, tiết sữa... chuyển hóa cơ sở  

 tăng cao.  

- Dinh dưỡng: Gia súc được dinh dưỡng tốt, chuyển hóa cơ sở tăng cao hơn so với 

gia súc được dinh dưỡng kém hơn. To me đã nghiên cứu trên thỏ có mức dinh dưỡng 

tốt có chuyển hóa cơ sở cao hơn thỏ có mức dinh dưỡng xấu là 31%.  

- Mùa và khí hậu: Mùa trong năm cùng một số nhân tố ngoại cảnh như nhiệt độ, ánh 

sáng... có ảnh hưởng đến chuyển hóa cơ sở. Về mùa hè thì chuyển hóa cơ sở giảm, đến mùa 

thu hơi tăng lên, sang mùa đông thì cao nhất, đến mùa xuân thì hơi giảm xuống.Vùng 

khí hậu cũng ảnh hưởng rõ đến trao đổi cơ sở. Động vật sống ở vùng nhiệt đới có trao 

đổi cơ sở thấp hơn vùng ôn đới và hàn đới.  

Và chuyển hóa cơ sở còn phụ thuộc vào những nhân tố nói trên nên kh i đo  

chuyển hóa cơ sở ở một động vật nào phải tính đến những nhân tố ảnh hưởng đó.  

3.5. Chuyển hóa năng tƣởng khi đói  
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Khi đói tức là khi không có thức ăn vào ống liêu hóa để duy trì sự sống, cơ thể phải 

sử dụng những chất dinh dưỡng dự trữ trong các mô, theo thứ tự đường được sử dụng 

trước, rồi đến mỡ, sau cùng đến protein.  

Do đó khi đói chuyển hóa năng lượng xuống rất thấp, thương số hô hấp xuống đến 

0,7 và thậm chí còn thấp hơn nữa. Thời kỳ chịu đói dài hay ngắn phụ thuộc vào lượng 

mỡ dự trữ. Gia súc béo chịu đói lâu hơn gia súc gầy. Trong những ngày đầu của thời kỳ đói 

sự phân giải prolein duy trì ở mức độ thấp, khi mỡ dự trữ bị tiêu hao phần lớn sự phân giải 

protein ở các mô bào bắt đầu tăng cao. Khi cơ thể đã phải huy động đến protein mô bào là 

báo hiệu con vật đang đi đến chỗ chết.  

Khi đói khối lượng của tất cả các cơ quan trong cơ thể giảm xuống ở những mức độ 

khác nhau. Mô mỡ giảm 93 - 97%, mô tuyến 40 - 70%. Mô cơ tim và mô thần kinh giảm ít 

nhất. Khi đói gia súc non chết sớm hơn gia súc trưởng thành, động vật có thể tạng nhỏ 

chết sớm hơn động vật có thể tạng lớn. Đó là do cường độ trao đổi chất của chúng cao 

hơn gây nên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.6. Chuyển hóa năng lƣợng khi ăn  

Khi ăn chuyển hóa năng lượng lăng cao từ 8 - 40% so với chuyển hóa cơ sở. Sự lăng  

cao này là do tác dụng động lực đặc biệt của thức ăn, trong đó protein có tác dụng 

mạnh nhất Theo tính toán thì khi ăn protein chuyển hóa năng lượng tăng lên 30%, khi  

ăn mỡ tăng 15%, kh i ăn đường tăng 6%.  

Cơ chế của tác dụng động lực đặc biệt này là sau khi ăn, những sản phẩm phân giải 

thức ăn như amino acid, acid acetic, andehyt acetic, acid formic... hấp thu vào máu kích 

thích trung khu sản nhiệt ở vùng dưới đồi gây nên, mà cầu trung gian là thần kinh giao cảm. 

Thí nghiệm cắt bỏ thần kinh giao cảm vùng bụng thì tác dụng động lực đặc biệt của thức 

ăn bị mất.  

Mặt khác khi ăn, những hoạt động cơ học như nhai, nuốt, nhu động dạ dày, ruột cũng 

làm tăng sản nhiệt.  

Sau khi ăn t rao đổ i thể kh í cũng tăng lên. Ví dụ thỏ kh i chưa ăn thải 430  

cm
3
kg/giờ, còn sau khi ăn tăng lên 748 cm

3 /
kg/giờ. Ở bê sau khi uống 8 lít sữa, nhu  
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cấu CO2 tăng lên 11% so với trước khi uống.  

3.7. Chuyển hóa năng lƣợng khi cơ hoạt động  

Khi cơ hoạt động thì chuyển hóa vật chất và năng lượng tăng lên phụ thuộc vào  

cường độ và thời gian hoạt động của cơ. Ngay cả khi đứng chuyển hóa năng lượng  

cũng cao hơn khi ngồi và nằm. Thí dụ ở bò cái ở tư thế đứng sản nhiệt tăng cao hơn  

30% so với khi nằm. Loài nhai lại khi nhai cỏ khô nhiều lần, trao đổi năng lượng cũng  

lăng cao rõ rệt. Thí nghiệm cho thấy bò cái nhai lkg cỏ khô tiêu hao 66 kcal, khi nhai  

lại tăng thêm 45 Kcal. Sau khi nhai lại bò cái tiêu hao 111 Kcal cho mỗi một kg cỏ  

khô.  

Người ta có thể tính trao đổi năng lượng khi cơ hoạt động nhẹ bằng công thức 

Atwater dựa trên giá trị trao đổi cơ sở.  

Chuyển hóa năng lượng khi hoạt động nhẹ : Chuyển hóa cơ sở + 30%  

Thí dụ một con vật có trao đổi cơ sở là 1500 Kcal thì chuyển hóa năng lượng khi hoạt 

động nhẹ là:  
 

 

 

Nếu cơ hoạt động mạnh thì có thể tính trao đổi năng lượng theo công thức:  

 

 

Ngựa đi trên đường phẳng, nếu đi với tốc độ 5 - 6 km/giờ thì cứ mỗi khi mất 1 50 Kcal 

nhưng đi với tốc độ 10 - 12km/giờ thì sẽ mất tới 225kcal.  

3.8. Chuyển hóa năng lƣợng khi sản xuất sản phẩm  

Khi sản xuất sản phẩm thịt, sữa, trứng, chuyển hóa năng lượng của cơ thể cao hơn 

nhiều so với khi không sản xuất sản phẩm. Thí dụ: bò sữa mỗi ngày tiêu tốn 30 - 

60% năng lượng tăng cao hơn so với lúc bình thường.  

Phần năng lượng tăng thêm đó dùng vào tổng hợp sữa và bù vào năng lượng mất  

theo sữa thải ra ngoài (l lít sữa được sản xuất và tiết ra ngoài tiêu tốn 700 - 800kcal).  

4. THÂN NHIỆT VÀ SỰ ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT  

4.1. Thân nhiệt  

, Thân nhiệt của cơ thể gia súc (thuộc động vật máu nóng) tương đối ổn định, chỉ thay 

đổi trong một phạm vi hẹp.  

Bảng 6.6: Thân nhiệt qua các loài (0
0
C) (đo ở trực tràng)  

Loài Thân nhiệt Loài Thân nhiệt 
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Ngựa 37,5 - 38,5 Chó 37,5 - 39 

Bò 37,5 - 39,5 Mèo 38,5 - 39,5 

Trâu 37,5 - 39 Thỏ 38,5 - 39,5 

Dê 38,5 - 40,5 Ngỗng 40,0 - 41,0 

Cừu 38,5 - 40 Gà 40,5 - 42,0 

Lợn 38,0 - 40 Vịt 41,0 - 43,0 

Bảng 6.7: Thân nhiệt qua các loài (0
0
C) (đo ở trực tràng) 

(Kết quả nghiên cứu ở Việt Nam) 

 
 

Loài Thân nhiệt Cơ quan nghiên cứu 

Trâu 38,0-38,5 Bộ môn sinh lý gia súc 

Nghé 38,5-39,0 Đại học nông Lâm TN 

Lợn 39,0-39,5 

Thân nhiệt biến đổi trong phạm vi sinh lý phụ thuộc vào những nhân tố: tuổi,  

giống, tính biệt, nghỉ ngơi hay hoạt động, t rạng thái sinh lý, thời gian ngày hay đêm...  

Thân nhiệt của gia súc non cao hơn gia súc trưởng thành vì trao đổi chất và năng 

lượng của nó cao hơn. Thân nhiệt của con đực cao hơn con cái vì tính cường cơ (sự co nhẹ 

thường xuyên của cơ) của nó cao hơn. Giống cao sản có thân nhiệt cao hơn giống thấp sản. 

Lúc hoạt động thân nhiệt cao hơn lúc nghỉ tới 2 - 3
0
C. Khi giận dữ và trong thời gian 

động dục thân nhiệt tăng cao, khi ăn thân nhiệt cao 0,2 - 1
0
C.  

Trong một ngày đêm thân nhiệt thay đổi có quy luật, buổi chiều (từ 2 - 3 giờ) thân 

nhiệt cao nhất, sau đó giảm dần, ban đêm xuống đến mức thấp nhất, từ sáng sớm về sau 

thân nhiệt tăng dần lên.  

Thí dụ: thân nhiệt của trâu đo vào buổi sáng; 38,3
0
C, buổi trưa 38,7

0
C, buổi chiều 

38,8
0
C (theo tài liệu của trường ĐHNL - TN). Nhiệt độ môi trường ngoài cũng có ảnh 

hưởng rõ rệt đến thân nhiệt, mùa rét thân nhiệt tăng để chống rét, mùa nóng cơ thể 

nhận nhiệt bên ngoài làm thân nhiệt cũng tăng lên. Chỉ có mùa xuân - thu thân nhiệt mới 

giữ độ trung bình.  

Thân nhiệt vượt ra ngoài giới hạn sinh lý nói trên, cơ thể sẽ lâm bệnh, hoặc sốt cao 

do nhiệt độ tăng cao hoặc bị nhiệt nhược do nhiệt độ cơ thể hạ tháp.  

Thân nhiệt tăng cao hơn mức bình thường là con vật bị sốt, giới hạn nhiệt độ cơ  

thể của lợn là 39,8 
0
C, khi bị sốt nó lên lới 40 - 41

0
C, lúc này trao đổi chất và năng  

lượng tăng 50 - 100%. Đặc biệt phân huỷ protein tăng 14% để sản xuất gần 30% tổng  

số nhiệt cơ thể. Trao đổi glucid, lipid cũng tăng. Các cơ quan hoạt động quá mức, tim  

đập nhanh, hô hấp tăng, huyết áp tăng, mặc dù mạch đã giãn đến mức tối đa ở 40 - 

41
0
C. Ở người mê sảng xuất hiện Ở 40 - 41

0
C và khi nhiệt độ lên tới 42 - 43

0
C người  

sẽ chết.  

Thân nhiệt giảm nhiều gây cảm giác rét run, trao đổi chất giảm rồi sau đó cảm  
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giác sốt và trạng thái đờ đẫn do hoạt động của vỏ não bị ức chế, cuối cùng là tê cóng các 

bộ phận ngoại biên, thân nhiệt giảm xuống 34 - 36
0
C, cơ thể nhược nhiệt và đi đến chết. 

Nhiệt nhược thường xảy ra khi bị quá lạnh hoặc khi b ị mất máu nh iều do bị thương 

hoặc mất nhiều nước do tả lỵ, con vật chết ở nhiệt độ 33 - 34
0
c, người chết ở nhiệt độ cơ 

thể 32 - 33
0
C.  

Sở dĩ nhiệt độ cơ thể gia súc luôn giữ được ổn định là nhờ luôn có quá trình sinh nhiệt 

và toả nhiệt xảy ra ở cơ thể.  

4.1.1. Quá trình sinh nhiệt  

Sinh nhiệt là kết quả của các phản ứng oxy hóa trong cơ thể. Tăng sinh nhiệt khi quá 

trình oxy hóa tăng, tức là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng tăng.  

Các mô và cơ quan khác nhau có quá trình oxy hóa khác nhau, do đó sự sinh 

nhiệt giữa chúng không giống nhau, cơ bắp là cơ quan sinh nhiệt chủ yếu, lượng nhiệt của 

nó chiếm 70% tổng lượng nhiệt sinh ra, khi hoạt động khẩn trương, lượng nhiệt sinh ra 

có khi gặp 4 - 5 lần so với bình thường. Gan, thận và các tuyến cũng có tác dụng sinh 

nhiệt rõ rệt (chiếm khoảng 6,5% tổng lượng nhiệt) các mô xương sụn và mô liên kết sinh 

nhiệt ít nhất.  

Sự sinh nhiệt của gia súc chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh và tình trạng sinh lý cơ 

thể. 

Khi ăn, khi nhai lại lượng nhiệt sinh ra nhiều do tăng hoạt động của bộ máy tiêu 

hóa. 

Khi gặp lạnh sinh nhiệt tăng để chống lạnh, do đó mùa đông thường ăn được 

nhiều hơn mùa hè. Khi gặp nóng, sinh nhiệt giảm, nhất là khi nhiệt độ bên ngoài tiến tới 

ngang bằng hoặc cao hơn nhiệt độ cơ thể, một phần nhiệt bên ngoài nhập vào cơ thể làm 

giảm sinh nhiệt.  

4.1.2. Quá trình toả nhiệt  

Toả nhiệt là một quá trình xảy ra thường xuyên song song với quá trình sinh  

nhiệt.  

Toả nhiệt là thải bớt nhiệt thừa từ cơ thể ra ngoài để cơ thể khỏi bị nóng lên.  

Da là cơ quan thải nhiệt chủ yếu chiếm 75 - 85% tổng nhiệt lượng sinh ra, rồi đến cơ 

quan hô hấp, thải ra khoảng 9 - 10%. Nhiệt làm ấm thức ăn và không khí hít vào khoảng 

8%. Nhiệt thải theo phân và nước tiểu rất ít.  

Sự thải nhiệt qua da được thực hiện theo 3 phương thức truyền nhiệt, bức xạ và bốc 

hơi.  

4.1.2.1. Truyền nhiệt  

Là sự thải nhiệt từ cơ thể có nhiệt độ cao hơn ra môi trường bên ngoài có nhiệt  

độ tháp hơn. Các mô và cơ quan trong cơ thể là vật dẫn nhiệt. Chúng đem nhiệt sản  

sinh trong cơ thể đến bề mặt da, rồi nhiệt toả ra môi trườn g ngoài, nhờ đối lưu của  

không khí  
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đưa nhiệt đi. Sự chênh lệch giữa nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ bên ngoài càng lớn và 

dòng đối lưu càng mạnh thì truyền nhiệt càng tăng (khi gặp lạnh và có cả gió ta thấy lạnh 

hơn khi cùng gặp lạnh như thế mà đứng  gió). Khi mạch máu ngoài da giãn thì truyền 

nhiệt cũng tăng lên. Không khí ẩm ướt truyền nhiệt từ cơ thể ra ngoài nhanh hơn so với 

không khí khô ráo.  

4.1.2.2. Bức xạ  

Bức xạ ánh sáng là thải nhiệt từ cơ thể có nhiệt độ cao phát xạ ra môi trường   

ngoài.  

Nhiệt độ bề mặt cơ thể quyết định tốc độ thải nhiệt theo phương thức này. Nhiệt độ 

bề mặt cơ thể càng cao sự bức xạ nhiệt càng mạnh. Khi nhiệt độ bề mặt đã cân bằng với 

nhiệt độ bên ngoài thì bức xạ nhiệt của da sẽ ngừng. Khi nhiệt độ bên ngoài cao hơn 

nhiệt độ bề mặt da thì sẽ có quá trình ngược lại, từ môi trường ngoài bức xạ ánh sáng lên 

da làm cho nhiệt độ da tăng lên. Những vật thể xung quanh như vách chuồng, mặt nền... do 

đó có ảnh hưởng rõ rệt đến bức xạ nhiệt của da.  

Vách chuồng mặt nền lạnh lẽo sẽ làm tăng bức xạ nhiệt của da, ngược lại vách 

chuồng mái tôn hấp thu nhiệt sẽ bức xạ ánh sáng vào da làm cho nhiệt độ da tăng lên, con 

vật nóng nảy khó chịu.  

4.1.2.3. Bốc hơi  

Bốc hơi nước từ mặt da làm cơ thể mất nhiệt rất nhanh (tắm xong về mùa đông 

không lau khô ngay ta cảm giác rét run là vì thê). Cứ 1 gam nước khi bốc hơi từ mặt da 

làm mất đi 0,58 cam nhiệt lượng. Sự bốc hơi nước được thực hiện bằng tiết mồ hôi hoặc 

hơi nước trong khí thở ra, nước trong nước bọt.  

Những gia súc có tuyến mồ hôi phát triển như ngựa, cừu thì phần lớn nhiệt toả ra  

do sự bốc hơi của mồ hôi, ngược lại những gia súc có tuyến mồ hôi kém phát triển thì  

toả nhiệt chủ yếu bằng thở ra, tiết nhiều nước bọt để bốc hơi như chó, hoặc đẫm bình  

dưới nước để tăng truyền nhiệt trực tiếp như trâu, lè lưỡi liếm lông để tăng những nhiệt  

toả ra ngoài như mèo. Độ ẩm của môi trường ngoài có ảnh hưởng lớn đến tốc độ bốc  

hơi. Không khí càng khô bốc hơi nước càng nhanh, ngược lại độ ẩm không khí tăng  

cao khi trời nóng làm bốc hơi nước giảm xuống và thân nhiệt tăng cao.  

4.2. Sự điều hòa thân nhiệt  

Nhiệt độ môi trường ngoài thường xuyên thay đổi nhưng nhiệt độ cơ thể của 

động vật máu nóng thường xuyên vẫn ổn định, chỉ xê dịch trong phạm vi rất nhỏ. Đó là 

nhờ cơ thể có một quá trình điều hòa nhiệt bằng hai cơ chế sinh nhiệt và toả nhiệt trong 

những điều kiện sau đây:  

4.2.1. Điều hòa thân nhiệt khi gặp lạnh  

Nói đúng hơn là khi nhiệt độ bên ngoài và có khi cả bên trong cơ thể hạ xuống  

thấp, tác nhân lạnh đó kích thích vào thụ quan nhiệt độ trên  bề mặt da và trong thành  

mạch máu, luồng xung động thần kinh được truyền vào trung khu điều hòa nhiệt ở  
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vùng dưới đồi làm hưng phấn trung khu sinh nhiệt và ức chế trung khu toả nhiệt (ở não 

giữa, hành tuỷ và tuỷ sống cũng có những trung khu điều hòa nhiệt nhưng đều hoạt động 

liên đới với trung khu cao hơn nằm dưới đồi).  

Do hưng phấn trung khu sinh nhiệt, luồng xung động truyền đến các mô bào nhất là 

gan và cơ làm tăng cường quá trình ôxy hóa sinh học để tăng sản sinh nhiệt lượng, trong 

hoạt động này sự tham gia honnone adrenalin của tuỷ thượng thận và thyroxin của tuyến 

giáp chiếm một vị trí quan trọng.  

Mặt khác trong khu toả nhiệt bị ức chế, luồng xung động còn truyền đến mạch máu 

ngoài da (theo con đường giao cảm thần kinh) làm co mạch để dồn máu vào trong giữ ấm 

cơ thể. Trong hoạt động này sự tham gia của hormone noradrenalin của tuỷ thượng thận 

chiếm một vị trí quan trọng.  

Từ trung khu điều hòa nhiệt ở vùng dưới đồi có đường liên hệ lên và chịu sự chỉ huy 

của lớp vỏ đại não. Những biện pháp tự chống rét của cơ thể người và gia súc như chạy vào 

nhà, chui vào ổ rơm (gia súc), mặc thêm áo, sưởi ấm (người) là những biểu hiện hoạt 

động của vỏ não trong chống rét.  

Khi quá rét cơ thể có những phản ứng mãnh liệt để chống lại như rét run, rùng 

mình, các cơ bắp run rẩy mục đích tăng sản nhiệt mạnh để chống rét. Hiện tượng nổi da 

gà, lông đựng đứng đó là do hưng phấn mạnh thần kinh giao cảm điều khiển cơ trơn gốc 

lông co ngắn lại làm lông dựng đứng (kéo theo hiện tượng nổi da gà) để tạo thành một lớp 

áo không khí dày để giữ nhiệt cho cơ thể khỏi mất đi.  

Khả năng chống rét của gia súc tuy vậy chỉ có hạn, rét quá con vật sẽ chết cho nên 

các biện pháp chống rét cho gia súc như che chuồng, lót ổ... là cần thiết.  

4.2.2. Điều hòa thân nhiệt khi gặp nóng  

Khi nhiệt độ bên ngoài lên cao tác động lên mặt da, hoặc khi nhiệt độ cơ thể lên cao 

tác động lên thành mạch, luồng xung động thần kinh truyền vào vùng dưới đồi, làm hưng 

phấn trung khu toả nhiệt đồng thời ức chế trung khu sinh nhiệt. Kết quả là giảm quá trình  

ôxy hóa sinh học trong các mô bào, mạch máu ngoài da giãn ra (do hưng phấn thần 

kinh phó giao cảm) để toả nhiệt ra mặt da mà thoát đi bằng phương pháp truyền nhiệt 

trực tiếp và bức xạ. Mặt khác tuyến mồ hôi tăng hoạt động để thoát nhiệt ra ngoài bằng 

hiện tượng bốc hơi nước.  

Bình thường thải nhiệt do truyền nhiệt trực tiếp và bức xạ chiếm 80% còn bốc  

hơi nước qua da và thở ra chỉ chiếm 20%. Nhưng khi gặp nhiệt độ cao và khi thao tác  

vận động khẩn trương thì nhiệt toả ra do bốc hơi nước rất nhanh, có thể chiếm đến  

90% lòng lượng nhiệt thải ra. Theo tính toán 1 lít mồ hôi toát ra có thể thải được 580  

Kèm nhiệt lượng. Cần nhớ thêm là trong mồ hôi có chứa muối, mất 5 - 10 lít mô hôi  

thì cũng mất khoảng 26 - 30g muối ăn do đó cho gia súc uống nước vào mùa hè nên bổ  

sung ít muối. Như phần trên đã nói sự toả nhiệt do tiếp xúc trực tiếp hoặc bức xạ tỷ lệ  

thuận với sự chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường ngoài. Khi nhiệt độ bên  

ngoài tăng cao bằng nhiệt độ cơ thể thì cơ chế thải nhiệt này ngừng, lúc này gia súc  
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nhờ vào toát mồ hôi hoặc thở dốc (như chó) hoặc đầm mình dưới nước (như trâu có 

tuyến mồ hôi kém phát triển) để tăng thải nhiệt.  

Khả năng chống nóng của gia súc cũng có hạn, nóng quá gia súc sẽ chết, ta gọi là hiện 

tương stress nhiệt. Để giúp gia súc chống nóng chúng ta phải xây dựng chuồng thoáng 

mát và sử dụng các biện pháp tổng hợp để chống nóng cho gia súc.  
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Chương 7  

SINH LÝ NỘI TIẾT  
 

 

1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ NỘI TIẾT VÀ HORMONE  

Trong cơ thể động vật có hai loại tuyến: Tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết. Tuyến nội 

tiết là những tuyến không có ống dân, chất tiết thấm trực tiếp vào máu, đó là các chất hóa 

học, gọi là kích tố, nội tiết tố hoặc hormone. Chúng khác hoàn toàn với các tuyến ngoại 

tiết. Tuyến ngoại tiết là những tuyến có ống dẫn, chất tiết theo ống dẫn đổ vào các xoang 

trong cơ thể (như các tuyến tiêu hóa, tuyến sinh dục...) hoặc do ra ngoài qua da, niêm mạc 

(như tuyến mồ hôi, tuyến nước mắt...).  

Như vậy hormone là những chất hóa học do một nhóm tế bào hoặc một tuyến nội  

tiết bài tiết vào máu để mượn đường máu đi lới các tế bào hoặc các mô và gây ra  

những biến đổi sinh lý tại đó. Hormone chỉ tiết với một lượng rất ít, nhưng có tác dụng  

sinh lý rất lớn, phạm vi rộng. Nó có ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan, bộ  

phận, nó làm tăng giảm trao đổi chất, ảnh hưởng đến nhiều quá trình tổng hợp và phân  

giải các chất dinh dưỡng, nó cùng với các xung động thần kinh tạo thành một cơ chế  

chung điều hòa các quá trình sinh học trong cơ thể đó là cơ chế thần kinh - thể dịch.  

Các tuyến nội tiết nằm trong hệ thống nội tiết, trong đó tuyến yên, có mối liên hệ  

giải phẫu và chức năng mật thiết với hệ thần kinh trung ương, thông qua vùng dưới đồi  

để chi phối hoạt động của các tuyến nội tiết và điều hòa.các hoạt động bên trong cơ  

thể.  

2. PHÂN LOẠI HORMONE  

Dựa vào nơi bài tiết và tác dụng người ta chia hormone thành hai loại là hormone tại 

chỗ và hormone của các tuyến nội tiết.  

2.1. Hormone tại chỗ  

Hormone tại chỗ là những hormone do một nhóm tế bào bài tiết vào máu rồi  

được máu đưa tới các tế bào khác ở gần nơi bài tiết để gây tác dụng sinh lý.  

Ví dụ: - Gastrin do tế bào niêm mạc hạ vị tiết ra, nó vào máu rồi được đưa tới 

tuyến vị của dạ dày để làm tăng tiết dịch vị.  

- Secretin do các tế bào niêm mạc tá tràng tiết ra, nó đi vào máu rồi được đư3 tới 

tuyến luỵ để làm tăng tiết dịch tụy loãng.  

- Pancreozimin do tá tràng tiết ra, nó làm tăng tiết dịch tụy.  

Ngoài ra còn nhiều hormone tại chỗ khác như: Cholecystokinin của niêm mạc ruột 

non làm tăng tiết dịch mật và dịch tụy có nhiều men tiêu hóa, prostaglandin là sản phẩm tiết  

của hầu hết các mô trong cơ thể, có tác dụng giãn mạch (cũng có lúc co mạch), làm 1 

tăng tính thấm của mao mạch.  

2.2. Hormone của các tuyến nội tiết  
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Do các tuyến nội tiết tiết ra rồi được máu đưa tối các cơ quan đích là các tế bào và 

các mô ở xa nơi bài tiết và gây ra tác dụng sinh lý ở đó.  

Các hormone do các tuyến nội tiết tiết ra lại được chia làm hai nhóm khác nhau:  

- Nhóm tác dụng lên hầu hết các mô trong cơ thể như hormone sinh trưởng GH của 

tuyến yên, T3 và T4 của tuyến giáp trạng, cort isol của tuyến vỏ thượng thận, insulin 

của tuyến tụy nội tiết.  

- Một nhóm khác là những honnone chỉ tác dụng đặc hiệu lên một mô hoặc lên  

một cơ quan nào đó như ACTH, TSH, FSH, LH... của tuyến yên. Các mô hoặc các cơ  

quan chịu tác dụng đặc hiệu của loại hormone này được gọi là mô hoặc cơ quan đích.  

Các hormone của các tuyến nội tiết chính trong cơ thể động vật là:  

- Honnone vùng dưới đồi: Vùng dưới đồi bài tiết các hormone giải phóng (RF) và 

ức chế (IF) để điều khiển tuyến yên. Ngoài ra, vùng dưới đồi còn tiết oxytocin và 

vasopresin (ADH).  

- Tuyến yên bài tiết GH, ACTH, TSH, FSH, LH, Prolactin.  

- Tuyến giáp bài tiết T3, T4, calcitonin.  

- Tuyến cận giáp bài tiết parahormone.  

- Tuyến tuỵ bài tiết insulin, glucagon.  

- Tuyến vỏ thượng thận bài tiết cortisol, aldosteron.  

- Tuyến tuỷ thượng thận bài tiết adrenalin, noradrenalin.  

- Tuyến buồng trứng bài tiết estrogen, progesteron.  

- Tuyến tinh hoàn bài tiết testosteron.  

- Tuyến nhau thai bài tiết prolan A, prolan B, HCG, estrogen, progestron, relaxin.  

3. BẢN CHẤT HÓA HỌC CỦA HORMONE  

Dựa vào cấu trúc hóa học của hormone, người ta ch ia các hormone thành 2  

nhóm:  

3.1. Nhóm có bản chất protein  

Những hormone thuộc nhóm này bao gồm: homlone của tuyến yên, tuyến giáp  

trạng, tuyến cận giáp trạng, tuyến đảo tuỵ và miền tuỷ tuyến thượng thận. Chúng có  

cấu tạo những mạch polypeptid dài ngắn khác nhau. Ngày nay, người ta còn biết được  

số lượng amino acid cụ thể của từng hormone. Thí dụ ACTH có 39 amino acid, insulin  

có 51 amino acid, glucagon có 29 amino acid... không những thế, người ta còn tìm  

được . trật tự sắp xếp các amino acid trên mạch polypeptid của từng honnone. Thậm  

chí, hai hormone có số lượng amino acid như nhau nhưng do trật tự sắp xếp các amino  

acid giữa chúng khác nhau mà chúng có vai trò sinh lý hoàn toàn khác nhau. Thí dụ:  

loại hormone ADH và oxytocin của thuỳ sau tuyến yên: đều có 9 amino acid, nhưng  

chúng khác nhau về amino acid ở vị trí số 3 và số 8 mà ADH là kích tố kháng lợi niệu,  

còn oxytocin là kích tố trợ sản.  
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3.2. Nhóm có bản chất Lipid  

Những hormone thuộc nhóm này bao gồm: hormone miền vỏ tuyến thượng thận 

(Cortisol, aldosteron) và các hormone sinh dục (estrogen, progesteron, testosteron). 

Chúng còn được gọi là những hormone steroid . Cấu  trúc của . chúng giống như 

cholesterol và hầu hết được tổng hợp từ cholesterol, đều xuất phát từ một nhân chung 

sleroid. Chúng chỉ khác nhau bằng những nhóm chức đính trên nhân đó.  

4. CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA HORMONE  

Trước những năm 1960 , cơ chế tác dụng của honnone chưa được phát hiện một cách 

rõ ràng. Người ta chỉ mới nêu được những đường hướng tác dụng của chúng, tựu trung có 5 

đường hướng chính:  

Điều hòa trao đổi chất:  

Thí dụ : Adrenalin làm tăng đường huyết, insulin  làm g iảm đường  huyết,  

parathyroxin làm tăng calci và giảm phospho huyết...  

- Ảnh hưởng điều hòa đến hoạt động cơ năng của một số cơ quan bộ phận hoặc giữa 

tuyến nọ với tuyến kia. Thí dụ: adrenalin làm tăng nhịp tim, ADH làm tăng tái hấp thu 

nước ở ống thận nhỏ. ACTH của tuyến yên có tác dụng tới cơ năng của vỏ thượng thận 

và kích thích vỏ thượng thận tiết cortisol...  

- Ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng phát dục của của mô bào: Thí dụ: STH của thuỳ 

trước tuyến yên làm tăng sự sinh trưởng của cơ thể nói chung, đặc biệt đối với mô cơ 

xương. TSH thúc đẩy phát dục của mô bào tuyến giáp trạng.  

- Ảnh hưởng đến hoạt động sinh dục của cơ thể:  

Biểu  hiện cụ thể của đường hướng tác động này là vai trò của estrogen và  

androgen đối với đặc tính sinh dục thứ cấp của con cái và của con đực.  

- Ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý của cơ thể:  

Thí dụ: Adrenalin gây hồi hộp, estrogen gây nên hiện tượng động dục của gia súc 

cai. 

Từ sau năm 1960, sau khi Haynes và Surtherland (1962) t ìm ra vai trò của men  

adenylcyclase thường xuyên có mặt trên màng tế bào, rồi sau đó Surtherland và những  

tác giả khác như Ashman (1963), Price (1967), Goldberg (1969)... tìm ra AMP vòng  

(Aaenosin triphosphate cycle) thì cơ chế tác dụng của hormone được làm rõ. Cơ chế  

tác dụng của hormone là: hormone - màng, hormone - đen và hormone - enzyme.  

4.1. Hormone - màng  

Tác dụng trước tiên của hormone lên màng tế bào là thông qua cơ chế làm biến  

đổi tính thẩm thấu của màng và xúc tác cho sự vận chuyển tích cực các chấ t qua màng.  

Song cơ chế tác dụng hormone màng thông qua AMP vòng được nghiên cứu nhiều  

hơn cả là tác dụng của hệ thống hormone - adenylcyclase - AMP vòng lên trao đổi chất  

của cơ thể.  

4.1.1. Tác dụng của hormone lên trao đổi đường  
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Hàm lượng đường glucose trong máu tăng là do ăn nhiều đường, nhưng cơ chế  

nội sinh quan trọng là sự phân giải glycogen dự trữ ở gan thành glucose đưa vào máu.  

Đầu tiên hormone (adrenalin, glucagon) được coi là chất thông tin thứ nhất hoạt hóa  

men adenylcyclase trên mặt màng tế bào. Adenylcylclase hoạt hóa khuếch đại thông  

tin vào bào tương chuyển ATP thành AMP vòng. AMP vòng được coi là chất thông tin  

thứ 2 tác động trực tiếp lên trao đổi đường bằng cách nó hoạt hóa men kinase. Men  

này chuyển men phosphorylase b (dạng không hoạt động) thành phosphorylase a (dạng  

hoạt động). Phosphorylase a đến lượt mình xúc tác phân giải glycogen thành G-l-P với  

G-6-P. Từ đó dưới tác dụng của men G-6-phophatase; G-6- P, được chuyển thành  

glucose.  

4.1.2. Tác động của hormone lên trao đổi mỡ  
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Tác dụng tiêu mỡ của một số hormone như lipocain, thyroxin liều cao... chính là  

thông qua vai trò của AMP vòng. Ta biết rằng lipid muốn phân giải thành glycerin và  

acid béo phải có sự xúc tác của men triglycerid - lipase. Men này được hoạt hóa bởi  

AMP vòng.  

Trong một số trường hợp, cũng cần dùng đến những chất đối kháng, làm giảm 

lượng AMP vòng, thí dụ 1 vài chứng choáng, (sốc) làm tiêu nhanh lipid có thể gây ức chế 

hô hấp mô bào. Lúc này cho thở oxygen nguyên chất chưa đủ mà phải tìm cách giảm 

lượng AMP vòng trong cơ thể bằng cách tiêm các chất đối kháng với nó như acid nicotinic, 

prostaglandin...  

4.2. Hormone - gen  

Cơ chế đ iều hòa di t ruyền của hormone trong sinh tổng hợp protein qua con 

đường homlone đen là một vấn đề lý thú, đang lôi cuốn nhiều nhà sinh học. Có những vấn 

đề đã được giải quyết nhưng cũng còn nhiềưvấn đề đang còn giai đoạn giả thuyết. Có thể 

trình bày tóm tắt như sau:  

Để tiến hành sinh tổng hợp protein, trước tiên xoắn kép ADN phải tách đôi mới  

truyền được mật mã tổng hợp cho ARN thông tin. Trên xoắn kép dài'adn có những đen cấu 

trúc SG1, SG2, SG3… Mỗi bên cấu trúc giữ một mật mã riêng. Gen cấu trúc chỉ hoạt 

động khi đen vận hành O mở. Gen vận hành còn được gọi là đen khởi động, đen này chịu 

sự chi phối của đến điều khiển RG. Nó điều khiển bằng cách sản sinh chất ức chế R (gọi là 

chất điều hành). Chất này có 2 đầu: một đầu R vô hoạt và đầu kia là R’ hoạt động. Mới 

đây người ta còn tìm ra giữa nền khởi động O và đến điều khiển RG còn có đến tiền khởi 

động P (Promotor) giữa ARN polymerase.  
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Hormone có vai trò trong việc mở hoặc khóa trên bằng cách bám vào đầu Ri (mở trên) 

hoặc đầu R (khóa trên) của chất điều hành để cho phép hay không, quá trình sinh tổng hợp 

protein thực hiện. Khi hormone bám vào đầu Ri (hoạt động) thì chất điều hành này không 

ức chế được đen O (mở đen), ARN polymerase từ đến tiền khởi động P có thể qua O mà 

vào các đen cấu trúc SG, có như vậy xoắn kép ADN mới tách đôi được và truyền mật mã 

cho sự tổng hợp ARN thông tin nhằm chuyển mật mã đến ribôxom để tiến hành sinh 

tổng hợp protein.  

Khi honnone bám vào đầu R (vô hoạt) nghĩa là đầu Ri của chất điều hành vẫn  

hoạt động thì nó ức chế đen O (khóa trên). Quá trình sinh tổng hợp protein không xảy  

ra được  

4.3. Hormone  enzyme  

Trong nhiều trường hợp hormone tác dụng như một coenzyme hoặc tăng cường hoặc 

kìm hãm hoạt động của một enzyme nào đó trong phản ứng.  

Dưới đây ta hãy xem xét một số trường hợp cơ chế tác động của hormon e - 

enzyme.  

- NADF - transhydrogenase: nghiên cứu ảnh hưởng của estrogen lên hoạt tính  

của enzyme này ở mô nhau thai tách rời Hagerman (1959) và Hechter (1960) thấy rằng  

hormone xúc tác cho sự vận chuyển hydro từ NADFH2 đến NAD. Enzyme này có  

trong nhiều loại mô khác nhau, các tác giả đó cho rằng trường hợp xúc tác chuyển H  

của estrogen có thể xảy ra trong những mô có chức năng sinh dục (như buồng trứng, tử  

cung, tuyến vú...)..  

 

 

 

Hiệu quả này rất quan trọng, nó xúc tác cho quá trình chuyển điện tử và hydro  

trong mạch hô hấp, tăng chuyển hóa năng lượng, tăng hô hấp mô bào. Những biểu  

hiện hưng phấn mạnh của động vật cái trong thời kỳ động dục có lẽ thông qua cơ chế  
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tác động nói trên của estrogen.  

5. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA BÀI TIẾT HORMONE  

Sự bài tiết hormone được điều hòa theo hai chiều, trước hết là chiều từ tuyến chỉ huy 

đến tuyến đích hoặc tế bào đích, chiều ngược lại gọi là sự điều hòa ngược (feedbách) từ 

tuyến đích quay lại tuyến chỉ huy.  

Ngoài cơ chế này, sự tiết hormone còn được điều hòa theo nhịp sinh học và chịu tác 

động của một số chất truyền đạt thần kinh (neutrotransmitters).  

Trong các cơ chế trên thì cơ chế điều hòa ngược là chủ yếu, nó xảy ra rất nhanh, rất 

nhạy để duy trì nồng độ luôn ổn định của hormone, giúp cho cơ thể giữ được tính thích 

ứng cao khi sống trong điều kiện môi trường luôn thay đổi.  

Cơ chế điều hòa ngược là cơ chế chủ đạo điều hòa sự tiết hormone nhằm duy trì 

hằng định nội môi, ổn định chức năng sinh lý tế bào. Nó bao gồm 2 hình thức:  

Điều hòa ngược âm tính  

Là hình thức điều hòa xảy ra khi mà nồng độ homlone tuyến đích giảm, nó sẽ  

kích thích tuyến chỉ huy tiết nhiều hormone để điều tiết tuyến đích tiết hormone nhằm  

làm cho nồng độ hormone tuyến đích lăng trở lại bình thường. Ngược lại khi nồng độ  

hormone tuyến đích tăng nó sẽ gây kích thích ngược âm tính để làm tuyến chỉ huy  

giảm tiết hormone, từ đó làm giảm tiết hormone tuyến đích, lập lại cân bằng honnone.  

Ví dụ: Khi nồng độ T3 - T4 giảm thì ngay lập tức nó gây kích thích ngược lên 

vùng dưới đồi và tuyến yên làm tăng tiết TRF và TSH. Hai honnone này sẽ kích thích 

tuyến giáp tăng tiết để đưa nồng độ T3 và T4 quay trở lại mức bình thường.  

Rối loạn cơ chế điều hòa ngược âm tính sẽ dẫn tới rối loạn hoạt động của hệ 

thống nội tiết. Trong điều trị các bệnh rối loạn hoạt động của hệ nội tiết nếu không lưu ý đến 

đặc điểm này thì có thể dẫn từ rối loạn này sang rối loạn khác.  

Điều hòa ngược dương tính  

Trong một số trường hợp, khi nồng độ hormone tuyến đích tăng nó lại gây kích 

thích làm tuyến chỉ huy tăng tiết hormone để làm tăng cường bài tiết hormone tuyến đích 

hơn nữa. Đây là biểu hiện điều hòa ngược dương tính.  

Ví dụ: Khi cơ thể bị stress, người ta định lượng thấy nồng độ hormone cortisol tăng 

cao đồng thời nồng độ ACTH cũng tăng cao. Như vậy điều hòa ngược dương tính không 

làm ổn định nồng độ hormone mà còn làm tăng sự mất ổn định hơn nữa. Nhưng điều này lại 

có ý nghĩa bảo vệ cơ thể.  

Cơ chế điều hòa ngược dương tính ít xảy ra nhưng nó rất cần thiết bởi liên quan tới 

những hiện tượng mang tính sống còn của cơ thể như để chống stress, chống lạnh hoặc để 

gây rụng trứng. Tuy nhiên kiểu điều hòa này thường xảy ra trong thời gian ngắn, sau đó 

lại trở lại kiểu điều hòa ngược âm tính thông thường bởi nếu kéo dài thì chắc chắn dẫn tới 

tình trạng bệnh lý.  

6. ĐỊNH LƢỢNG HORMONE  
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Homlone có mặt trong máu với hàm lượng rất nhỏ được tính bằng nanogam/1 ml 1  

máu (10
-9

 g) hoặc picrogam (10
-12

 g). Bởi vậy khó có thể sử dụng các phương pháp định 1 

lượng hóa học thông thường để đo hàm lượng homlone trong máu.  

Trong vòng 30 năm trở lại đây, dựa trên sự tiến bộ của công nghhệ phân tích 

nano, người ta hay sử dụng 2 phương pháp có độ nhạy, độ đặc hiệu cao để định lượng 

hormone. Phương pháp miễn dịch phóng xạ (radio immuno assay - RIA)  

- Phương pháp miễn dịch enzyme (enzyme immuno assay - EIA)  

Ngoài hai phương pháp trên người ta cũng sử dụng các phương pháp khác như đo  

độ thanh thải hormone (metabo lic clearance nhe), phương pháp đo mức chế tiết   

hormone.  

Ở đây xin giới thiệu nguyên tắc của những phương pháp có tính đại d iện.  

6.1. Phƣơng pháp định lƣợng miễn dịch phóng xạ  

Nguyên tắc chung của phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ là dựa trên sự 

cạnh tranh gắn nối giữa hormone cần định lượng trong mâu và hormone đánh dấu phóng 

xạ với kháng thể đặc hiệu. Mức độ gắn của hai loại hormone này với kháng thể đặc hiệu 

phụ thuộc vào nồng độ ban đầu của chúng. Đo phức hợp hormone gắn đồng vị phóng xạ 

với kháng thể đặc hiệu bằng máy đếm phóng xạ rồi dựa vào đường cong chuẩn ta có thể 

tính được lượng hormone trong mẫu nghiên cứu.  

Bằng phương pháp miễn d ịch phóng xạ ngày nay người ta có thể định lượng  

dược hàng trăm mẫu một lúc với kết quả nhanh và chính xác  

6.2. Phƣơng pháp đo hệ số thanh thải hormone  

Có hai yếu tố làm tăng hoặc giảm nồng độ hormone đó là tốc độ bài tiết hormone  

vào máu và tốc độ đào thải hormone khỏi máu (qua đường mật hoặc đường nước tiểu).  

Tốc độ lọc honnone khỏi máu gọi là hệ số thanh thải hormone. Độ thanh thải hormone  

là số mililil huyết tương được lọc sạch hormone trong một phút và nó được đo bằng  

cách:  

Đo lượng hormone được lấy ra khỏi huyết tương trong một phút (a)  

Đo nồng độ hoơnone có trong một mililit huyết tương (b)  

Vậy hệ số thanh thải hormone (C) được tính theo công thức: C = a/b  

7. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT  

7.1. Tuyến yên  

7.1.1. Đặc điểm giải phẫu  

Tuyến yên là một tuyến nhỏ nằm dưới đại não (nên còn gọi là tuyến mấu não 

dưới) trên xương yên (nên gọi là tuyến yên). Ở người tuyến yên có kích thước trung bình 

(1cm x l,5cm x 0,5cm), nặng chừng 1 gam. Ở động vật khối lượng thay đổi tuỳ loài và 

theo mùa. Ở người và gia súc trong thời gian có chửa tuyến nở to ra.  

Về cấu tạo tuyến yên có 3 thuỳ trước, giữa và sau.  
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- Thuỳ trước: còn gọi là thuỳ tuyến, gồm 3 loại tế bào tuyến. Tế 

bào α ái toan, chiếm 40%.  

Tế bào β ái kiềm, chiếm 10%.  

Tế bào γ không bắt màu chiếm 50%.  

Thuỳ giữa: gồm những tổ chức gian chất.  

- Thuỳ sau: còn gọi là thuỳ thần kinh.  

Thần kinh và mạch máu chi phối tuyến yên:  

Thần kinh: sợi thần kinh chi phối tuyến yên xuất phát từ 3 nguồn:  

- Sợi thần kinh giao cảm từ bó thần kinh giao cảm cổ. Sợi này thông qua cuống 

tuyến yên theo động mạch vào tuyến yên phân bố đến cả thuỳ trước và thuỳ sau. Nhiều 

người cho rằng chúng là thần kinh vận mạch chứ không phải là thần kinh tiết.  

- Sợi thần kinh phó giao cảm từ thần kinh mặt đến. Sợi này sau khi đến tuyến yên cũng 

phân bố đến thuỳ trước và thuỳ sau. Song tác dụng điều hòa của sợi này đến hoạt động tiết 

cũng rất ít.  

- Sợi xuất phát trực tiếp từ các nhân ở vùng dưới đồi (nhân bên buồng, nhân trên thị) 

qua cuống tuyến yên đi xuống tuyến  yên hình thành bó thần kinh vùng dưới đồi tuyến 

yên. Chúng phân bố chủ yếu vào thuỳ sau, chỉ có một số sợi vào thuỳ giữa mà không vào 

thuỳ trước.  

Mạch máu: Sự cung cấp máu cho thuỳ tuyến thì rất nhiều nhưng cho thuỳ thần  

kinh thì rất ít. Máu động mạch xuất phát từ động mạch cổ trong phân nhánh đến tuyến  

yên, còn máu tĩnh mạch thì từ tuyến yên đi ra trực tiếp đổ vào gần xoang màng não  

cứng.  

Trong tuyến yên còn có một hệ thống tĩnh mạch cửa (tựa như ở gan, gọi là tĩnh  

mạch cửa tuyến yên hay tĩnh mạch Côpa). Chúng bắt nguồn từ vùng dưới đồi theo  

cuống tuyến yên di xuống phân nhánh dày đặc đi vào thuỳ trước, hệ tĩnh mạch này có  

ý nghĩa quan trọng trong việc vận chuyển các yếu tố giải phóng RF từ vùng dưới đồi  

xuống thuỳ trước và thuỳ giữa để điều hòa hoạt động của thuỳ trước và thuỳ giữa.  
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7.1.2. Chức năng sinh lý  

Mỗi thuỳ tiết ra những homlone khác nhau và có những tác dựng sinh lý khác  

nhau:  

7.1.2.1. Thuỳ trước tuyến yên  

Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hormone sau đây: STH, TSH, ACTH, FSH, LH, LTH,  

mỗi loại có cấu trúc và tác dụng sinh lý khác nhau.  

a) Somato Tro phin Hormone (STH): Còn gọi là kích tố sinh trưởng GH (Growth 

Honnone)  

+ Cấu tạo hóa học: STH gồm 245 amino acid sắp xếp trên một mạch polypetid. 

Trọng lượng phân tử của STH khác nhau tuỳ loài:  

Cừu 48.000, bò 45.000, người và khỉ 21.000 đvO.  

Cần chú ý là giữa các loài khác nhau về phương diện miễn dịch nên STH của loài này 

không có tác dụng đối với loài khác. Nó dễ bị thuỷ phân khi gặp acid mạnh và gặp các men 

tiêu hóa.  

+ Tác dụng sinh lý  

* Kích thích sự phát triển của cơ thể non đang lớn.  

Thông qua cơ chế làm tăng đồng hóa protein ở mô bào, gây cân bằng dương nhơ, thể 

hiện mấy điểm sau đây:  

- Kích thích sự vận chuyển amino acid qua màng tế bào .  

- Tăng tổng hợp ARN thông tin từ đó tăng tổng hợp protein.  

Nếu STH tiết quá nhiều gia súc non mang chứng khổng lồ, còn đối với gia súc  

trưởng thành (khi đã hoàn thành sự cất hoá) sẽ dẫn đến chứng to đầu ngón: các bộ  

phận như đầu, hàm dưới, bàn chân, bàn tay to ra, các phủ tạng như: tim, gan, ruột già...  
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cũng nở to.  

Song, nhược năng tuyến yên trước tuổi trưởng thành thì cơ thể sẽ lùn bé. Nhược  

năng sau tuổi trưởng thành cơ thể mắc bệnh, gọi là bệnh simmonds, hay xảy ra ở  

người. Người bệnh bị gầy đét, teo bộ phận sinh dục, tóc, lông rụng, chuyển hóa cơ sở  

giảm, sút cân, thân nhiệt giảm, tim đập chậm, huyết áp hạ, giảm đường huyết trầm  

trọng.  

* Thúc đẩy sự phân giải mỡ: Làm giải phóng những acid béo không đặc trưng từ  

kho mỡ, thúc đẩy oxy hóa acid béo. Nếu STH tiết nhiều sẽ gây chứng toan huyết và  

toan triệu.  

* Đối với trao đổi đường: STH gây tăng đường huyết và bị mất theo nước tiểu phát 

sinh bệnh đái đường, STH một mặt ức chế tế bào β của đảo tuỵ làm giảm tiết insulin, 

mặt khác ức chế hoạt tính men hexokinase làm g iảm sự phosphoryl hóa glucose 

khiến glucose khó vận chuyển qua màng vào trong tế bào gan để tổng hợp thành 

glycogen dự trữ ở gan và cơ.  

* Điều hòa trao đổi ra. P: Qua đó xúc tiến tạo bộ xương.  

bị Thyroid Stimulating Homlone (TSH): TSH còn gọi là hórmone hướng tuyến 

giáp 

+ Cấu tạo hóa học: TSH là một glycoprotein có chứa lưu huỳnh (S) và chứa hai phân 

tử đường. Trọng lượng phân tử là 28.000 đvO.  

+ Tác dụng sinh lý: TSH kích thích sự phát dục của tuyến giáp trạng và kích  

thích tuyến giáp tiết thyroxin. Dưới ảnh hưởng của TSH, mô tuyến giáp nở to, xuất  

hiện nhiều hạt keo trong bao luyến. Ngày nay người ta thấy TSH có tác dụng lên suất  

cả quá trình tạo thyroxin từ khâu kết hợp loãng với tyrosin cho đến khâu giải phóng  

thyroxin ra khỏi phức hợp thyreoglobulin, nhập vào máu để đi gây tác dụng đối với cơ  

thể.  

c) Adreno Corticotropin Hormone (ACTH): Còn gọi là hormone hướng vỏ 

thượng thận  

+ Cấu tạo hóa học: ACTH của nhiều loại động vật đã được phân lập tất cả đều có  

cấu tạo là một mạch polypeptid gồm 39 amino acid. Người ta thấy rằng 24 amino acid  

đầu là cần thiết cho cho hoạt tính của hormone. Trình tự sắp xếp của 24 amino acid  

đầu này giống nhau giữa các loài (kể cả người): 15 amino acid còn lại không có hoạt  

tính rõ rệt và thay đổi tuỳ loài Cáu trúc ACTH đã được Lee tìm ra năm 1961  

+ Tác dụng sinh lý: ACTH kích thích sự phát dục của miền vỏ tuyến thượng thận, 

chủ yếu là lớp dậu và kích thích lớp dậu tiết các hormone glucocorticoid.  

Trên lâm sàng, các bệnh nhược năng tuyến yên đều có kèm theo những triệu 

chứng nhược năng vỏ thượng thận. Ngược lại các bệnh ưu năng tuyến yên đều có kèm theo 

triệu trứng ưu năng vỏ thượng thận.  

Khi tiêm ACTH cho động vật thí nghiệm thấy:  
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+ Tăng bài tiết các hormone glucocorticoid của vỏ thượng thận từ đó gây nên - 

Tăng đường huyết.  

- Tăng huy động mỡ.  

- Tăng đào thải mỡ qua nước tiểu.  

- Tăng ứ đọng Na
+
 và H2O tăng bài tiết K.  

- Giảm lượng bạch cầu ái loan trong máu tuần hoàn.  

- Giảm chứng viêm.  

+ Tăng bài tiết các hormone sinh dục, đặc biệt là honnone sinh dục đực.  

+ Tăng khối lượng máu tuần hoàn đến thận, làm nở to vỏ thượng thận.  

Tác dụng của ACTH chủ yếu thông qua tác dụng của hormone vỏ thượng thận.  

Ngày nay qua một số thí nghiệm có tác giả cho rằng ở một chừng mực nhất định tác 

dụng của ACTH lên cơ thể có thể trực tiếp không qua vỏ thượng thận.  

d) Follicle Stimulating Hormone: (FSH): còn gọi kích noãn bào tố, nó là một   

glycoprolein, phân tử lượng: 25.000 - 30.000 đvO gồm 250 amino acid trong đó giàu  

cystin.  

Ở con cái: tác dụng sinh lý của FSH là kích thích sự phát triển của noãn bào đến dạng 

chín gọi là nang Degraff nổi cộm lên trên bề mặt buồng trứng và kích thích bao noãn tiết 

noãn tố estrogen.  

Ở con đực: FSH có tác dụng kích thích sự phát dục của ống sinh tinh và  kích 

thích các tế bào Sertoli ở ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.  

e) Lutein izing Hormone (LH): Còn gọ i là kích hoàng thể tố. Nó có cấu t rúc 

glycoprotein, phân tử lượng 30.000 - 40.000 đvO, bao gồm 250 amino acid.  

Ở con cái: LH cùng với FSH thúc đẩy noãn bào chín và tiết nhiều noãn tố. LH  

còn có tác dụng làm chín mọng noãn bào, tăng bài tiết dịch trong xoang bao noãn để  

đạt dấn một áp lực lớn làm noãn bào vỡ ra, trứng dược giải phóng ra gọi là trứng rụng.  

LH biến bao noãn còn lái thành vết sẹo đó là thể vàng và kích thích thể vàng tiết hoàng  

thể tố progesteron.  

Giữa FSH và LH thì FSH chỉ làm trứng chín, không làm trứng rụng, muốn trứng chín 

rụng được phải có LH. Qua nhiều nghiên cứu cho thấy muốn cho trứng chín rụng được thì 

tỷ lệ LH/FSH phải bằng 3/1, đó là điểm mấu chết giải thích những hiện tượng chậm sinh, vô 

sinh ở gia súc cái.  

Chậm sinh là trường hợp gia súc đạt tuổi thành thục về tính quá muộn, biểu hiện tuổi 

xuất hiện động dục muộn, do lượng FSH tiết ít, không đủ làm trứng chín để tiết đủ noãn tố 

estrogen gây động dục.  

Còn vô sinh có 2 trường hợp: - Có động dục mà không có rụng trứng, còn gọi là  

động dục giả, do đủ lượng FSH để làm noãn bào chín, tiết đủ estrogen gây động dục  

nhưng không đủ lượng LH nên không làm vỡ noãn bào, nên trứng không rụng được.  
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- Mãi mãi vẫn không có động dục, do không đủ lượng FSH, không làm cho noãn bào 

chín nên không gây được động dục được.  

Ở con đực: tương ứng với LH của con cái, ở con đực có ICSH (Intermedino  

cortico stimulin hormone) còn gọi là hormone kích thích tế bào kẽ.  

ICSH kích thích sự phát triển của tế bào kẽ leydig ở giữa các ống sinh tinh và kích 

thích tế bào này tiết ra hormone sinh dục đức androgen.  

f) Prolactin hay Lu teo tropin hormone (LTH): Còn gọi là kích nhũ tố. LTH có cấu 

trúc mạch polypeptid, phân tử lượng 26.000 đvO, bao gồm 211 amino acid, giàu xe rin. 

Nó còn được gọi là kích tố dưỡng thể vàng.  

Ta biết rằng: sau khi trứng rụng có 2 trường hợp xảy ra:  

Nếu trứng rụng mà được thụ tinh thì bao noãn còn lại biến thành thể vàng và tiết một 

lượng progesteron đầu tiên dưới tác dụng của LH sau đó LTH duy trì thể vàng và tiếp tục 

kích thích thể vàng tiết progesteron.  

Với hàm lượng cao progesteron và estrogen tạo một mối liên hệ ngược âm tính  

ức chế lại vùng dưới đồi và tuyến yên làm giảm tiết FSH và LH khiến cho những noãn  

bào khác không tiếp tục phát triển đến độ chín được làm cho lượng estrogen giảm  

xuống, do đó ở con vật sau khi trứng rụng mà được thụ tinh thì không còn có hiện  

tượng động dục nữa. - Nếu trứng rụng mà không được thụ tinh thì sau 5- 7- 10 ngày  

(tuỳ loài) thể vàng bị teo biến đi thành một vết sẹo màu trắng bạc gọi thể bạch, lượng  

progesteron giảm nhanh chóng khiến việc tiết FSH và LH không còn bị ức chế nữa,  

những noãn bào khác tiếp tục phát triển đến độ chín và một chu kỳ động dục khác lại  

xuất hiện.  

Ở con đực: không có hormone LTH. Ngay sau khi đẻ LTH mang tên prolactin có  

tác dụng kích thích sự tiết sữa vào xoang sữa để cùng với oxytocin gây thải sữa ra  

ngoài.  

7.1.2.2. Thuỳ giữa tuyên yên  

Thuỳ giữa tuyến yên tiết ra một homlone có tên là Melano stimulating hormone 

(MSH) còn gọi là kích tố giãn hắc bào.  

Dưới tác dụng của MSH những hạt sác tố đen trong bào tương của tế bào biểu bì da 

từ dạng tập trung sẽ phân tán khắp bào tương làm cho màu da đen lại.  

Ở con ếch, nhờ có MSH mà màu da bị biến đổi thường xuyên để phù hợp với  

môi trường sống của nó. Khi nằm trong hang thì những hạt sắc tố tập trung lại trong  

bào lương làm da tái nhạt, nhưng khi nó nhảy ra ngoài thì thuỳ giữa tuyến yên tiết  

MSH làm cho da của nó biến thành màu sẫm như cỏ cây, có tác dung bảo vệ tránh kẻ  

thù.  

Người ta cho rằng MSH chỉ làm phân tán các sắc tố, còn làm tập trung lại các sắc tố là 

do adrenalin.  

Ở người dưới nắng cả ngày, da đen rám nắng, cũng do tác dụng của MSH để  
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ngăn cản tia hồng ngoại mặt trời kể cả tia tử ngoại xâm nhập sâu vào trong cơ thể của 

động vật  

7.1.2.3. Thuỳ sau tuyên yên  

Thuỳ sau tuyến yên tiết 2 hormone là ADH và oxytocin.  

- Vasopressin hay Antidiuretic homlone (ADH): còn được gọi là kích tố kháng lợi 

niệu. ADH là chuỗi peptid có 9 amino acid liên kết theo trình tự sau:  

Cys - Tyr - Phe - Glu - Asp - Cys - Pro - Am - Glu - NH2  

Tác dụng sinh lý chính của ADH là thúc đẩy quá trình tái hấp thụ chủ động nước ở 

ống lượn xa và ống góp của hệ thống ống thận nhỏ nhằm chống lại sự mất nhiều nước 

theo nước tiểu, giữ nước lại cho cơ thể.  

Tác dụng thứ 2 của ADH là: gây co mạch làm tăng huyết áp (trừ mạch máu não và 

thận vì thế nó còn có tên là vasopresin.  

- Oxytocin: còn gọi là hormone trợ sản, hormone này cũng là một peptid gồm 9 

amino acid giống như ADH, chỉ khác là amino acid thứ 3 là phenylalanine được thay bằng 

isoleucine, con amino acid thứ 8 là arginine được thay bằng leucine:  

Cys - Tyr - tiêu - Glu - Asp - Cys - Pro - Leu - Glu - NH2  

Tác dụng sinh lý chính của oxytocin là gây co bóp cơ trơn tử cung có tác dụng thúc 

thai đẩy thai ra ngoài trong quá trình đẻ.  

Một tác dụng khác không kém phần quan trọng của oxytocin là kích thích bài tiết 

sữa. 

Nó cũng có ảnh hưởng nhẹ lên sự co bóp của cơ trơn bóng đái và cơ trơn ruột. 

Oxytocin còn gây co mạch máu tử cung.  

7.1.3. Mối liên hệ điều hòa giữa vùng dưới đồi - tuyến yên - với các tuyên hoặc cơ 

quan  

Mối liên hệ này được sơ đồ hóa như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở trên chúng ta đã nói, giữa vùng dưới đồi và tuyến yên có một mối quan hệ chặt  

chẽ về mặt giải phẫu. Mối quan hệ đó bảo đảm mối quan hệ chức năng mật thiết giữa  

chúng và cùng với các tuyến nội tiết đích hoặc cơ quan đích khác tạo thành một hệ  
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thống điều hòa quan trọng trong hoạt động nội môi.  

Qua sơ đồ trên chúng ta thấy, vùng dưới đồi tiết ra những yếu tố giải phóng RF 

(dưới ảnh hưởng của những nhân tố nội ngoại cảnh) xuống kích thích tuyến yên tiết 

những hormone tương ứng. Rồi những hormone này tác dụng lên tuyến hoặc cơ quan đích, 

làm cho tuyến đó tiết hormone của mình hoặc cơ quan đó phát triển. Tuy nhiên mối liên 

hệ này là vừa thuận vừa ngược trong đó mối quan hệ ngược chiếm một vị trí quan trọng 

đảm bảo điều tiết trong nội bộ của hệ thống điều hòa gọi là feed-back. Riêng đối với 

LTH có một yếu tố giải phóng PRF và cả yếu tố ức chế PIF chi phối cũng như đối với 

MSH có cả MRF và MIF chi phối.  

ADH và oxytocin theo những nghiên cứu gần đây thì chúng dược tiết ra từ các 

nhân bên buồng và trên thị ở vùng dưới đồi, rồi trượt theo các sợi thần kinh xuốn g 

đọng lại ở các bọc tận cùng của thuỳ sau tuyến yên để khi cần, các bọc ấy vỡ ra, phóng thích 

những hormone vào dòng máu chung để đi gây tác dụng.  

7.2. Tuyến giáp trạng  

7.2.1. Đặc điểm giải phẫu  

Tuyến giáp xếp thành đôi nằm ở hai bên đầu trước khí quản  từ vòng sụn 1 - 3, g iữa 

có một eo nhỏ, vì thế trông tuyến giáp giống như hình con bướm.  

Về cấu tạo tuyến giáp chia làm nhiều thùy nhỏ do vỏ bao tuyến hợp thành. Mỗi một  

bao tuyến được xem như là một đơn vị tiết. Trong xoang bao tuyến có chứa chất keo do tế 

bào tuyến (một lớp tế bào biểu bì bao quanh bao tuyến) tiết ra. Bình thường chất keo bắt 

màu toan tính. Song mỗi loại động vật có độ toan kiềm khác nhau. Trong dịch keo có phức 

chất rất chứa men phân giải protein.  

Tuyến giáp được cung cấp máu nhiều nhất trong các tuyến. Theo Tchouevski thì toàn 

bộ lượng máu ở chó mỗi ngày qua tuyến giáp 16 lần, ở người 25 lần. Mỗi tế bào tuyến 

giáp đều có sợi thần kinh liên hệ trực tiếp với hệ thần kinh trung ương. Những sợi thần 

kinh này bắt nguồn khác nhau, từ các nhánh thần kinh giao cảm, thần kinh dưới lưỡi thần 

kinh lưỡi hầu, thần kinh mê tẩu.  

7.2.2. Chức năng sinh lý  

Tuyến giáp tiết 2 hormone: thyroxin và thyrocalcitonin.  

a) Thyroxin  

Sinh tổng hợp thyroxin:  

Iode vô cơ từ ống tiêu hóa đến gan rồi đến tuyến giáp. Dùng iode 1 3 1 phóng xạ,  

chứng minh thấy khả năng đồng hóa iode của tuyến giáp rất mạnh (gấp trên 80 lần so  

với các mô khác) sau khi vào bao tuyến. Iode vô cơ được chuyển thành iode hữu cơ  

bằng một phản ứng ôxy hóa nhờ men peroxidase. Hormone TSH của  thuỳ trước tuyến  

yên đã can thiệp ngay từ thời kỳ đầu đồng hóa và hữu cơ hóa iode này của tuyến giáp.  

Iốt hữu cơ được gắn rất nhanh lên các phần tử thyroxin tạo thành thyroxin 1 iode  

và thyroxin 2 iode (viết tắt là MIT, DIT hoặc T1, T2) sau đó có sự ngưng tụ một phần  
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hai phân tử MIT và DIT cho ra thyroxin 3 iode (TẾ còn đại bộ phận là sự ngưng tụ 2 

phân tử thyroxin 2 iode làm thành T4 tức là thyroxin.  

Thyroxin sau khi được tổng hợp liên kết hợp với tiểu phần protein là globulin tạo 

thành phức chất thyreoglobulin dự trữ trong xoang bao tuyến. Khi cơ thể cần  dưới tác 

dụng của men phân giải protein, được hoạt hóa bởi TSH, thyroxin được giải phóng vào 

máu để gây tác dụng.  

Hàm lượng thyroxin trong tuyến giáp trạng gấp 100 lần trong huyết tương. Trong 

tuyến giáp có 98% iode tồn tại trong phức chất thyreoglobulin.  

* Tác dụng sinh lý của thyroxin:  

Tăng tạo nhiệt: Tác dụng đầu tiên quan trọng nhất của thyroxin là tăng tạo nhiệt đối 

với cơ thể trưởng thành trước hết dưới ảnh hưởng của thyroxin glycogen phân giải thành 

glucose, thyroxin còn kích thích hấp thu glucose từ ruột làm tăng đường huyết. Cơ chế 

sinh hóa của sự sản s inh  năng lượng là d iễn ra thông qua con  đường phosphoryl 

ôxy hoá, bao gồm 2 quá trình nối tiếp nhau: phosphoryl hóa tích trữ năng  lượng vào ATP 

và ôxy hóa cơ chất giải phóng năng lượng, tương ứng với 2 giai đoạn đường phân yếm khí 

và hiếu khí. Những phản ứng này xảy ra ở ty lạp thể tế bào và chịu ảnh hưởng của 

thyroxin. ảnh hưởng của hormone là xúc tác cho sự chuyển từ giai đoạn 1 vào giai đoạn 2 và 

xúc tác cho sự ôxy hóa cơ chất.  

Ở những động vật cắt bỏ tuyến giáp hoặc bị nhược năng tuyến giáp thấy triệu  

chứng đầu tiên xuất hiện là giảm thân nhiệt, trao đổi cơ sở giảm 30 - 40%. Người ta  

tính rằng: 40% nhiệt lượng cơ thể được sản sinh ra dưới ảnh hưởng của thyroxin. Do   

thân nhiệt giảm làm cơ thể suy yếu, dễ mỏi mệt khi hoạt động dù hoạt động nhẹ, sức  

chống rét và đề kháng bệnh kém. Tiêm thyroxin sẽ tăng tiêu thụ O2 và tăng đào thải  

CO2' Đó là nguyên tắc do trao đổi cơ sở để thăm dò chức năng của tuyến này.  

- Kích thích sinh trưởng, phát dục: Đối với cơ thể non đang lớn, thyroxin có tác  

dụng kích thích sự sinh trưởng phát dục của cơ thể, nó thúc đẩy phát triển tổ chức, biệt  

hóa tế bào, đẩy nhanh sự biến thái từ nòng nọc thành ếch nhái. Xúc tiến tới sự phát  

triển bào thai.  

Nhưng thyroxin không làm cho cơ thể phát triển vô hạn độ. Cắt tuyến giáp khiến 

động vật non ngừng sinh trưởng, xương bị cốt hóa sớm t rở thành động vật tí hon. 

Nhưng ưu năng tuyến giáp không làm cho con vật lớn khổng lồ.  

Đối với một số nội quan:  

Cơ tim rất mẫn cảm với tác dụng của thyroxin, thiếu thyroxin tim đập chậm và yếu, 

thừa thyroxin tim đập nhanh và đi đến chỗ loạn nhịp. Thyroxin có thể xem như là một chất 

dẫn nhịp tim.  

Bộ máy tiêu hóa cũng hoạt động tốt hơn nếu được tiêm thyroxin. Ở lợn cắt tuyến giáp 

thấy lượng ăn giảm gần 1/2, tỷ lệ tiêu hóa giảm rõ rệt.  

- Đối với hệ thần kinh:  
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Hệ thần kinh được phát triển hoàn thiện hay không, phần lớn chịu ảnh hưởng chi phối 

của tuyến giáp. Động vật bị cắt bỏ tuyến giáp, hoạt động lớp vỏ đại não giảm sút, phản xạ 

kém. Thí nghiệm chứng minh: chó bị cắt bỏ tuyến giáp không thể thành lập được phản 

xạ có điều kiện. Cừu cắt bỏ tuyến giáp tuy vẫn được duy trì được phản xạ sống theo đàn 

nhưng chậm chạp, ngẩn ngơ.  

* Nhược năng và ưu năng tuyến giáp:  

Nhược năng: Nguyên nhân do trong thức ăn, nước uống thiếu iode. Biểu hiện điển 

hình của nó là chứng phù niêm dịch, trao đổi cơ sở giảm, thân nhiệt hạ, tim đập chậm, 

đần độn, kém linh hoạt, các loại phản xạ đều yếu và kéo dài. Ở người các tổ chức luyến 

tăng sinh xuất hiện bướu cổ hay bị run tay chân do thiếu nhiệt lượng, sợ rét, khả năng 

rụng trứng và thụ tinh kém sút. Ở con vật có khi mất cả động dục. Bệnh bướu cổ ở người 

còn mang tính chất địa phương, thường xuất hiện ở những vùng rẻo cao do trong thức ăn, 

nước uống thiếu iode.  

Ưu năng: Do tuyến giáp hoạt động quá mức, trao đổi cơ sở tăng có khi gấp đôi dẫn 

đến làm tăng thân nhiệt, tim đập nhanh. Ở người xuất hiện bướu hạch '- Basedo, lồi mắt, 

thể trọng giảm, hay hồi hộp xúc động, hay cáu gắt, thỏ, mèo, gà có hiện tượng rụng lông, sắc 

tố lông kém.  

Ưu năng tuyến giáp có khi xuất hiện do sinh lý vào thời kỳ có chửa hoặc do động vật, 

người sống ở vùng quá lạnh.  

b) Thyrocalcitonin  

Năm 1963 Hissch và Mun son chiết xuất được từ tuyến giáp chuột một hormone thứ 2 

có tác dụng hạ calci huyết, được đặt tên là thyrocalcitonin. Đến năm 1967 thì thu được 

hormone này ở dạng tinh khiết và biết được cấu trúc của nó là một mạch peptid dài có 

trọng lượng phân tử 8.700đvO.  

Tác dụng hạ calci huyết phát huy ngay 20 phút sau khi tiêm cho đồng vật thí 

nghiệm và kéo dài tới 60 phút. Cơ chế của nó là tăng sự lắng đọng calci từ máu vào 

xương, cũng có tác giả cho là nó làm tăng đào thải Ca theo nước tiểu. Ý kiến thứ nhất 

đúng hơn vì khi thí nghiệm ngâm xương ống chuột lang vào một dung dịch có chứa 

calci, rồi nhỏ thyrocalcitonin vào, sau một thời gian thấy ống xương to ra, còn lượng calci 

trong dung dịch giảm xuống.  

7.2.3. Điều hòa hoạt động tuyến giáp  

Tuyến giáp được phát triển và hoạt động dưới ảnh hưởng của yếu tố giải phóng TRF 

tiết ra từ vùng dưới đồi, thông qua hormone TSH của thuỳ trước tuyến yên.  

Nhân tố xúc tác cho sự điều hòa này là nồng độ thyroxin trong máu. Khi thyroxin  

máu giảm sẽ tạo một liên hệ ngược đương tính làm tăng tiết TRF và TSH, kết quả làm  

tăng hoạt động tuyến giáp, tăng tiết thyroxin. Ngược lại khi thyroxin máu tăng thì nó  

tạo liên hệ ngược âm tính ức chế bài tiết TRF, TSH, hoạt động tuyến giáp giảm, giảm  

bài tiết thyroxin.  
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Hoạt động của vỏ não qua vùng dưới đồi, tuyến yên cũng ảnh hưởng đến tuyến 

giáp. 

Động vật luôn bị kích động, sợ hãi, lo âu hoặc ở xứ quá lạnh tác động vào vỏ não 

xuống gây ưu năng tuyến giáp. Những động vật thuộc loại hình thần kinh chậm chạp, cù lì, 

tuyến giáj) cũng kém phát triển.  

7.3. Tuyến thƣợng thận (tuyến trên thận)  

7.3.1. Đặc điểm giải phẫu  

Tuyến thượng thận gồm 2 tuyến nằm ở đầu trước 2 quả thận. Tuyến chia làm 2 

miền: miền tuỷ và miền vỏ. Mỗi miền tiết ra những hormone khác nhau và có những chức 

năng khác nhau.  

Miền tuỷ thuộc loại mô ưa crôm, miền vỏ thuộc loại tổ chức gian thận.  

Miền tuỷ chịu sự chi phối trực tiếp của thần kinh giao cảm. Nh~g sợi giao cảm sau 

khi vào tuyến tạo thành bó thần kinh dày đặc ở dưới màng của miền tuỷ. Mỗi một sợi chi 

phối một số lượng tế bào ưa crôm nhất định. Sự chi phối thần kinh đối với miền tuỷ biến 

miền tủy thượng thận như là một hạch giao cảm lớn, những sợi giao cảm vào miền tuỷ là 

sợi trước hạch.  

Miền vỏ chia làm 3 lớp: tính từ ngoài vào trong là các lớp: cầu, dậu, lưới, mỗi lớp  

tiết ra những loại hormone khác nhau và có chức năng khác nhau.  

7.3.2. Chức năng sinh lý  

7.3.2.1 . Chức năng miền tuỷ  

Miền tuỷ thượng thận tiết ra 2 honnone: adrenalin và noradrenalin.  

Năm 1901 Takanin và Aldroch đã điều chế được adrenalin dưới dạng kết tinh và đến 

năm 1904 đã có thể tổng hợp nhân tạo hormone này. Adrenalin là sản phẩm chuyển 

hóa của amino acid tyrosine. Công thức của nó như sau:  

 

 

 

Sau đó một thời gian người ta tìm ra được noradrenalin. Đến năm 1949, cấu trúc hóa 

học của nó được xác định. Đó là tiền thân của adrenalin.  

Adrenalin và noradrenalin tồn tại song song trong miền tuỷ thượng thận với tỷ lệ 

thông thường là:  

 

 

Trong trạng thái sinh lý bình thường mỗi phút ở chó có thể tiết ra 0,3 - 0,6 meo 

adrenalinllkg khối lượng.  

Tác dụng sinh lý của 2 hormone này giống nhau, nhiều chỗ chỉ khác về mức độ và 

phạm vi tác dụng. Cụ thể như sau:  
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+ Đối với hệ tuần hoàn:  

Adrenalin làm tim đập nhanh, mạnh, tăng dần truyền hưng phấn trong tim. 

Noradrenalin làm ảnh hưởng đến tim không rõ.  

Đối với mạch máu và huyết áp thì ngược lại noradrenalin có tác dụng mạnh hơn 

nhiều so với adrenalin, chỉ cần tiêm 1/10 vạn mít noradrenalin cho lkg khối lượng chó, thỏ, 

người là đã có thể làm tăng huyết áp.  

Cả adrenalin và noradrenalin đều gây co mạch nhưng  adrenalin chỉ gây co mạch máu 

da, còn noradrenalin gây co mạch toàn thân làm cho cả áp suất tâm thu và áp suất tâm 

trương đều tăng, sức cản ngoại vi cũng tăng làm huyết áp tăng mạnh. Adrenalin làm tăng 

lưu lượng máu tuần hoàn, tăng áp suất tâm thu nhưng không ảnh hưởng đến áp suất tâm 

trương.  

+ Đối với cơ trơn nội tạng:  

Cả hai honnone đều tác dụng như nhau nhưng noradrenalin thì yếu hơn. Cụ thể: Làm 

giãn cơ trơn dạ dày, ruột, túi mật, khí quản nhánh và bóng đái.  

- Làm co hoặc giãn cơ trơn tử cung, khác nhau từng loại động vật và trạng thái  

sinh lý.  

Làm co cơ phản xạ đồng tử mắt gây giãn đồng tử, làm co cơ dựng lông.  

- Riêng adrenalin làm co cơ trơn lá lách, gây co nhỏ lá lách (để tống máu vào hệ tuần 

hoàn khi cơ thể hoạt động, khi hưng phấn).  

- Tăng bài tiết mồ hôi.  

+ Đối với trao đổi đường:  

Cả hai hormone đều làm tăng đường huyết, nhưng tác dụng của adrenalin mạnh gấp 

20 lần noradrenalin.  

Hormone kích thích phân giải g lycogen dự trữ ở gan thành glucose, làm tăng  

đường huyết. Ở cơ nó xúc tiến phân giải glycogen thành acid lactic làm tăng cao nồng độ 

acid lactic huyết. Cơ chế thông qua AMP vòng đã nói ở trên.  

+ Đối với máu:  

Adrenalin làm giảm bạch cầu ái toan. Tác dụng này của noradrenalin không rõ. + 

Đối với hệ thần kinh trung ương:  

Adrenalin làm tăng tính hưng phấn của hệ thần kinh trung ương. Nó kích thích sự tăng 

tiết ACTH của thùy trước tuyến yên. Từ đó kích thích hormone glucocorticoid của vỏ 

thượng thận, làm tăng phản ứng phòng vệ của cơ thể.  

Adrenalin còn tham gia xúc tác cho phản ứng oxy hóa - khử trong cơ thể.  

Tác dụng của adrenalin và noradrenalin lên các cơ quan nói trên thường không bền 

vì chúng nhanh chóng bị phá huỷ bởi các men aminoxidase, tyrosinase.  

Trong điều kiện bình thường cắt miền tuỷ thượng thận không làm con vật chết.  

Nhưng cho động vật thí nghiệm vào phòng lạnh mà cắt thì con vật chết ngay vì  
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nó không còn khả năng phản ứng đề kháng tích cực nữa.  

 Điều hòa hoạt động miền tuỷ thượng thận:  

Hoạt động của miền tuỷ thượng thận chịu sự chi phối của thần kinh giao cảm.  

Những kích thích đau, lạnh, nóng, xuất huyết, vận động, thay đổi môi trường đột 

ngột... đều tác dụng lên các thụ quan tương ứng, theo đường cảm giác vào thần kinh 

trung ương (tuỷ sống, hành tủy, vùng dưới đồi, vỏ não) lệnh truyền ra theo dây thần kinh 

nội tạng (sợi giao cảm trước hạch) đến kích thích miền tuỷ thượng thận tiết adrenalin 

và noradrenalin.  

Những thay đổi về nội môi như giảm huyết áp, hạ đường huyết cũng kích thích lên 

các thụ quan áp lực và hóa học trong thành mạch máu, xung động truyền vào các trung 

ương thần kinh nói trên, lệnh truyền ra theo đường thần kinh giao cảm đến kích thích miền 

tuỷ thượng thận tiết ra hormone.  

7.3.2.2. Chức năng miền vỏ  

Miền vỏ tuyến thượng thận gồm 3 lớp: lớp cầu, lớp dậu và lớp lưới, mỗi lớp tiết ra 

một loại hormone khác nhau và chúng có tác dụng khác nhau: thần kinh chi phối miền  

vỏ cũng phát ra lừ dây tạng lớn và tập trung chủ yếu ở lớp cầu, còn lớp dậu và lớp lưới 

chịu ảnh hưởng chủ yếu lừ hệ thống mạch quản của tuyến.  

Honnone miền vỏ thượng thận thuộc loại steroid có bản chất lipid.  

Hormone thuộc lớp cầu: có tên chung là Mineral corticoid gồm 2 hormone: 

aldosleron và desoxycorticosteron (DOC):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác dụng sinh lý của 2 hormone này là tham gia điều hòa trao đổi muối, nước bằng 

cách xúc tác cho quá trình tái hấp thu chủ động nam ở ống thận nhỏ (kèm theo clorua và 

nước) và tăng cường bài tiết kim. Tác dụng của aldosteron mạnh gấp 90 - 

120 lần desoxycorticosteron.  

Do giữ nam kèm theo giữ clorua và nước nên nếu nó được tiết nhiều sẽ gây hiệu ứng 

tích nước gian bào gây phù thũng.  

Mineralcorticoid còn xúc tiến sự hấp thu nam ở dạ dày và ruột.  

Aldosteron cũng có tác dụng lên chuyển hóa đường nhưng hiệu quả chỉ bằng 1/2  

glucocolticoid của lớp dậu. Trong các bệnh gây phù thũng như các bệnh về gan, tim,  
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thận, lượng aldosteron trong máu tăng cao.  

 Hormone thuộc lớp dậu.  

Hormone thuộc lớp dậu có tên chung là glucocorticoid gồm 3 hormone quan  

trọng là: cortisol, cort icosteron và cortison. Trong đó cortison có hoạt tính mạnh nhất.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác dụng sinh lý của chúng như sau:  

+ Đối với trao đổi chất:  

- Tác dụng lên trao đổi glucid:  

Hormone thúc đẩy sự tạo hộp glucose và glycogen, làm tăng đường huyết nhưng 

không phải từ glucid mà từ sự phân giải protein và lipid.  

Hormone thúc đẩy dị hóa protein, lipid đến acid acetic rồi thông qua cầu acetylCoA 

mà đi ngược con đường đường phân yếm khí để tạo hộp glycogen và glucose. Tiêm 

nhiều cortisol gây hiệu ứng tăng đường huyết, đường niệu là do cơ chế đó. Nó lại đối 

kháng với sự phân tiết insulin bằng cách ức chế tế bào B của đảo tuỵ nên hiệu ứng đường 

huyết, đường niệu càng trầm trọng.  

Tác dụng tăng đường huyết của hormone còn thông qua cơ chế hoạt hóa men   

phosphatase kiềm ở thành ruột để làm tăng hấp thu glucose ở đấy. Đồng thời làm giảm  

sử dụng glucose ở gan và cơ, ức chế sự chuyển acid pyruvic vào chu trình krebs và ức  

chế cả quá t rình đường  phân yếm kh í. Hormone còn  ức chế hoạt  tính  của men   

hexokinase định khu trong thành phần lypoprotein của huyết tương. Nếu tiêm insulin  

thì loại trừ được tác dụng và con đường đường phân sử dụng glucose vẫn tiếp tục.  

- Tác dụng lên trao đổi protein:  

Glucocoticoid thúc đẩy sự phân giải protein để lấy nguyên liệu tạo hộp glycogen  

và glucose thông qua cơ chế hoạt hóa các enzyme tách và chuyển quan là desaminase  

và transaminase, tạo thành các cao acid để từ đó biến thành glucogen và glucose.  

Song nếu dùng liều thấp thì glucocorticoid lại xúc tác cho sự tổng hợp protein.  

Người ta thấy rằng: sau khi cắt bỏ tuyến thượng thận thì sự kết hợp S35 cystein vào 

protein bị giảm xuống. Nếu tiêm glucocorticoid thì khôi phục lại sự kết hợp amino acid đó 

vào protein mô biểu bì da, lông. Cắt bỏ tuyến thượng thận còn gây giảm sự kết hợp N,5 của 

glyxin vào protein gan và C14của leucine vào protein mô cơ.  
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- Tác dụng lên trao đổi lipid:  

Với liều vừa phải, glucocorticoid ức chế sự tích luỹ mỡ, tăng cường sự phân giải acid 

béo mạch dài làm giải phóng nhiều acid béo tự do trong máu.  

- Một điều đáng chú ý là hormone thúc đẩy tạo hộp glucogen nhưng không làm 

chuyển tiếp glucogen thành lipid.  

Tuy nhiên trong một số trường hợp khi tiêm liều cao và kéo dài, hormone lại có  

tác dụng thúc đẩy sự hấp thu những acid béo bậc cao, kể cả những hạt mỡ nhũ tương  

qua thành ống tiêu hóa, kích thích đồng hóa lipid, gây hội chứng béo phì ~rl cortisol.  

- Đối với thận:  

Dùng nhiều glucocorticoid có thể gây tích Na+ và nước sinh phù thũng. Vì vậy khi 

dùng cortisol nên ăn nhạt. Ở người, trong bệnh nhược năng vỏ thượng thận (bệnh 

Addison) có thể mất khá nhiều năm và nước.  

Hormone thuộc lớp lưới:  

Lớp lưới tiết ra nhóm honnone có tên chung là androcorticoid, gồm: 

Dehydroxy  epiandosteson,  andrenosteron,  androstedion  và 11-  dehydroxy 

androstedion. 

Tác dụng của chúng tương tự hormone sinh dục đực androgen nhưng yếu hơn 

nhiều (chỉ bằng l/5).  

Hormone làm tăng đồng hóa protein bằng cách giữ nhơ, chúng cũng có tác dụng giữ 

cả P, K, Na và Cl lại trong cơ thể.  

Ở con đực lớp lưới chỉ tồn tại và hoạt động mạnh Ở thời kỳ trước tuổi trưởng 

thành thục về tính. Đến tuổi này, do có hormone sinh dục thay thế  nên lớp lưới kém phát 

triển và hoạt động, phần nào bị thoái hoá. Ở con cái, nếu có quá nhiều homlone lớp lưới 

sẽ làm cho con vật mang tính đực (chứng nam hoá).  
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Điều hòa hoạt động miền vỏ thượng thận: 

Điều hòa hoạt động lớp cầu:  

Trước đây người ta tưởng honnone ACTH của thuỳ trước tuyến yên cũng ảnh  

hưởng luôn cả lớp vỏ cầu thượng thận. Nhưng sau người ta thấy không phải hoàn toàn  

như thế. Mãi đến năm 1964 mới t ìm thấy được ở tuyến tùng tiết ra 2 chất: một chất  

làm tăng, một chất làm giảm hoạt động của lớp cầu nhằm điều hòa hoạt động của lớp  

cầu. Ngày nay người ta xác định ảnh hưởng của ACTH đến lớp cầu chỉ ở mức duy trì  

sự phát dục của lớp cầu còn hoạt động tiết hormone của nó chịu ảnh hưởng ít của  

ANH.  

Sự thay đổi nồng độ Natri trong máu có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của lớp  

cầu khi nam máu chảy qua thận kích thích cầu thận tiết re nin, chất này biến 

angiotensinogen vô hoạt trong máu thành angiotensin I rồi thành angiotensin II hoạt 

động. Chất này vừa gây tăng huyết áp vừa kích thích lớp cầu tiết honnone aldosteron. 

Hormone này làm tăng tái hấp thu chủ động nam ở ống thận nhỏ để tiết kiệm kho kiềm cho 

máu. Vòng tác dụng chung này gọi là hệ thống re nin - angiotensin - aldosteron. Nếu cơ 

thể mất  nh iều muối ngh i và nước do  ra mồ hô i nh iều  sẽ làm tăng t iết aldosteron. 

Ngược lại nếu ăn nhiều muối thì sự tiết aldosteron giảm.  

Điều hòa hoạt động lớp dậu:  

Sự phát dục và hoạt động của lớp dậu miền vỏ thượng thận chịu sự khống chế  

chặt chẽ của hệ thống vùng  dưới đồ i tuyến yên - vỏ thượng  thận. Khi nồng độ   

glucocorticoid trong máu giảm sẽ kích th ích vào cơ quan nhận cảm hóa học trong  

thành mạch máu, nhạy cảm nhất là ở cung động mạch chủ và túi động mạch cổ, luồng  
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xung động truyền vào vùng dưới đồi gây tiết yếu tố giải phóng CRF, yếu tố này xuống  

kích thích tuyến yên tiết ACTH. Hormone này đến lượt mình nhập vào máu đến kích  

thích lớp dậu vỏ thượng thận tiết glucocorticoid cho đến khi nó đạt mức trung bình thì  

thôi.  

Khi nồng độ glucocorticoid trong máu tăng đường đi của cơ chế trên ngược lại, làm 

giảm tiết hormone này ở lớp dậu cho đến khi đạt mức trung bình thì thôi.  

Giữa hai miền tuỷ và vỏ thượng thận cũng có mối quan hệ với nhau. Khi có  

những kích thích đột ngột gây phản ứng stress, trước hết miền tuỷ thượng thận tiết 

adrenalin và nôradrenalin để tạo nên phản ứng đề kháng tích cực (như tăng nhịp tim, tăng 

đường huyết, tăng huyết...) sau đó chính adrenalin tạo một mối liên hệ ngược dương 

tính lên vùng dưới đồi kích thích bài tiết CRF, để tăng bài tiết ACTH của thuỳ trước tuyến 

yên, từ đó làm tăng bài tiết cortisol ở lớp dậu miền vỏ tuyến thượng thận tạo nên phản 

ứng đề kháng phòng ngự của cơ thể.  

7.4. Tuyến tuỵ nội tiết  

7.4.1. Đặc điểm giải phẫu  

Trong tuyến tuỵ có một số tế bào hợp thành đám sáng nổi rõ không có ống tiết.  

những dám tế bào ấy hợp thành đảo Langethans gọi là đảo tuỵ. Đây là phần có 

chức năng nội tiết của tuyến tuỵ.  

Đảo tuỵ có kích thước từ 20 - 30μ ch iếm khoảng 1-3% tổng khối lượng tuyến 

tuỵ. 

Tuyến tuỵ nội tiết được cung cấp nhiều mạch máu. Nó bao gồm 4 loại tế bào α,  

β, γ và δ (riêng tế bào δ chỉ có ở đảo tuỵ của người). Trong đó có 2 loại tế bào α  và β  

tiết hormone thần kinh chi phối tuyến đảo tuỵ là dày đặc, gồm cả thần kinh mê tẩu và  

giao cam.  

7.4.2. Chức năng sinh lý  

Tuyến tuỵ nội tiết có 3 loại hormone khác nhau là: Insulin, glucagon và lipocain. * 

Insulin:  

Do tế bào β của đảo tụy tiết ra, cấu tạo hóa học của Insulin được xác định năm  

1995 nhờ công trình của Sang en. Nó gồm 5 1 amino acid xếp thành 2 mạch polipeptid  

A và B nối với nhau bằng 2 cầu -S-S- và 1 cầu -S -S- nữa nối các amino acid thứ 6 và  

11 của mạch A. Mạch A có 21 amino acid, mạch B có 30 amino acid. Trọng lượng  

phân tử 6.000đvO.  

Trong số insulin của các loài chỉ có insulin của lợn là giống insulin của người nhất. 

Chúng chỉ khác nhau ở vị trí amino acid tận cùng (số 30) của mạch B. Ở lợn amino 

acid đó là alan in, ở người là threonin.  

Insulin của cừu, ngựa, bò khác insulin của lợn ở 3 amino acid số 8, 9, 10 nằm ở 

mạch A.  

Cụ thể như sau:  
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8 9 10 

Ở lợn Threonine Serin Isoleucine 

Ở cừu Alanine Glycine Valine 

Ở bò Alanine Serin Valine 

Ở ngựa Treonine Glycine Isoleucine 

Nồng độ insulin trong máu rất thấp. Bằng các phương pháp sinh vật học như gây hạ 

đường huyết ở chuột, hoặc dựa vào sự tiêu hao glucose trong ống nghiệm, người ta thu 

được ở người lượng insulin là 20 - 150 micrô đơn vị trong 1ml máu.  

Hoạt tính của hormone phụ thuộc vào vị trí đặc biệt của các amino acid chứa  

trong đó. Gốc disunphite (- S -S -) có ý nghĩa quan trọng. Người ta thấy  phân tử  

insulin chứa nhiều nhóm quan tự do, có lẽ những nhóm này quyết định hoạt tính sinh  

học của hormone này. Insulin dễ bị men tiêu hóa protein phân huỷ nên nó chỉ có hiệu  

lực khi tiêm.  

Tác dụng sinh lý:  

Tác dụng sinh lý quan trọng nhất là gây hạ đường huyết bằng 3 cách:  

- Thúc đẩy sự tổng hợp glucose thành glycogen ở gan.  

- Ở gan và cơ, nó xúc tiến sự tiêu thụ glucose, chuyển nhanh glucose vào chu 

trình Krebs hoặc chuyển thành acid béo để tăng tổng hợp lipid.  

- Ngăn trở sự phân giải trở lại glycogen thành glucose ở gan và ngăn trở sự huy 

động và chuyển hóa protein thành glucose.  

 

 

 

 

 

 

 

Trong 3 cách trên thì cách thứ nhất là mạnh nhất, ở cách này insulin kích thích sự vận 

chuyển glucose qua màng tế bào bằng cách hoạt hóa men hexokinase, men này xúc tác 

cho sự phosphoryl hóa glucose, biến glucose thành glucose- 6 - phosphate (G6-P), rồi thành 

glucose - 1 - phosphate để biến thành glycogen dự trữ.  

Ở cách thứ 2: khi được phosphoryl hóa thành G-6-P, chất này ở ngã ba đường, có  

thể đi ngược để tổng hợp nên glycogen, hoặc tiếp tục con đường phân giải hiếu khí qua  

một số khâu trung gian thành acid pyruvic để rồi được đưa vào chu trình Krebs, đốt  

cháy cho năng lượng; cũng có thể thông qua cầu Axetyl-CoA, ngược con đường β- 

oxy hóa tạo thành acid béo mạch dài để rồi kết hợp với glycerin tạo thành mỡ.  
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Ở cách thứ 3: insulin đối kháng với tác dụng của adrenalin và glycogen ức chế sự  

hoạt hóa men phosphorylase ngăn cản sự phân giải cho glycogen thành glucose - 6- 

phosphate và ức chế hoạt tính của men hexokinase không cho G - 6- P b iến thành  

glucose.  

Vai trò  của insulin quan trọng như vậy, nên nếu nhược năng tuyến đảo tụy, 

insulin tiết ít glucose từ thức ăn ăn vào không được chuyển đầy đủ thành glycogen dự trữ 

mà bị thải qua đường thận phát sinh bệnh đái đường (diabetes) làm cơ thể thiếu đường. 

Để bù đắp lại protein và lipid bị huy động (dưới ảnh hưởng của glucocorticoid và một số 

hormone) để tạo thành acid chức di vào chu trình Krebs đốt cháy cho năng lượng. Nhưng 

do glucose mất nhiều, acid oxaloacetic hình thành ít, thể xetonic tích tụ lại gây chứng toan 

huyết rồi toan niệu.  

Khi mắc bệnh đường niệu, nếu tiêm insulin sẽ khỏi nhưng nếu tiêm quá nhiều, sẽ làm 

giảm đường huyết đột ngột cũng nguy hiểm cho cơ thể.  

Nồng độ đường huyết trung bình là 80 - 120 mg%; ở người 100mg/%. Khi giảm 1/4 

lượng đó cơ thể đã cảm thấy mệt mỏi, có cảm giác đói lả, đói run. Giảm 1/2 đường huyết sẽ 

gây co giật và chết trong cơn hôn mê.  

Tác dụng thứ 2 của insulin là gây tích mỡ, qua cơ chế như đã trình bày ở trên, 

nhưng những acid béo tạo thành dưới ảnh hưởng của nó đa phần là những acid béo 

không bão hòa nên mỡ thường nhão, cơ thể béo bệu, không bình thường.  

- Tác dụng thứ 3: ở một chừng mực nào đó insulin làm tăng tổng hợp protein, nó có 

thể xúc tác cho sự vận chuyển  amino acid qua màng tế bào và xúc tác cho sự tổng hợp 

protein ở ribosome.  

* Glucagon:  

Glucagon được tiết ra từ tế bào α của đảo tuỵ. Theo Unger 1961, nó là một  

polypeptid có trọng lượng phân tử 3482, chứa 29 amino acid.  

 

 

 

 

 

Glucagon có tác dụng làm tăng đường huyết (tương tự tác dụng của adrenalin và 

ngược với insulin) nó xúc tiến sự phân giải glycogen thành glucose, nhưng nó chỉ hoạt hóa 

men phosphorylase ở gan mà không hoạt hóa phosphorylase ở cơ cho nên tiêm glucagon 

chỉ làm tăng đường huyết mà không làm tăng acid lactic huyết.  

Glucagon cũng có tác dụng trao đổi mỡ làm hạ mỡ huyết, ức chế gan trong sự tổng 

hợp acid béo và cholesterin.  

Glucagon chỉ tiêm vào tĩnh mạch mới có tác dụng, tiêm dưới da không hiệu quả. * 

Lipocain:  
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Nghiên cứu những năm gần đây cho thấy trên lâm sàng có 2 loại bệnh đường  

niệu: một loại đường niệu do thiếu insulin đơn thuần, một loại khác tương đối phức tạp  

ngoài triệu chứng đường n iệu còn kèm theo triệu chứng tích mỡ ở gan (bệnh gan  

nhiễm mỡ). Nguyên nhân là do thiếu lipocain. Vì tác dụng sinh lý của lipocain một  

mặt giống insulin là làm giảm đường huyết (nhưng tác dụng yếu hơn nhiều), mặt khác  

nó kích thích sự oxy hóa acid béo ở gan, thúc đẩy sự trao đổi phosphatid.  

Ngoài ba honnone kể trên, ngày nay người ta  còn tìm thấy đảo tuỵ còn tiết ra 

những homlone khác như Kalicrein làm giãn mạch, Vagotonin làm giảm đường huyết 

nhưng không hoàn toàn giống insulin.  

7.4.3. Điều hòa hoạt động tuyến tụy nội tiết  

7.4.3.1. Điều hòa sự phân tiết insulin  

Chủ yếu thông qua sự thay đổi nồng độ đường huyết, thiết lập nên cơ chế thần kinh 

thể dịch sau đây:  

Khi nồng độ đường huyết tăng, kích thích vào các thụ quan hóa học trong thành  

mạch máu, luồng xung động thần kinh truyền về vùng dưới dồi. Từ đây luồng xung  

động đi xuống hành tuỷ rồi ra theo dây thần kinh mê tẩu, có nhánh đi đến đảo tuỵ gây  

bài tiết insulin.  

Cũng có thể thông qua cơ chế dịch thể đơn thuần bằng ảnh hưởng trực tiếp của sự 

thay đổi nồng độ đường huyết khi theo máu chảy qua đảo tuỵ.  

Sự tiết insulin cũng còn chịu ảnh hưởng của vỏ não. Người ta đã thành lập được phản 

xạ có điều kiện giảm đường huyết, cụ thể: nhiều lần kết hợp kích thích âm thanh với tiêm 

insulin cho chó. Sau đó cho âm thanh kết hợp với tiêm nước sinh lý cũng thấy lượng đường 

huyết giảm (tuy nhiên không phải lúc nào cũng thành công).  

7.4.3.2. Điều hoa sự phân tiết glucagon  

Sự phân tiết glucagon cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự thay đổi nồng độ 

đường huyết. Nhưng ngược với insulin nghĩa là khi nồng độ đường huyết giảm thì làm tăng 

tiết glucagon và ngược lại.  

7.4.3.3. Điều hòa sựpllân tiết lipocain  

Sự phân tiết lipocain cũng chịu ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ đường huyết, cơ 

chế tương tự như đối với insulin nhưng không điển hình lắm.  

7.4.3.4. Sự liên quan của một số tuyên nội tiết trong  điều hòa đường huyết  

Khi lượng đường huyết giảm thì trước hết tuỷ thượng thận tăng tiết adrenalin, rồi  

dấn tuyến đảo tuỵ tiết glucagon để xúc tiến sự phân giải glycogen ở gan thành glucose.  

Khi adrenalin tiến đạt đến một mức độ nhất định thì nó tạo một  mối liên hệ ngược  

dương lính kích thích vùng dưới đồi tiết CRF, yếu tố giải phóng này kích thích tuyến  

yên tiết ACTH. Hormone này đến kích thích vỏ thượng thận tiết glucocorticoid. Dưới  

tác dụng của glucocort icoid , lipid từ các mô bào  được huy động phân giải thành  

glucose để tăng đường huyết nhằm hỗ trợ cho lượng đường huyết bị tiêu dùng nhiều  
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mà sự phân giải glycogen thành glucose dưới tác dụng của adrenalin không đủ sức đáp  

ứng.  

Khi cơ thể hoạt động mạnh hệ thống vùng dưới tuyến yên - tuyến giáp cũng đi vào 

hoạt động (TRF --- TSH -- Thyroxin) để thyroxin thúc đẩy sinh nhiệt, tạo năng lượng 

cho cơ thể hoạt động bằng cách xúc tiến phân giải glycogen thành glucose và oxy hóa 

glucose cho năng lượng.  

Ngược lại khi lượng đường huyết tăng (sau  khi ăn đường vào nhiều chẳng hạn) cũng 

thông qua vùng dưới đồi - đảo tuỵ làm tăng tiết insulin. Hormone này xúc tác cho sự tổng 

hợp glucose thành glycogen.  

Sơ đồ được trình bày như sau:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.5. Tuyến nội tiết sinh dục  

7.5.1. Tuyên nội tiết sinh dục cái  

- Estrogen -- Hormone bao noãn:  

Khi gia súc cái đến tuổi thành thục về tính, noãn bào phát triển đến độ chín và tiết 

nhiều homlone estrogen bao gồm 3 dẫn xuất: estradiol, estron và estriol. Trong đó estradiol 

có hoạt tính hormone mạnh nhất. Các hormone sinh dục có bản chất lipid, công thức của 

chúng như sau:  
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Tác dụng của Estrogen:  

- Tạo nên đặc tính sinh dục thứ cấp của con cái, biểu hiện những biến đổi của cơ quan 

sinh dục và tính dục của con vật.  

Dưới tác dụng của estrogen, niêm mạc tử cung âm đạo phát triển, dày lên tích luỹ  

nhiều glycogen, lưới mao mạch tử cung phát triển để chuẩn bị đón thai. Tuyến vú nở  

to chủ yếu là sự phát triển của tổ chức liên kết và hệ thống ống dẫn của tuyến vú. Các  

tuyến sinh dục phát triển, nhất là các tuyến tiết dịch nhờn ở niêm mạc âm đạo và âm  

hộ. Khi trứng chín hoàn toàn đạt đến mức nang degraaf nổi cộm lên trên mặt buồng  

trứng chuẩn bị rụng thì lượng estrogen đạt cực đại làm phát sinh hiện tượng động dục  

biểu hiện ra bên ngoài.  

Estrgen còn có tác dụng tăng đồng hóa protein (tuy không mạnh bằng androgen đối 

với con đực) làm tăng tích luỹ mỡ.  

Đối với tạo máu, nhiều tác giả cho rằng estrogen phần nào ức chế tạo máu. Đó là  

lý do giải thích tại sao số lượng hồng cầu và hemoglobin của con cái thường thấp hơn  

con đực.  

* Progesteron - Hormone thể vàng:  

Sau khi trứng rụng, bao noãn còn lại biến thành thể vàng và tiết ra Hormone 

progesteron.  

Progesteron có công thức:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tác dụng của Progesteron:  

Kích thích sự phát triển hơn nữa của niêm mạc tử cung, âm đạo, tích luỹ nhiều 

glycogen ở các niêm mạc đó sau tác dụng của estrogen, làm phát triển hơn nữa lưới 

mạch máu tử cung để chuẩn bị đón thai thực sự.  
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Kích thích sự phát triển mạnh của tuyến vú, nhờ làm phát triển tổ chức túi tuyến nên 

tuyến vú nở nhanh.  

- Ức chế ngược âm tính tuyến yên làm giảm tiết FSH, LH nên trong thời kỳ có 

chửa không có hiện tượng động dục, không có trứng chín và rụng (trừ ngựa).  

- Làm mềm sợi cơ trơn tử cung, ức chế sự co bóp của thành tử cung nên có tác  

dụng an thai. Thông thường nếu trứng rụng mà không được thụ tinh thì sau 5 - 7 - 10  

ngày thể vàng teo biến đi. Nhưng riêng ở bò sự teo biến thể vàng hay gặp khó khăn,  

nên thường xuất hiện bệnh thể vàng tồn lưu. Can thiệp bằng cách d ùng tay thò qua trực  

tràng, t ìm và bóp nát thể vàng, hoặc t iêm những  thuốc làm tan thể vàng. Ví dụ   

prostaglandin (PGF2a).  

* Hormone nhau thai:  

Ngay sau khi chuyển sang giai đoạn thai, nhau thai cũng bắt đầu hình thành.  

Nhau thai hình thành không những  chỉ làm nhiệm vụ liên hệ giữa mẹ và con mà còn 

đóng chức năng như một tuyến nội tiết, tiết ra những hormone nhau thai:  

Hormone nhau thai bao gồm:  

Prolan A: có chức năng sinh lý tương tự nhủ FSH. 

Prolan B: có chức năng sinh lý tương tự như LH 

Estrogen và progesteron của nhau thai.  

Trước khi nhau thai hình thành, lượng progesteron do thể vàng tiết ra để đảm bảo an 

thai. Khi nhau thai hình thành thì ở nhiều loài gia súc, lượng progesteron chủ yếu do nhau 

thai tiết ra, thể vàng những loài động vật đó không phát triển nữa và lượng progesteron 

do nó tiết ra giảm rõ rệt.  

Từ đó ta thấy :  

Cắt buồng trứng và thể vàng vào đầu thời kỳ có chửa, tất cả các loài gia súc đều bị 

sẩy thai vì chưa có nhau thai thay thế.  

- Cắt buồng trứng và thể vàng nửa sau thời kỳ có chửa thì một số gia súc bị sẩy thai 

như: bò, dê, thỏ, chó... đó là do những loài gia súc này nhau thai tuy có tiết 

progesteron nhưng yếu không thay thế được thể vàng.  

Một số loài gia súc khác không bị sẩy thai như: vượn, ngựa, mèo, chuột lang, 

chuột bạch... đó là do nhau thai của chúng thay thế được thể vàng tiết đủ progesteron đảm 

bảo an thai.  

Ở người, nhau thai tiết một hàm lượng lớn hormone nhau thai, có tên là HCG (hu  

man chorionic gonadotropin) tương đương prolan B chứa chủ yếu là LH, một ít FSH.  

Hormone này xuất hiện khá sớm, từ ngày thứ 8 sau khi thụ thai đã có thể thấy nó trong  

nước tiểu, hàm lượng cao nhất vào ngày thứ 50 - 60, sau đó giảm dần đến ngày thứ 80  

- 90 còn rất thấp và duy trì như vậy cho đến kh i gần đẻ. Dựa vào đặc đ iểm này   

Galivalini đã đề ra biện pháp chẩn đoán có thai ở người bằng cách dùng nước tiểu của  

người nghi có mang tiêm cho ếch đực, nếu có tinh dịch ếch đực xuất ra sau 2 tiếng  
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tiêm nước tiểu có chứa HGG, chứng tỏ người đó đã có mang. Từ ngày thứ 10 có mang ở 

người đã có thể chẩn đoán bằng phương pháp này. Hiện nay người ta phổ biến test kiểm 

tra nhanh (Quick sách) trên cơ sở thuốc thử nhận biết sự có mặt của HCG trong nước tiểu 

người có chửa từ rất sớm, sau khi tắt kinh 7 - 10 ngày.  

Trong chăn nuôi người ta cũng dùng HCG (tương tự LH) phối hợp với Prolan A tiêm 

cho gia súc để thúc trứng chín và rụng, nâng cao tỉ lệ thụ tinh).  

Ở ngựa có chửa, nhau thai tiết khá nhiều prolan A có tác dụng tương tự như FSH 

tuyến yên'. Trong huyết thanh ngựa chửa (HTNC) từ ngày thứ 40 - 45 đã xuất hiện kích 

tố này, nó tăng dần và đạt cực đại ở 70 - 75 ngày chửa (50.000 - 110.000 UI) rồi giảm dần 

và mất hẳn ở 150 ngày chửa.  

HTNC chứa nhiều FSH, một ít LH nên được ứng dụng rộng rãi tiêm cho gia súc cái 

để gây động dục, đặc biệt là gây trứng chín, chữa bệnh chậm sinh, vô sinh và tăng tỉ lệ thụ 

thai.  

Để thúc đẩy trứng chín, trứng rụng đảm bảo tỉ lệ thụ thai cao, người ta thường  

dùng phối hợp cả HTNC, HCG với Estrogen và progesteron. Người ta đã tổng hợp  

được nhiều loại kích tố nhân tạo tương tự Estrogen như: stinbesteron, dietinstin - 

besteron, metalibur, gravinos... để kích thích gia súc sinh sản, chữa chậm sinh và vô  

sinh ở gia súc cái.  

7.5.2. Tuyên nội tiết sinh dục đực  

Đến tuổi thành thục về tính tuyến sinh dục ở con đực hoạt động mạnh. Tế bào kẽ 

leydig nằm giữa các ống sinh tinh trong dịch hoàn tiết hormone sinh dục đực, gọi là 

androgen. Nó bao gồm 3 hormone sau:  

 

 

 

 

 

 

Trong đó testosteron có hoạt tính mạnh nhất. 

Tác dụng sinh lý của androgen:  

- Tạo nên đặc tính sinh dục thứ cấp của con đực biểu hiện các hành vi tính dục của 

nó cũng như những phát triển của cơ thể đực như ngực, mông nở nang, bờm lông phát 

triển, gà trống cựa mọc dài, màu lông sặc sỡ...  

- Thúc đẩy sự phát triển bộ máy sinh đục đực  

- Tăng đồng hóa protein (tác dụng mạnh hơn so với estrogen đối với con cái).  

- Kích thích tuỷ xương tăng cường sản xuất hồng cầu, tăng tạo máu.  

- Thúc đẩy sự phát triển của các tuyến sinh dục phụ: tinh nang, tiền liệt tuyến,  
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tuyến Cowper, thông qua đó tăng chất lượng tinh dịch và hoạt lực của tinh trùng.  

7.5.3. Điều hòa hoạt động tuyến sinh dục  

Đến tuổi thành thục về tính, những kích thích của ngoại cảnh như mùi vị, hình dáng 

con vật khác giới, những thay đổi về nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn... tác động vào hệ thần 

kinh trung ương, trước hết qua lớp vỏ đại não, rồi xuống vùng dưới đồi kích thích bài 

tiết những yếu tố giải phóng FRF, LRF. Những yếu tố này đi xuống kích thích tuyến 

yên tiết các kích tố hướng sinh dục tương ứng FSH, LH, LTH. Những hormone này 

nhằm các tuyến đích gây tác dụng, đó là buồng trứng ở con cái và dịch hoàn ở con đực. Ở 

con cái FSH kích thích noãn bào phát triển và gây tiết estrogen; LH gây rụng trứng và tạo 

thể vàng rồi kích thích thể vàng tiết progesteron, LTH dưỡng thể vàng và tiếp tục kích thích 

thể vàng tiết progesteron.  

Ở con đực LH tức ICSH kích th ích tế bào kẽ leyd ig trong d ịch hoàn t iết  

androgen.  

Dưới tác dụng của FSH, một ít giọt ban đầu estrogen do noãn bào tiết ra có tác 

dụng liên hệ ngược dương tính trở lại kích thích vùng dưới đồi tiết nhiều FRF và tuyến yên 

tiết nhiều FSH hơn và nhờ đó noãn càng chín thì lượng estrogen tiết càng nhiều và đạt đến 

cực đại ở thời điểm rụng trứng để gây động dục cao độ.  

Sau khi trứng rụng và có thụ tinh, thể vàng phát triển, tiết nhiều progesteron. Với  

hàm lượng cao của hormone này cùng với hàm lượng cao của estrogen đạt cực đại ở  

thời điểm rụng trứng lại tạo một mối liên hệ ngược âm tính ức chế lại vùng dưới đói và  

tuyến yên làm g iảm tiết FRF, LRF và FSH, LH khiến cho những noãn bào kế tiếp  

không chín được, khiến lượng noãn tố estrogen giảm và con vật mất rụng trứng, động  

dục. Hiện tượng này kéo dài mãi cho đến sau đẻ và mãi đến sau cai sữa mới có hiện  

tượng rụng trứng và động dục trở lại. Nếu trứng rụng mà không được thụ tinh thì mối  

liên hệ ngược âm tính trên không xuất hiện, chu kỳ rụng trứng và động dục sau của  

con vật vẫn tiếp tục đều đặn.  
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Chương 8  

SINH LÝ SINH SẢN  
 

1. ĐẠI CƢƠNG VỀ SINH SẢN  

Sinh sản là điều kiện để duy trì nòi giống của tất cả các cơ thể sinh vật sống. Ở gia 

súc quá trình sinh sản không chỉ là sự truyền thông tin di truyền từ thế hệ này đến thế hệ 

khác mà còn liên quan tới sự điều chỉnh nội tiết, đến các giai đoạn khác nhau của quá 

trình đó  

Hình thức sinh sản ở gia súc là sinh sản hữu tính, ưu thế sinh học của nó là tạo  

nên khả năng tái tổ hợp các tính trạng di truyền tốt về năng suất và sức khoẻ của cả bố  

lẫn mẹ, do đó thế hệ sau có sức sống mạnh hơn, có năng suất cao hơn so với thế hệ  

trước. Nhờ có sinh sản hữu tính mà quá trình chọn giống xảy ra nhanh và hiệu quả  

hơn.  

Trong những năm gần đây, những kết quả nghiên cứu về sinh lý sinh sản đã đạt 

được những thành tựu rực rỡ. Trong đó nổi bật là việc tìm ra mối quan hệ giữa vùng dưới 

đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục trong quá trình điều hòa các hoạt động sinh sản và cơ chế 

điều hòa ngược của hệ thống trên, đã làm cho môn khoa học này thực sự có những bước 

tiến dài cả về lý luận và thực tiễn.  

Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu đã ra đời hàng loạt các tiến bộ kỹ thuật mới, 

như sử dụng các honnone hướng sinh dục để gây động dục hàng loạt và phòng chữa các 

chứng chậm sinh, vô sinh ở gia súc, kỹ nghệ bảo tồn tinh dịch ở môi trường nào lỏng (tinh 

đông viên) cũng như kỹ thuật cấy truyền phôi, xác định giới tính phôi... đã mở ra cho ngành 

chăn nuôi những triển vọng to lớn.  

2. SỰ THÀNH THỤC VỀ TÍNH VÀ THÀNH THỤC VỀ THỂ VÓC  

2.1. Sự thành thục về tính  

Gia súc phát triển đến một giai đoạn nhất định thì có biểu hiện về tính dục. Con đực 

có khả năng sinh ra tinh trùng, con cái có khả năng sinh ra tế bào trứng. Khi đấy gọi là gia 

súc đã thành thục về tính.  

2.1.1. Giai đoạn gia súc mới sinh  

ở giai đoạn này, mới chỉ có những biến đổi bên trong liên quan đến cải thiện trao đổi 

chất, hình thành các yếu tố giải .phóng FRF ở vùng dưới đồi, khiến một hàm lượng nhỏ 

FSH của tuyến yên được hình thành và tiết. Thông qua cơ chế điều hòa ngược vòng 

ngắn dương tính, FSH kích thích vùng dưới đồi tăng tiết FRF. Đây là bước chuẩn bị quan 

trọng cho các giai đoạn sau.  

2.1.2. Giai đoạn tiền thành thục sớm  

Cũng như giai đoạn trước; giai đoạn này chỉ có những biến đổi bên trong của hệ  

nội tiết liên quan tới cải thiện trao đổi chất với các yếu tố ởfvùng dưới đồi. Người ta  

cho rằng cấu trúc tiếp nhận estrongen vùng  đước đồi đã bắt đâu hoạt động, lúc này bắt  
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đầu hình thành cơ chế điều hòa ngược vòng dài âm tính của estrogen lên vùng dưới đồi, 

ức chế việc tiết các yếu tố giải phóng FRF và L~F. Đối với giai đoạn này cùng tồn tại hai 

vòng điều hòa nhưng vòng điều hòa ngược dài âm tính của estrogen chiếm ưu thế hơn 

vòng ngược ngắn dương tính của FSH.  

2.1.3. Giai đoạn tiền thành thục giữa .  

Người ta cho rằng vòng điều hòa ngược ấm tính của estrogen có sự thay đổi,  

không còn chiếm ưu thế như trước nữa, kết quả là các kích tố hướng sinh dục và các  

hormone sinh dục được tiết nhiều khởi đầu giai đoạn chuẩn bị tích cực của quá trình  

thành thục về tính. Giai đoạn này còn hình thành vòng điều hòa ngược dương tính của  

estrogen.  

2.1.4. Giai đoạn tiền thành thục muộn  

Đến giai đoạn này sự phát triển cơ thể đạt tới sự chín muồi sinh dục, con vật 

thành thục về tính. Do kết quả phát huy tác động của vòng điều hòa ngược dương tính của 

estrogen từ giai đoạn trước, hàm lượng estrogen tăng cao đủ ngưỡng kích thích thuỳ 

trước tuyến yên giải phóng FSH và LH gây trứng chín và rụng.  

2.1.5. Giai đoạn rụng trứng  

Nét đặc trưng của giai đoạn này là xuất hiện sóng rụng trắng LH, nói một cách 

khác vòng điều hòa ngược dương tính của estrogen phát huy cao nhất khả năng tác dụng 

để phóng thích ồ ạt LH gây rụng trứng.  

Qua các cơ chế t rên cho thấy, hoạt động sinh sản chịu điều hòa theo cơ chế  

hoơnone là chủ yếu. Tuy nhiên tuổi thành thục về tính của gia súc còn phụ thuộc vào  

điều tiết của hệ thống thần kinh và nhiều yếu tố khác như: khí hậu, mùa vụ... Gia súc  

nhiệt đới thành thục sớm hơn gia súc ôn đới. Mùa xuân là mùa sinh sản, đặc biệt đối  

với thú hoang. Giống khác nhau cũng có thời gian thành thục khác nhau. Đặc biệt là  

chế độ dinh dưỡng, nếu cao thì gia súc cũng thành thục sớm. Các yếu tố khác như sự  

giao tiếp đực cái tập nhiễm... đều có ảnh hưởng đến tuổi thành thục về tính.  

Sau đây là đặc điểm thành thục về tính của một số loài gia súc:  

Ở bò: hai yếu tố giống và chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Mức 

năng lượng cao trong khẩu phần sớm dẫn tới sự thành thục. Các giống bò có tầm vóc nhỏ 

cũng sớm thành thục hơn các giống có tầm vóc lớn.  

Guensey: 11 tháng Bò vàng Việt Nam: 14 tháng 

Holstein: 11 tháng Ayrshire: 13 tháng 

Ở lợn: Thời gian thành thục 6 - 7 tháng tuổi, nói chung ít có sự thay đổi giữa các 

giống đã được chọn lọc, cải tiến lớn về di truyền. Nhưng ở các giống lợn nội của ta như 

lợn ỉ, Lang hồng, Móng cái ... có tuổi thành thục tính dục sớm hơn từ 4 -5 

tháng.Theo (ác giả L.A Dền Hartog (Hà Lan) thì sự thành  thục về tính của lợn sẽ chậm lại 

một vài tháng nếu được nuôi dưỡng tết vì tuổi thành thục . với . năng lượng ăn vào cũng 

như với tặng trọng hàng ngày có tương quan âm.  
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Lợn nái thường được phối giống vào chu kỳ thứ ba, lúc này tỷ lệ rụng trứng khá.  

 Nếu phối giống sớm sẽ có sự phân tán dinh dưỡng cho sự phát triển của cơ thể  

 mẹ trong quá trình có chửa. Hơn nữa là gia súc độ thai nên mức độ ảnh hưởng càng  

sâu sắc.  

Ở dê: Dê thường thành thục về tính vào mùa thu, vì vậy những con sinh sản vào  

mùa xuân sẽ thành thục sớm từ 4 - 5 tháng. Nhìn chung tuổi thành thục của dê là 7 - 8  

tháng tuổi :  

Hầu hết dê phối giống vào mùa phối thứ hai tức là lúc 17 - 18 tháng tuổi .  

Khi bắt đầu thành thục, động dục cũng xuất hiện cùng với lần rụng trứng đầu  

tiên.  

Tuổi thành thục về tính của một số gia súc:  

Trâu cái: 18 - 24 tháng. Ngựa cái: 12 - 18 tháng. 

Trâu đực : 1 8 - 30 tháng Bò đực : 12- 1 8 tháng. 

Lợn đực: 5 - 8 tháng Lợn cái nội: 4 - 5 tháng. 

2.2. Sự thành thục về thể vóc  

Sự thành thục về thể vóc thường diễn ra chậm hơn sự thành thục về tính. Sau một  

thời kỳ sinh trưởng và phát triển, đến một thời điểm nhất định con vật đạt tới độ   

trưởng thành về thể vóc. Có nghĩa là cơ thể đã tương đối hoàn chỉnh về sự phát triển  

của các cơ quan bộ phận như não đã phát triển khá hoàn thiện, xương đã cất hóa hoàn  

toàn, tầm vóc ổn định... Nói một cách khác khi gia súc đã thành thục về tính thì sự sinh  

trưởng, phát triển của cơ thể vẫn còn tiếp tục đến độ trưởng thành. Đây là đặc điểm  

cần chú ý trong chăn nuối, không nên sử dụng gia súc vào mục đích sinh sản quá sá vì:  

Đối với gia súc cái nếu phối giống sớm khi cơ thể mẹ chưa trưởng thành về thể  

vóc sẽ có ảnh hưởng xấu như: trong thời gian có chửa có sự phân tán dinh dưỡng, ưu  

tiên cho phát triển bào thai, do vậy  nhu cầu dinh dưỡng cho sự sinh trưởng và phát  

triển của cơ thể mẹ bị cắt giảm, do đó sự phát triển của bào thai cũng bị ảnh hưởng.  

Kết quả mẹ yếu, con nhỏ và yếu, tuổi sử dụng con mẹ cũng giảm xuống. Hơn nữa do  

xoang chậu chưa phát triển hoàn toàn, nhỏ, hẹp, làm cho con vật đẻ khó. :  

Đối với con đực, nếu sử dụng lấy tinh hoặc nhảy sớm, tinh hoàn sẽ bị suy yếu chức 

năng sớm, tuổi sử dụng đực giống bị hạn chế. Cũng như chất lượng tinh trùng kém, ảnh 

hưởng đến tỷ lệ thụ thai.  

Ở các nước có ngành chăn nuôi phát triển, do có điều kiện thức ăn tết, nên người  

ta đã áp dụng nhiều biện pháp để rút ngắn thời gian thành thục về tính cho cái gặp đực  

giống hàng ngày, tiêm hormone kích thích PMSG (Huyết thanh ngựa chửa), HCG...  

cũng như các biện pháp phân lô, phân đàn khác. Ở nước ta áp dụng biện pháp rút ngắn  

thời gian thành thục về tính đang được đặt ra. Tuy nhiên việc theo dõi độ' trưởng thành  

về thể vóc để quyết định thời điểm sử dụng gia súc vào hoạt động sinh sản vẫn là vấn  

đề thực tiễn trước mắt.  
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Bảng 8.1: Tuổi thành thục về thể vóc của một số loài gia súc  

Gia súc Tuổi (tháng) Gia súc Tuổi (tháng) 

Ngựa cái 36 Ngựa đực 48 

Bô sữa cái 18 cò đực 24-30 

Bò cày cái 24-30 Trâu đực 36-42 

Trâu cái 30-36 Dê cái 12-18 

Dê đực 12-18 Thỏ cái 4-8 

Lợn đực 6-8 Lợn cái 6-8 

3. SINH LÝ SINH DỤC ĐỰC  

3.1. Sơ lƣợc cấu tạo bộ máy sinh dục đực  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần quan trọng nhất của bộ máy sinh dục là 2 dịch hoàn nằm trong bao dịch 

hoàn, bao có cấu tạo đặc biệt để chủ động điều chỉnh khoảng cách của dịch hoàn so với 

cơ thể nhằm ổn định nhiệt độ địch hoàn luôn thấp hơn thân nhiệt 3 - 4
0
C thích hợp cho tinh 

trùng. Tiếp theo là phụ dịch hoàn, các ống dẫn tinh và dương vật. Dịch hoàn là cơ quan 

sản xuất ra tinh trùng - tế bào sinh dục đực.  

Bên cạnh đó còn có hệ thống các tuyến sinh dục phụ gồm: Tinh nang, tuyến tiền liệt 

tuyến cầu niệu đạo (Cowper) mỗi tuyến có chức năng riêng và có sự phát triển khác 

nhau tuỳ loài động vật.  

3.2. Tinh trùng và sự thành thục của nó  

3.2.1. Tinh trùng  
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Tinh trùng là tế bào sinh dục đực được hình thành trong ống sinh tinh trong dịch hoàn 

của gia súc. Dưới kính hiển vi người ta có thể phân biệt được các bộ phận cấu tạo của tinh 

trùng gồm: đầu, cổ, thân và đuôi.  

- Đầu tinh trùng của g0ia súc hơi bằng, hình bấu dục, phần chóp có chứa thể 

Golgi tạo nên cái gọi là thể đỉnh (acrosome). Thể này chứa men phân huỷ màng trứng, giúp 

cho tinh trùng xuyên qua được màng trứng. Đầu có chứa nhân ở giữa, xung quanh là 

nguyên sinh chất.  

- Cổ: Các ty thể tập trung nhiều ở vùng tiếp giáp giữa đầu và đuôi của tinh trùng tạo 

nên một bộ phận nhỏ trung gian gọi là cổ. Các ty thể này làm nhiệm vụ cung cấp năng 

lượng cho đuôi hoạt động.  

- Thân và đuôi: Gồm hai sợi dọc ở trung tâm và chín sợi dọc khác bao quanh. 

Xung quanh sợi dọc là sợi xoắn. Cấu tạo này làm cho tinh trùng có khả năng bơi (di 

chuyển) trong môi trường tinh dịch.  

Kích thước và độ dài của đuôi cũng như cấu tạo của đầu và cổ tinh trùng hết sức  

đa dạng. Kích thước của tinh trùng có đặc điểm là không tỷ lệ thuận với khối lượng cơ  

thể.  

Ví dụ: Chiều dài của tinh trùng (μm): Bò: 61-78; Thỏ: 35-62; Lợn: 37-62.  

Thành phần của tinh trùng có khoảng 25% vật chất khô, 75% nước. Trong vật chất 

khô có khoảng 85% protein, 13,2% lipid và 1,8% chất khoáng, các chất khác tỷ lệ thấp 

không đáng kể. Đầu tinh trùng có chứa ADN, còn ở đuôi chứa nhiều lipid.  

3.2.2. Quá trình phát sinh và thành thục của tinh tràng  

Tinh hoàn của gia súc bao gồm những ống xoắn hình trụ gọi là ống sinh tinh, bao 

quanh là mô kẽ, tinh hoàn gồm hai thành phần:  

- Mô sinh tinh bao gồm 2 loại tế bào có chức năng khác nhau trong quá trình hình 

thành tinh trùng là tế bào sinh tinh (Spermatogonie) và tế bào phụ (sertoli).  

- Mô kẽ có chứa tế bào Leydig.  
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Tinh nguyên bào còn gọi là tế bào sinh dục nguyên thuỷ chưa  chuyển hoá. Trong quá 

trình phát triển phôi thai và thời kỳ đầu sau khi đẻ, tinh nguyên bào phân chia nguyên 

nhiễm để g ia tăng số lượng.  

Sau khi sinh cho tới khi thành thục về tính, có sự thay đổi thành phần của hai loại tế 

bào này. Bascom và Osteruel nghiên cứu trên lợn thấy:  

Khi mới sinh có 84% mô kẽ, 16% mô sinh tinh. Khi thành thục về tính, tỷ lệ này lần 

lượt là 37,8% và 62,2%. Chiều dài của ống sinh tinh cũng có sự thay đổi đáng kể, lúc mới 

sinh 29m, sau một năm tuổi 3164m.  

Kết quả của sự biến đổi này làm cho tinh hoàn gia tăng dần về kích thước.  

Quá trình biến đổi từ tế bào sinh dục nguyên thuỷ (tinh nguyên bào) thành tinh 

trùng hoàn chỉnh xảy ra và hoàn tất khi con đực thành thục về tính. Cụ thể là nó trải qua 

hai lần phân chia để tạo thành tinh tử. Tinh bào cấp I là những tinh nguyên bào trưởng 

thành do kết quả của phân chia nguyên nhiễm ở giai đoạn trên. Nó tiến hành phân chia 

giảm nhiễm lần thứ nhất để cho ra hai tế bào bằng nhau về độ lớn gọi là tinh bào cấp II. 

Tinh bào cấp II được hình thành thì tiếp tục phân chia lần thứ hai, kết quả là tạo ra 4 tinh 

tử Như vậy từ một tinh bào cấp I qua hai lần phân chia cho 4 tinh tử. Tinh tử là một tế 

bào hình cầu, phải trải qua một quá trình biến đổi phức tạp nhưng không kèm theo phân 

bào để hình thành nên tinh trùng.  

Điều hòa quá trình sinh tinh trùng là một quá trình phức tạp với sự tham gia chủ yếu 

của hệ nội tiết, quá trình này có liên quan tới chức năng sinh lý của hai loại tế bào quan 

trọng là tế bào Leydig và tế bào Sertoli.  

Vai trò của tế bào Leydig trong quá trình hình thành tinh trùng  

Chức năng ch ính của tế bào Leydig là sản xuất ra hormone sinh dục đực   

androgen, chất có hoạt tính cao nhất là testosteron (chức năng nội tiết) để điều hòa quá  

trình sinh tinh Testosteron sau khi hình thành ở đây  thì một phần được vận chuyển tới  

ống sinh tinh và thúc đẩy quá trình phân chia giảm nhiễm với tế bào sinh tinh.  

Người ta cho rằng testosteron trước khi gắn nối với tế bào sinh tinh để gây ảnh 

hưởng nó còn được gắn nối với một protein vận chuyển do tế bào Sertoli sản xuất ra. Vì 

testosteron là một steroid, muốn vận chuyển được trong máu và trong dịch kẽ tế bào, nó 

phải liên kết với protein để tạo thành phức chất vận chuyển.  

Một phần testosteron được chuyển vận vào máu để tham gia vào quá trình sinh tinh 

và duy trì các đặc điểm sinh dục thứ cấp; hoạt động tiết dịch của các tuyến sinh dục phụ 

và phát triển hệ cơ trong cơ thể.  

- Chức năng thứ hai quan trọng của tế bào Leydig là: Trên màng tế bào Leydig có 

cấu trúc nhận biết ICSH đặc hiệu. ICSH được gắn với cấu trúc đặc biệt này, qua con 

đường AMP vòng làm hoạt hóa Proteinkinase men này có vai trò  xúc tác chuyển 

cholesteron thành testosterơn.  

Các nghiên cứu gần đây còn cho rằng FSH có vai trò trong việc kích thích sự  
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hình thành cấu trúc tiếp nhận ICSH ở màng tế bào Leydig.  

Vai trò của tế bào Sertoli trong quá trình hình thành tinh trùng' là sản xuất chất 

protein vận chuyển để gắn nối với testosteron, tạo thành phức chất testosteron -protein vận 

chuyển để tới tế bào sinh tinh ở ống sinh tinh. Nếu chúng không có protein vận chuyển 

thì testosteron không thể tới tế bào sinh tinh để gây ảnh hưởng được.  

Các nghiên cứu gần đây cũng cho rằng FSH có vai trò trong việc kích thích sự hình 

thành chất protein vận chuyển ở tế bào Sertoli.  

Thời gian hình thành tinh trùng khác nhau tuỳ loài, thậm chí trong cùng một loài  

cũng có những ý kiến khác nhau. Thí dụ thời gian hình thành tinh trùng ở lợn: theo  

Swiertra, 1967 là 34 ngày, theo tác giả Kim và Lee, 1975 cho là 5 tháng, còn nhóm  

nghiên cứu sinh lý sinh sản của ĐHNN 2 cho là 35 ngày ở lợn Lang Hồng Hà Bắc.  

3.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành tinh trùng  

- Hormone: là yếu tố nội tại quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự hình thành tinh  

trùng. Theo tác giả Phút Hughes (1980) thì trong quá trình phân chia nguyên nhiễm, cả  

testosteron và STH (kích sinh trưởng tô) cùng ảnh hưởng đến quá trình này. Còn quá  

trình phân chia giảm nhiễm thì testosteron là yếu tố kích thích quan trọng nhất. FSH  

thì ảnh hưởng sâu sắc tới việc sinh tổng hợp protein cho sự hoàn t hiện cấu tạo tinh  

trùng từ tinh tử.  

- Giống: Các giống khác nhau do vốn đen khác nhau nên sự mở đến cho quá trình 

sinh tinh cũng khác nhau. Tuy nhiên những giống được chọn lọc và cải tạo thì chất lượng 

tinh trùng cũng tốt hơn những giống không được chọn lọc, cải tạo.  

- Chế độ dinh dưỡng: Vật chất cấu tạo chủ yếu của tinh trùng là protein, vì vậy nó 

là yếu tố dinh dưỡng quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành và chất lượng của tinh 

trùng. Ngoài ra các vitamin E, vitamin A và vitamin D là những vitamin cần thiết cho sự 

hình thành và nâng cao chất lượng của tinh trùng.  

- Tuổi: Tinh trùng có sức sống mạnh nhất vào thời kỳ thành thục thể vóc, tuổi càng 

cao (càng già) thì sức sống giảm đi.  

- Chế độ sử dụng, chăm sóc: Khoảng cách giữa các lần phóng tinh phải hợp lý, 

không ngắn quá cũng không dài quá. Sau mỗi lần phóng tinh cần phải bổ sung thức ăn giàu 

protein và các vitamin A, E. Thường xuyên tắm chải và cho gia súc vận động. - 

Khí hậu: Mùa xuân, thu mát mẻ, ấm áp, sự hình thành và chất lượng tinh trùng cũng tốt 

hơn mùa hè nóng nực, oi bức và mùa đông giá rét.  

- Thời tiết: Sự nóng lạnh đột ngột, ẩm độ cao đều là những stress ảnh hưởng xấu tới 

quá trình sinh tinh trùng.  

3.3. Đặc tính sinh vật học của tinh trùng  

3.3.1. Sức sống và sức vận động  

Đặc tính sinh vật học có ý nghĩa nhất của tinh trùng là khả năng vận động độc lập  

trong môi trường tinh dịch cũng như trong đường sinh dục của con cái. Quá trình vận  
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động của tinh trùng có tiêu tốn năng lượng sinh học dưới dạng ATP do ty thể cung cấp. 

Vận động của tinh trùng là định hướng, tiến thẳng, khác với amip cũng như các động vật 

đơn bào khác là vận động tự do vô hướng. Chính vì vậy mà tinh trùng sớm tìm đến gặp 

trứng.  

Tốc độ và khả năng vận động của tinh trùng phụ thuộc vào mức độ thành thục  

của tinh trùng. Những đực giống làm việc căng thẳng, khẩn trương do nhu cầu khai  

thác tinh, nó sẽ huy động cả những tinh trùng non, chưa thành thục vào tinh dịch.  

Tốc độ vận động tự do của tinh trùng khác nhau tuỳ loài, từ 2 - 5 mm/phút.  

Sự vận động và sức sống của tinh trùng chịu ảnh hưởng của yếu tố môi trường,  

đó là:  

- Nhiệt độ: Trong một biên độ nhiệt nhất định của sự sống, nếu nhiệt độ càng cao  

thì tinh trùng càng hoạt động mạnh, thời gian sống rút ngắn và quá trình chuyển hóa  

năng lượng xảy ra mạnh, kho năng lượng dự trữ cho tinh trùng hoạt động bị hao kiệt  

nhanh (nhiệt độ tăng thì hoạt tính enzyme trao đổi chất tăng). Ngược lại nhiệt độ thấp  

thì hoạt động giảm, giảm tiêu hao năng lượng dự trữ thì thời gian sống lại kéo dài. Nếu  

nhiệt độ tăng quá cao trên biên độ nhiệt cho phép, tinh trùng sẽ bị chết. Nhưng nhiệt  

độ hạ xuống dưới biên độ cho phép, thậm chí dưới 0
0
C tinh trùng không chết mà nó  

chỉ ngừng hoạt động và rơi vào trạng thái "tiềm sinh". Khi tăng dần nhiệt độ lên nhiệt  

độ cơ thể (37- 39
0
C) thì hoạt động sống của tinh trùng được khôi phục trở lại vì nhiệt  

độ thấp không làm chết enzyme mà chỉ làm giảm, kìm hãm hoạt tính của nó. Song nếu  

tăng nhiệt từ trạng thái tiềm sinh tới nhiệt độ cơ thể mà xảy ra đột ngột thì tinh trùng  

cũng giảm sức sống và sức vận động vì sự tăng đột ngột nhiệt độ được coi là stress đối  

với tinh trùng. Đó chính là cơ sở sinh lý quan trọng cho sự bảo tồn tinh dịch ở nhiệt độ  

thấp. Ngày nay với kỹ thuật bảo tồn tinh trong môi trường Nitơ lỏng - 196
0
C (t inh  

đông viên, tinh cọng rạ) đã cho phép bảo tồn tinh dịch được hàng chục năm.  

- áp suất thẩm thấu:  

Tinh trùng rất mẫn cảm với áp suất thẩm thấu. Nó sẽ bị chết rất nhanh nếu áp  

suất thẩm thấu quá thấp hoặc quá cao. áp suất thẩm thấu là yếu tố đảm bảo cho hình  

dạng và thể tích của tinh trùng ổn định, trên cơ sở đó chức năng của tinh trùng mới  

thực hiện được Đối với việc pha chế môi trường bảo tồn tinh dịch cần chú ý tới yếu tố  

này.  

- Độ pH: trong điều kiện nhiệt độ giống nhau, nhưng độ pH khác nhau, vận động của 

tinh trùng cũng khác nhau. Vì ngoài nhiệt độ, yếu tố độ pH cũng ảnh hưởng tới hệ thống 

enzyme trao đổi chất của tinh trùng.  

Độ pa tinh dịch gia súc khác nhau tuỳ loài, tinh dịch bò pH = 7,0, hoặc acid yếu  

pH = 6,7 - 6,0, lợn và ngựa pH = 7,2 - 7,6 (kiềm yếu). Ở môi trường acid yếu, tinh  

trùng ít vận động, nên sức sống kéo dài, vì vậy ngốn bảo tồn tinh dịch lâu cần chú ý  

điều chỉnh độ pa thích hợp. Đối với công tác bảo tồn tinh dịch cần chú ý tới độ pa của  

môi trường bảo tồn, sao cho phù hợp với độ pH sinh lý của tinh trùng. Trong kỹ thuật  
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bảo tồn người ta thường dùng muối bicarbonat để điều chỉnh độ pa của môi trường, vì muối 

này ít có ảnh hưởng xấu tới tinh trùng.  

- Áng sáng: Đặc biệt là ánh sáng chiếu thẳng (trong đó có nhiều tia mang  năng 

lượng như tia hồng ngoại...) làm cho tinh trùng hoạt động mạnh và thời gian sống sẽ 

giảm. Những tia khác như tia tử ngoại, tia y... đều có ảnh hưởng xấu tới tinh trùng. Để tránh 

không cho tinh trùng tiếp xúc với ánh sáng, người ta thường dùng các lọ màu đề đựng tinh 

dịch và bảo quản nó trong bóng tối.  

- Các chất hóa học: Tinh trùng rất mẫn cảm với những chất hóa học lạ, vốn  

không có trong môi trường tinh dịch. Vì vậy khâu vệ sinh dụng cụ lấy tinh, pha chế tinh 

cũng như lọ chứa tinh là hết sức cần thiết để hạn chế các tác dụng có hại của hóa chất đối 

với tinh trùng.  

Người ta cho rằng sức sống của tinh trùng khi phối tinh có ảnh hưởng sâu sắc tới khả 

năng sinh trưởng, phát triển và sức đề kháng với bệnh tật của đời con. Nó còn là yếu tố 

ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thụ thai. Trong công tác thụ tinh nhân tạo, việc kiểm 

nghiệm tinh dịch thường xuyên là cần thiết vì ngoài ý nghĩa nâng cao tỷ lệ thụ thai và 

sức sống của đời con nó còn giúp kiểm tra khả năng làm việc của đực giống cũng như 

điều chỉnh môi trường bảo tồn tinh dịch thích hợp.  

3.3.2. Hô hấp của tinh trùng  

Có thể khái quát quá trình sống và hoạt động của tinh trùng làm hai giai .án khác  

nhau có liên quan đến đặc điểm chuyển hóa của nó, đó là hô hấp yếm khí xảy ra chủ  

yếu trong giai đoạn tinh trùng sống ở dịch hoàn phụ và ống sinh tinh. Hô hấp hiếu khí  

xẩy ra trong giai đoạn nó được phóng vào đường sinh dục con cái hoặc lấy ra ngoài để  

bảo tồn tinh dịch.  

- Hô hấp yếm khí:  

Trong điều kiện môi trường thiếu oxy, tinh trùng tiến hành hô hấp bằng cách 

phân g iải đường fructose với sự tham g ia chủ yếu của các men hexokinase và 

phosphatase để giải phóng năng lượng dưới dạng ATP và acid lactic. Hệ số phân giải 

fructose là số miligam fructose mà 10
9
 tinh trùng sử dụng trong 1 giờ ở nhiệt độ 37

0
C. Theo 

Manne hệ số này ở lợn và cừu là 2. Như vậy quá trình hô hấp yếm khí của tinh trùng cũng 

là quá trình đường phân, chỉ khác là nguyên liệu đường phân trong tế bào cơ là glycogen 

còn tinh trùng là fructose.  

Acid lactic được thải ra trong môi trường ví như con dao hai lưỡi. Nếu với nồng độ 

thấp thì kéo dài thời gian sống của tinh trùng vì nó ức chế sự hoạt động của tinh trùng. 

Còn acid lactic với nồng độ cao sẽ làm cho tinh trùng chết hàng loạt.  

Trong môi trường dịch hoàn phụ và ống dẫn tinh người ta thấy vừa thiếu đường, vừa 

thiếu oxy và nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ chung của cơ thể khoảng 3 - 4
0
C. Vì vậy tinh 

trùng sống được lâu hơn so với đưa ra ngoài hay phóng vào đường sinh dục cái, giàu oxy 

giàu chất dịch chứa đường.  

Nếu trong tinh dịch có chứa glucose thì tinh trùng sử dụng nó để hô hấp. Điều  
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này được ứng dụng trong kỹ thuật pha chế môi trường.  

Để bảo tồn tinh dịch được lâu, ngoài biện pháp hạ nhiệt độ xuống dưới 0
0
C, điều  

chỉnh độ pH và áp suất thẩm thấu thích hợp người ta còn chú ý tới việc  tránh cho tinh  

trùng tiếp xúc với oxy bằng cách bảo quản nó trong lọ có cổ nhỏ và khi đóng tinh thì  

đổ gần đầy lọ, nút chặt, tráng parafin ở nút. Thành phần đường trong môi trường pha  

loãng tinh dịch cũng cần điều chỉnh thích hợp, chính xác (người ta phải sử dụng cân  

phân tích hoặc cân kỹ thuật có độ chính xác cao để cân hóa chất pha môi trường). Khả  

năng phân giải fructose trong điều kiện yếm khí rõ ràng có liên quan chặt chẽ với sức  

vận động của tinh trùng vì nó là nguồn cung cấp năng lượng cho tinh trùng hoạt động.  

Chính vì vậy nó ảnh hưởng gián tiếp tới sức sống của tinh trùng. Hiểu biết kỹ thuật  

quá trình này là điều hết sức cần đối với những người làm công tác thụ tinh nhân tạo  

để nâng cao thời gian bảo tồn tinh trùng.  

- Hô hấp hiếu khí:  

Trong điều kiện có oxy, tinh trùng sẽ tiến hành hô hấp hiếu khí với nguyên liệu 

chính là glucose, ngoài ra còn có hydratcarbon khác và acid lactic chứa trong tinh dịch (sản 

phẩm của hô hấp yếm khí).  

Người ta thấy rằng môi trường đường sinh dục cái, đặc biệt  trong giai đoạn động  

dục và rụng trắng có đủ điều kiện thuận lợi để tinh tùng tiến hành hô hấp hiếu khí. Đó  

là môi trường giàu oxy do kết quả của tăng sinh và mở rộng lòng ống của đường sinh  

dục. Giàu glucose do kết quả dãn mạch máu tử cung, âm đạo, máu đến đây nhiều để  

cung cấp glucose. Hệ số hô hấp (tỷ lệ tiêu hao oxy) của tinh trùng là micrô lít (μl) O2  

tiêu hao trong 1 giờ của 100 triệu tinh trùng ở 37
0
C. Tỷ lệ này ở các loài gia súc nằm  

trong khoảng 10 - 20 μl oxy. Nếu tính số oxygen tiêu hao cho 100 triệu tinh trùng  

trong 1 giờ ở 20
0
C thì bò là 3,4ml, lợn 7,2ml, ngựa 4,3ml, cừu 8,1ml. Người ta cũng  

tính được thương số hô hấp trong điều kiện có oxygen và fructose là 0,96, còn trong  

điều kiện có oxygen và thiếu fructose, glucose tinh trùng chủ yếu oxy hóa các chất  

khác như phospholipid và QR = 0,77 - 0,8 (theo Ivanov, Liên Xô).  

Thành phần acid lactic thải vào môi trường tinh dịch của giai đoạn hô hấp yếm khí, 

lúc này được sử dụng là nguồn năng lượng cho tinh trùng hoạt động nhờ oxy hóa nó trong 

giai đoạn hô hấp hiếu khí.  

Tóm lại trong kỹ thuật bảo tồn tinh dịch phải áp dụng biện pháp ngăn chặn sự tiếp 

xúc của tinh trùng với oxy để giảm đến mức thấp nhất quá trình hô hấp hiếu khí, có như 

vậy mới bảo tồn tinh dịch được lâu.  

3.4. Dịch hoàn phụ  

3.4.1. Đặc điểm cấu tạo  
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Dịch hoàn phụ (epidymis) còn gọi là thượng dịch hoàn, có cấu tạo hình ống dài, phần 

đầu trùm lên phía trên và một phần dưới trước dịch hoàn tức là phần kéo dài của ống sinh 

tinh. Phần thân nằm bên cạnh sau của dịch hoàn và ở đó ống dịch hoàn uốn lạ i quanh  

co, gấp khúc nh iều lần, rồ i đổ vào ống xuất chung gọ i là mào t inh  

(ductusepididymidis). Vách ống dịch hoàn phụ do một lớp tế bào tiêm mao biểu mô hình 

trụ tạo thành. Lưới động mạch chi phối dịch hoàn phụ xuất phát từ động mạch dịch hoàn 

lớn Từ dịch hoàn phụ xuất phát đi những ống dẫn tinh chui lên xoang bụng qua ống bẹn 

đến phía trên bóng đái rồi đổ vào ống niệu sinh dục.  

Dịch hoàn phụ ở ngựa có chiều dài 70m; bò, dê 60m; lợn 100m. Tinh trùng  

không ngừng được sinh ra ở ống sinh tinh, sau đó nó lần lượt đi vào dịch hoàn phụ, thời 

gian tinh trùng lưu lại dịch hoàn phụ ở bò là từ 7-9 ngày.  

3.4.2. Chức năng sinh lý  

Chức năng sinh lý quan trọng nhất của dịch hoàn phụ là nơi cư trú của tinh trùng 

trong thời gian đợi phóng tinh. Tuy nhiên nó không ch ỉ là nơi cư trú thuần tuý mà 

trong dịch hoàn phụ tinh trùng vừa lớn lên về kích thước nhờ quá trình đồng hóa các chất 

dinh dưỡng của chất tiết dịch hoàn phụ, vừa tăng khả năng sống, khả năng vận động, khả 

năng thụ tinh của nó.  

Môi trường dịch hoàn phụ có đủ điều kiện thích hợp cho tinh trùng sống và phát  

triển, có nghĩa là nó ở đây để thành thục hoàn toàn. Môi trường ở dịch hoàn phụ là  

acid yếu, nồng độ H
+
 gấp 10 lần so với ống sinh tinh, gây ức chế vận động và kéo dài  

thời gian sống của tinh trùng. Chất điện giải cũng ít hơn so với dịch hoàn. Nhiệt độ  

thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Người ta cho rằng cấu tạo gấp khúc nhiều lần của dịch hoàn  

phụ để tăng diện tích bề mặt thực tế của nó tiếp xúc với môi trường để thải nhiệt, thêm  

vào đó nó còn có quá trình giãn cơ treo bìu dái (vào những khi nhiệt độ tăng) để bìu  

dái sa xuống phía dưới, tách hẳn với sự khống chế nhiệt độ chung của cơ thể làm giảm  

nhiệt độ ở tinh hoàn và dịch hoàn phụ. Tất cả những điều kiện trên đều làm cho tinh  

trùng ở trạng thái ít hoạt động hoặc không hoạt động, kết quả làm tiêu hao ít năng  

lượng và làm cho nó sống được lâu hơn. Trong trường hợp không có điều kiện xuất  

tinh, tinh trùng có khả năng sống được ở dịch hoàn phụ tới 2 tháng mà vẫn có khả  
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năng thụ thai. Nếu tinh trùng sống quá lâu trong dịch hoàn phụ mà không có điều kiện  

phóng tinh nó sẽ thay đổi về hình thái, cấu tạo và chức năng sinh lý, giảm sức sống và  

khả năng thụ thai, cuối cùng thoái hóa dần và chết ở dịch hoàn phụ. Những đực giống  

lâu ngày không khai thác tinh thì tinh trùng già, hoạt lực kém, có nhiều tinh trùng kỳ  

hình, tỷ lệ thụ thai rất thấp. Nếu tinh trùng bị chết trong dịch hoàn phụ thì xác của nó  

được phân huỷ ở đây, các amino acid cấu tạo nên chúng được hấp thụ trở lại cơ thể.  

Mào tinh là nơi tụ họp của tinh trùng đã thành thục để chờ phóng đi. Người ta tính 

được ở bò tới 100 tỷ tinh trùng tập trung ở mào tinh, ngựa cao hơn, tới 150 tỷ.  

Khi di hành qua ph ần cuố i của d ịch hoàn  phụ th ì vách của nó t iết ra chất  

lipoprotein, tạo thành một màng mỏng bao lấy tinh trùng làm cho nó tăng sức đề kháng 

với môi trường toan và ảnh hưởng của các muối có hại cũng như các chất hóa học khác 

(người ta đã thí nghiệm trực tiếp lấy tinh ở đầu dịch hoàn phụ đưa ra ngoài thì thấy nó 

chỉ sống được vài phút trong khi đó nếu lấy tinh trùng ở phần cuối dịch hoàn phụ thì nó 

có thể sống được vài ngày).  

Màng lipoprotein của tinh trùng ngoài tác dụng trên còn có tác dụng làm cho tinh  

trùng không bị dính kết với nhau vì mật độ tinh trùng rất cao trong tinh dịch, có thể  

hiểu như sau: Lớp lipoprotein màng ngoài của tinh trùng mang điện tích âm vì vậy  

trong mào tinh trong tinh dịch cũng như trong đường sinh dục cái chúng luôn đẩy nhau  

nên tinh trùng không kết dính (điện tích cùng dấu thì đẩy nhau). Màng lipoprotein của  

tinh trùng, đặc biệt có ý nghĩa đối với những gia súc phóng tinh âm đạo như trâu, bò.  

3.5. Các tuyến sinh dục phụ  

Tuyến sinh dục phụ là những tuyến tiết ra chất tiết tham gia chủ yếu vào thành  

phần tinh dịch. Thành phần tinh dịch ngoài tinh trùng và một phần nhỏ chất tiết của  

dịch hoàn và phụ dịch hoàn, đại bộ phận còn lại là thành phần chất dịch của tuyến sinh  

dục phụ. Tuyến sinh dục phụ bao gồm: tinh nang, tiền liệt tuyến, tuyến cầu niệu đạo,  

chất tiết của tuyến sinh dục phụ tham gia vào thành phần tinh dịch có các chứa năng  

sinh lý khác nhau.  

Tất cả các gia súc đều có tuyến sinh dục phụ, nhưng mức độ phát triển của chúng khác 

nhau tuỳ loài. Chó mèo không có tinh nang, còn ngựa, bò, cừu, dê và đặc biệt là lợn thì 

tinh nang khá phát triển. Trừ chó ra tất cả các gia súc đều có tuyến cầu niệu đạo, riêng ở 

lợn tuyến này rất phát triển.  

Chất tiết của các tuyến sinh dục phụ gọi là tinh thanh, thành phần chủ yếu của nó gồm 

fructose, protein, enzyme phosphatase và protease để phân giải đường, protein. Những 

chất này tạo thành môi trường thích hợp thúc đẩy khả năng vận động và cung cấp chất 

dinh dưỡng cho hoạt động hô hấp của tinh trùng.  

Lượng tinh thanh tiết ra phụ thuộc vào kích thước và tốc độ tiết của các tuyến sinh 

dục phụ. Ngựa lợn tiết nhiều tinh thanh, bò, dê thì tiết ít.  

Sự sinh trưởng và phát dục của các tuyến sinh dục phụ chịu ảnh hưởng của  

hormone androgen, nhưng hoạt động tiết của chúng thì ch ịu sự đ iều hòa của cơ chế  
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thần kinh thông qua hệ thần kinh thực vật. Thần kinh phó giao cảm hưng phấn, kích  

thích tuyến sinh dục phụ hoạt động, ngược lại thần kinh giao cảm thì ức chế hoạt động  

của nó.  

Thành phấn chất tiết của các tuyến sinh dục phụ cũng như thứ tự tiết của nó trong  

phản xạ phóng tinh có ý nghĩa sinh lý đặc biệt. Thứ tự tiết của các tuyến sinh dục phụ  

trong phản xạ phóng tinh như sau: Đầu tiên tuyến cầu niệu đạo tiết, thứ đến tinh trong  

cùng với chất tiết của tuyến tiền liệt và dịch hoàn phụ, cuối cùng là chất tiết của tinh  

nang.  

3.5.1. Tuyến cầu niệu đạo (Cowper)  

Tuyến cầu niệu đạo còn là tuyến củ hành, nằm ở gốc thể hang của dương vật, 

hình thái kích thước khác nhau tuỳ loài gia súc.  

Chất tiết của tuyến cầu niệu đạo nhớt, kiềm tính có tính sát trùng, được tiết trước  

tiên để tẩy rửa đường tiết niệu sinh dục, dọn đường để tinh trùng đi qua. Đường tiết  

niệu sinh dục có một đoạn đi chung ở phía ngoài (niệu đạo), vì vậy khi nước tiểu đi  

qua làm đoạn này nhiễm acid hoặc kiềm, tuỳ theo phản ứng pa của nước tiểu. Môi  

trường niệu đạo được làm sạch bằng dịch tiết tuyến Cowper để khỏi ảnh hưởng xấu  

đến tinh trùng.  

3.5.2. Tiền liệt tuyến (Prostate)  

Tiền liệt tuyến phân thành nhiều thuỳ bao quanh mặt sau và mặt bên của niệu 

đạo. 

Chất tiết của tiền liệt tuyến trong suốt, có mùi hăng đặc trưng, pa trung tính hay kiềm 

yếu có chứa nhiều protein để hấp phụ CO2 trong môi trường của niệu đạo, khối lượng 

chất tiết của nó nhiều, tham gia vào thành phần của tinh dịch.  

Tiền liệt tuyến còn có chức năng nội tiết, năm 1924 VonEulen là người đầu tiên  

tìm thấy ở tinh dịch người một chất lipid có tác dụng kích thích sự nhu động của tử  

cung và giảm huyết áp động mạch song ông chưa phân lập được nó. Mãi tới năm 1960  

Bergstrom mớ i ch iết xuất và phân lập được hormone này. Đó là p rostagland in,  

hormone của t iền liệt  tuyến . Nó  được h ình thành  từ một acid béo không  no là  

Arachidonic.  

Prostaglandin có nhiều loại PGES, PGE2α, PGF2α …  

Tiền liệt tuyến của gia súc tiết hormone này dưới dạng prostaglandin F2α. Chất này 

có vai trò sinh lý như sau:  

- Đối vớ i con đực, kh i nó được tiết sẽ tham gia vào thành phần tinh dịch, tác  

dụng làm co cơ trơn ống dẫn tinh, xoang chứa tinh và cơ trơn niệu đạo để thực hiện  

động tác phóng tinh, giúp cho việc đẩy tinh dịch vào đường sinh dục cái với tốc độ  

cao. Nó lạo ra từng đợt co bóp mãnh liệt cho tới khi nào lượng tinh dịch dược phóng đi  

hết.  

Khi theo tinh dịch vào đường sinh dục cái nó lại làm tử cung co bóp mãnh liệt để  
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đẩy tinh trùng vào sâu trong đường sinh dục cái.  

Đối với các nước chăn nuôi phát triển như Hà Lan, Mỹ... khi pha loãng, bảo tồn tinh 

dịch người ta đã chú ý bổ sung thêm prostaglandin F2α vào thành phần tinh dịch để nâng 

cao tỷ lệ thụ thai, vì vậy đối với nước ta vấn đề này cũng cần đặt ra để nghiên cứu ứng 

dụng rộng rãi trong một tương lai gần có thể được.  

3.5.3. Tinh nang (Vesicuares) .  

Tinh nang còn gọi là nang tuyến; túi tinh, nó gồm một đôi hình trứng, màu vàng nhạt 

mặt nổi nhiều u, nằm trong xoang.chậu, trên bóng đái và ống dẫn tinh.  

Chất tiết của tinh nang không trộn lẫn với tinh trùng mà là dịch keo phèn, có 

chứa y glubulin. Chất tiết tinh nang có tác dựng "nút" đường sinh dục cái, ngăn cho tinh 

trùng không bị trào ngược trở lại. Do có nhiều γ glubulin nên nó còn có tác dụng chống sự 

xâm nhập của vi khuẩn bên ngoài vào đường sinh dục cái. .  

Trong thành phần chất tiết tinh nang của bò,. dê, cừu, thỏ còn có fructose là  

nguồn năng lượng chính trong tinh dịch để cho tinh trùng hoạt động. Ở cừu cả tiền liệt  

tuyến và tinh nang đều có khả năng nội tiết sản xuất được hormone prostaglandin F2α.  

Ngoài ra tinh nang còn tiết một số chất khác nữa như acid citric, amino acid, protein,  

natri, kali, lipid...  

Như vậy trong thời gian phóng tinh, các tuyến sinh dục phụ tiết bổ sung chất dịch  

để tạo nên tinh dịch hoàn chỉnh. Các chất tiết này bổ sung nhiều chất điện giải, các  

chất dinh dưỡng cho tinh trùng để góp phần nuôi dưỡng tinh trùng trong đường sinh  

dục cái.  

3.6. Tinh dịch  

Tinh dịch là chất tiết hỗn hợp của dịch hoàn phụ và các tuyến sinh dục phụ, gồm có 

hai thành phần là tinh trùng và tinh thanh. Tinh dịch là dịch lỏng, màu trắng đục, có phản 

ứng kiềm yếu (pH = 7,2 - 7,5) và có mùi hăng đặc trưng.  

3.6.1. Lượng tinh và thành phần của tinh dịch  

Lượng tinh dịch và số lượng tinh trùng thay đổi tuỳ loài gia súc  

Bảng 8.2: Lượng tinh dịch và nồng độ tinh trùng (theo Milovanop)  

Gia súc Lƣợng tinh dịch (ml) Nồng độ tinh trùng Tổng lƣợng tinh trùng 

(100 triệu/ml) trong tinh dịch (tỷ) 

Bình quân Nhiều nhất Bình quân Nhiều nhất Bình quân Nhiều nhất 

Ngựa 50-100 600 0,08-0,2 0,8 4-20 60 

Bò 4-5 15 1-2 6 4-20 30 

Lợn 200-400 1000 0 1-0,2 1 20-80 100 

Cừu 1-2 3,5 2-5 8 2-10 18 

Thành phần hóa học của tinh dịch cũng khác nhau tuỳ loài. Sự sai khác này có liên 

quan tới nhiều yếu tố nhưng chủ yếu vẫn là kích thước và mức độ hoạt động của các 

tuyến sinh dục phụ của mỗi loài.  

Bảng 8.3: Thành phồn hóa học của tinh dịch (mg%)  
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Protein 533 1022 1 334 3831 

Lipid 42 152 441 29 

các chất hoàn nguyên 42 621 608 37 

Fructose 5-10 226-495 123-923 6-8 
Acid chức (%) 0 06 < 1 0111-0,26 0,13 

Acid lactic 26 36-63 55-126 21 

Phospho 19 102 66 8 

Lưu huỳnh 3 5 101 
Clo 476 217 47 329 

Kali 62 984 1 400 243 

Canci 20 54 35 5 

Magnhegi 3 2 4 11 

(Theo Secghin và Milovanop)  

3.6.2. Những nhân tố ảnh hưởng  

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới lượng và thành phần tinh dịch, trong đó phải kể tới 

các nhân tố sau:  

- Loài, giống: Kết quả trình bày của các bảng trên cho thấy lượng và thành phần tinh 

dịch ở các loài gia súc khác nhau khá rõ, thậm chí các giống khác nhau cũng có sự sai khác 

Đó là ảnh hưởng của vốn đen dối với quá trình sinh tổng hợp các thành phần tham g ia vào  

tinh dịch, đặc biệt là ở  tuyến sinh dục phụ. Như vậy yếu tố này ảnh hưởng đồng thời 

tới lượng và thành phần tinh dịch.  

- Kiểu thụ tinh: Mối quan hệ giữa lượng (thể tích tinh dịch) và nồng độ (số tinh  

trùng/1 ml tinh dịch) thay đổi phụ thuộc vào kiểu thụ tinh. Thật vậy, những gia súc  

phóng tinh âm dạo như trâu, bò, dê lượng tinh trùng trong một lần phóng tinh ít nhưng  

nồng độ tinh trùng lại rất cao. Ngược lại, những gia súc phóng tinh tử cung như lợn,  

ngựa, chó thì lượng tinh dịch lại lớn nhưng nồng độ tinh trùng không cao. Có thể giải  

thích là do môi trường âm đạo bất lợi cho tinh trùng sống, thực tế đã có một lượng lớn  

tinh trùng bị chết khi tiếp xúc với môi trường bất lợi ở đây, vì vậy tinh trùng cần có  

mật độ lớn  

- Chế độ dinh dưỡng và mức sử dụng: Chế độ dinh dưỡng tốt, sử dụng hợp lý với  

khoảng cách giữa hai lần phóng tinh vừa phải, hợp với thời gian cần thiết để hình  

thành tinh trùng và chất. tiết của các tuyến sinh dục phụ được đảm bảo thì cả lượng và  

thành phấn tinh dịch đều tốt. Ngược lại chế độ dinh dưỡng thấp thì ảnh hưởng xấu tới  

cả hai chỉ tiêu trên. Chế độ dinh dưỡng và sử dụng tốt còn có ý nghĩa kéo dài tuổi sử  

dụng của đực giống, bởi lẽ việc ưu liên chất dinh dưỡng để hình thành tinh dịch, trong  

điều kiện dinh dưỡng thấp, buộc cơ thể phải huy động các protein cấu tạo cơ thể của  

nó, do \ấy tuổi sử dụng giảm.  

- Ngoài ra các yếu tố khác như khí hậu, thời tiết, nhiệt độ, ẩm độ, trạng thái sinh lý... 

cũng ảnh hưởng đến lượng và thành phần tinh dịch.  

Trong công tác thụ tinh nhân tạo người ta thường xuyên kiểm tra thành phần, số 

lượng và chất lượng tinh trùng bằng các chỉ tiêu chính sau:  
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- Hoạt đực (A) - Sức kháng (R)  

- Thể tích (V) - Tỷ lệ kỳ hình (K)  

- Nồng độ (C)  

- Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần phóng tinh hay trong một liều phối 

(V.A.C).  

Việc kiểm tra các chỉ tiêu trên là cần thiết, phải tiến hành thường xuyên để sớm phát 

hiện và loại trừ những đực giống có tinh dịch kém phẩm chất, không sử dụng phối giống. 

Việc kiểm tra tinh dịch giúp cho người chăn nuôi biết được chất lượng của đực giống cũng 

như cho những gợi ý để điều chỉnh khẩu phần ăn hợp lý...  

3.7. Giao phối  

Giao phối là hoạt động sinh lý của con đực để đưa tinh dịch vào đường sinh dục của 

con cái. Hoạt động này xảy ra qua một chuỗi các phản xạ phức tạp bao gồm phản xạ hưng 

phấn, phản xạ cương cứng, phản xạ nhảy và phản xạ phóng tinh với sự tham gia tích cực 

của con cái.  

Giao phối là chuỗi phản xạ không điều kiện, mang tính chất bẩm sinh, là di sản của 

nòi giống để lại. Tuy nhiên nó chỉ xảy ra khi gia súc đã thành thục về tính và chịu ảnh 

hưởng của nhiều yếu tố của môi trường sống cũng như trạng thái chức năng của các tuyến 

nội tiết sinh dục.  

Những thành tựu về sinh lý sinh dục trong những năm gần đây đã khám phá ra  

trung khu sinh dục và giao phối (mating centre) ở vùng dưới đồi và sự biệt hóa sinh  

dục ở các trung khu này phụ thuộc vào homlone sinh dục. Do vậy đã bổ sung thêm vào  

kho tàng lý luận, sự điều hòa thần kinh nội tiết đối với quá trình giao phối của gia súc.  

3.7.1. Phản xạ hưng phấn  

Khi tiếp xúc đực cái, qua cơ quan nhận cảm thị giác (hình dáng, cử chỉ... của con cái) 

thính giác (tiếng kêu của con cái), khứu giác (các pheromon - sản phẩm chất tiết của âm 

đạo con cái), xúc giác (sự tiếp xúc thể xác với con cái) nhận các kích thích và truyền vào 

trung khu giao phối ở hành tuỷ dưới dạng xung điện làm hưng phấn trung khu này. Từ 

đây, xung động thần kinh cũng gửi lên trung khu đại diện ở vỏ não. Kết quả dấy lên phản 

xạ hưng phấn mà biểu hiện bên ngoài là hành vi sinh dục với sự tham gia của rất nhiều cơ 

quan bộ phận trong cơ thể có liên quan tới nó.  

Đối với hệ thần kinh, phản xạ hưng phấn sinh dục thuộc loại phản xạ mạnh, nó đã 

ức chế các phản xạ khác để tập trung hưng phấn, kết quả làm cho con vật xuất hiện cảm 

giác thèm muốn giao phối.  

- Đối với nội tiết: Honnone hướng sinh dục ICSH của thuỳ trước tuyến yên có ảnh 

hưởng sâu sắc tới hành vi sinh dục thông qua việc kích thích giải phóng hormone sinh dục 

đực androgen của tế bào Leydig ở dịch hoàn. Hormone này có vai trò trong việc làm phát 

sinh và duy trì các đặc điểm sinh dục thứ cấp của con đực.  

Những khám phá gần đây cho thấy khi tiếp xúc với con cái, con đực bị hấp dẫn  
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bởi pheromon của con cái là Methyl-p-hydroxybenzoate (chết tiết âm đạo của con cái).  

Chất này chỉ được tiết khi con vật cái động dục. Vì vậy thông qua cơ quan khứu giác,  

con đực phát hiện được những con cái động dục để tiếp xúc và thực hiện giao phối.  

Người ta cho rằng pheromon là yếu tố kích thích mạnh làm dấy lên phản xạ hưng phấn  

ở con đực. Kết quả của phản xạ hưng phấn đã dẫn tới hàng loạt các phản xạ khác của  

quá trình giao phối đó là phản xạ cương cứng dương vật, phản xạ nhảy và phản xạ  

phóng tinh.  

3.7.2. Phản xạ cương cứng dương vật  

Khi hưng phấn sinh dục xuất hiện thì tuần hoàn máu gia tăng, gây hiện tượng ứ máu  

ở thể hang của dương vật. Hiện tượng ứ máu này là do mạch quản ở dương vật dãn ra 

khi thần kinh chậu hưng phấn. Kết quả máu ứ lạ i ở tĩnh mạch không về tim được, làm 

gia tăng đường kính và độ dài của dương vật, cũng làm cho nó cương cứng lên để dễ dàng 

đưa sâu vào âm đạo con cái.  

Ở con cái, cũng có phản xạ cương cứng âm vật khi bị ứ máu, làm cho phần trước âm 

đạo nở to ra, cổ tử cung và tử cung sung huyết.  

3.7.3. Phản xạ nhẩy  

Là phản xạ  để đưa tư thế con đực vào tư thế giao phối. Đồng thời với phản xạ nhảy 

là động tác giao phối được thực hiện để đưa dương vật con đực vào âm đạo con cái. Tuỳ 

loại động vật mà thời gian giao phối dài hay ngắn, khác nhau:  

Trâu, bò: 20-30 giây. Lợn: 5-10 phút. Ngựa: 1-3 phút. Chó: 10-20 phút.  

3. 7.4. Phản xạ phóng tinh  

Nhiệt độ và độ nhớt của dịch nhầy âm đạo là yếu tố gây kích thích tới thụ quan cảm 

giác ở quy đầu dương vật. Khi cảm giác đạt tới cực độ thì phản xạ phóng tinh xảy ra, cơ chế 

như sau:  

Khi dương vật cọ sát nhiều lần với màng nhầy âm đạo, là yếu tố kích thích nó tiết  

nhiều chất dịch và sung huyết cao độ, nhiệt độ âm đạo tăng dần lên, do kết quả chuyển  

hóa giải phóng năng lượng ở đây. Nhiệt độ và độ nhớt tăng kích thích thụ quan cảm  

giác ở quy đầu dương vật dấy lên hưng phấn ở đây. Xung động thần kinh được truyền  

vào trung khu hạ cấp của phản xạ phóng tinh ở tuỷ sống vùng khum. Từ đây xung  

động thần kinh truyền ra, được gởi tới các tuyến sinh dục phụ để kích thích tiết dịch  

theo thứ tự: tuyến cầu niệu đạo tiết trước tiên, thứ đến là tiền liệt tuyến và dịch hoàn  

phụ (tinh trùng chứa trong chất dịch của dịch hoàn phụ) và cuối cùng là tinh nang.  

Như vậy hormone prostaglandin của tiền liệt tuyến cũng được bài tiết cùng với  

tinh trùng chứa trong chất tiết dịch hoàn phụ. Nó phát huy tác dụng là yếu tố nội tiết,  

kích thích trực tiếp cơ trơn đường tiết niệu sinh dục để thực hiện phản xạ phóng tinh.  

Khi đợt tinh dịch đầu tiên xuất hiện trong âm đạo có mang theo prostaglandin, nó  

lại kích thích âm đạo co bóp mãnh liệt làm áp lực của âm đạo tác động vào thụ quan  

quy đầu thêm gia tăng. Kết quả lúc này cả ba yếu tố độ nhớt, nhiệt độ và áp lực của âm  
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đạo đều tối thích hợp cho phản xạ phóng tinh xảy ra. Lúc đó cả đực và cái đều ở trạng thái 

hưng phấn mãnh liệt.  

Đối với con cái khi giao phối, lúc đầu âm dạo tiết dịch nhớt do hậu quả của phản xạ  

hưng phấn, đặc biệt là do kích thích của dương vật vào màng nhầy âm đạo, sau đó cảm thụ 

sinh dục tăng lên làm cho cổ tử cung co bóp dịch nhầy tử cung được thải vào âm đạo Điều 

này có ý nghĩa sinh lý đối với gia súc phóng tinh âm đạo vì dịch tiết của tử cung thuận lợi 

cho tinh trùng sống và hoạt động, khi tiết vào âm đạo nó góp phần giải toả môi trường 

bất lợi đối với tinh trùng ở âm đạo.  

3.8. Cơ sở sinh lý của việc huấn luyện đực giống nhảy giá  

Huấn luyện đực giống nhảy giá để lấy tinh sử dụng trong phối tinh nhân tạo là một 

khâu quan trọng trong quy trình chăn nuôi đực giống. Muốn làm tốt khâu này, người làm 

công tác lấy tinh phải hiểu biết sâu sắc các cơ sở sinh lý của các phản xạ sinh dục có liên 

quan tới quá trình phối giống và ứng dụng nó trong các động tác kỹ thuật lấy tinh cũng 

như trang bị các thiết bị lấy tinh phù hợp. Huấn luyện đực giống nhảy giá được dựa trên 

các cơ sở sinh lý sau:  

- Phản xạ sinh dục nói chung là loại phản xạ mạnh, đặc biệt là các phản xạ có liên  

quan tới quá trình phối giống. Một hưng phấn mạnh khi xuất hiện thì nó ức chế các  

phản xạ khác để tập trung hưng phấn. Khi hưng phấn cao độ thì khả năng phân tích  

tổng hợp để phân biệt thật giả bị kém hiệu năng. Thêm vào đó là sự ham muốn giao  

phối. Người ta đã dựa vào cơ sở này để cho đực giống nhảy giá khai thác tinh dịch làm  

thụ tinh nhân tạo (giá lấy tinh là mô hình con cái giả làm bằng gỗ, xi măng hay các vật  

liệu khác).  

- Vỏ não của gia súc nói chung đã phát triển, nhưng nó chưa đủ để có được 

những hành vi tế nhị.  

- Bản chất của các phản xạ sinh dục là phản xạ không điều kiện gây hưng phấn ở thụ 

quan nằm ở quy đầu của dương vật làm cho phản xạ phóng tinh thực hiện.  

Tuy nhiên, khi huấn luyện đực giống nhảy giá người ta cố tình tạo ra một hoàn 

cảnh giả càng giống với hoàn cảnh thật khi nhảy trực tiếp con cái thì càng tốt.  

Có thể hình dung quá trình huấn luyện đực giống như sau:  

- Theo dõi cá biệt đực giống chặt chẽ để xác định tuổi thành thục về tính.  

- Trước khi huấn luyện thường xuyên cho đực giống tiếp xúc với môi trường lấy tinh 

như giá lấy tinh, người lấy tinh, các dụng cụ có liên quan khác.  

Hình dáng kích thước giá nhảy càng giống với con cái càng tốt. người ta thường phủ 

lên giá một tấm da giả, để khi ôm giá, đực giống hưng phấn mạnh.  

- Âm đạo giả có lẽ là khâu quan trọng nhất cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng sao  

cho khi dương vật của đực giống cắm vào nó, phải hội đủ ba điều kiện tối thích về  

nhiệt độ, độ nhớt và áp lực. Thời kỳ đầu mới huấn luyện người ta thường dùng tay  

kích thích vào bao dương vật để tạo ra phản xạ  hưng phấn và cương cứng trước khi  
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đực giống nhảy giá. Nói cách khác là kích thích để tạo ra hưng phấn ban đầu, thúc bách 

nó nhảy giá.  

- Ở các nước chăn nuôi phát triển như Bị, Pháp, Hà Lan người ta còn cho đực giống 

ngồi pheromone dưới dạng Methyl-p-hydroxybenzoate (chất tiết của âm đạo con cái) hay 

mở  băng ghi lạ i tiếng kêu con cái kh i g iao phối, có nghĩa là tạo dựng một hoàn cảnh 

phối tinh gần với hoàn cảnh thực. Ở nước ta kinh nghiệm huấn luyện đực giống của các 

cơ sở cho thấy có thể dùng lợn con để tạo tiếng kêu cũng làm cho đực giống nhảy giá 

phấn chấn hơn.  

3.9. Sự di động của tinh trùng trong đƣờng sinh dục cái  

Nhờ động tác giao phối hoặc dẫn tinh (phối tinh nhân tạo), tinh trùng được đưa vào 

âm đạo (gia súc phóng tinh âm đạo) hoặc cổ tử cung (gia súc phóng tinh cổ tử cung). 

Từ đây tinh trùng tiếp tục di động vào ống dẫn trứng để gặp trứng, xúc tiến quá trình thụ 

tinh. Quá trình di động của tinh trùng trong đường sinh dục cái là một quá trình phức tạp 

có sự tham gia phối hợp của tử cung, ống dân trứng của con cái. Gần đây với nhiều phát 

hiện mới về hoạt động chức năng của tử cung và ống dẫn trứng, người ta đã hiểu rõ được 

bản chất của quá trình di động này.  

Sự di động của tinh trùng tới gặp trứng trong đường sinh dục con cái có thể chia làm 

hai giai đoạn sau:  

3.9.1. Giai đoạn di động nhanh  

Tinh trùng sau khi phóng vào đường sinh dục cái nó sẽ di chuyển nhanh dọc theo  

tử cung tới gặp trứng ở ống dẫn trứng. Sau khi phóng tinh ít phút thậm chí ít giây nó  

đã đến được ống dẫn trứng, nếu trứng đã rụng thì quá trình thụ tinh sẽ có thể diễn ra  

ngay. Cơ chế này cho tới nay vẫn còn được nghiên cứu và tranh luận tiếp để làm sáng  

tỏ hơn. Trong quá trình di động, một số lớn tinh trùng bị chết, đặc biệt là môi trường  

acid của âm đạo (đối với gia súc phóng tinh âm đạo). Tinh trùng sở d di động nhanh  

được trong đường sinh dục cái, không chỉ nhờ khả năng vận động độc lập của nó mà  

còn nhờ chủ yếu vào sự co bóp, nhu động của tử cung và ống dẫn trứng. Có 2 hormone  

góp phần tạo ra sự co bóp nhu động, đó là: prostaglandin của tiền liệt tuyến theo môi  

trường tinh dịch tới tử cung, ống dẫn trứng gây ảnh hưởng co bóp cơ trơn của nó. Còn  

oxytocin, homlone của thuỳ sau tuyến yên cũng được phóng thích do kích thích của  

động tác giao phối. Sự có mặt của hai hormone này đã góp phần tạo ra sự co bóp và  

nhu động kéo dài của tử cung và ống dẫn trứng (thời g ian tác động của hormone  

thường kéo dài hơn tác động thần kinh). Ngoài ra do dịch tiết đường sinh dục cái nó  

hấp dẫn tinh trùng vận động ngược dòng.  

3.9.2. Giai đoạn di động chậm  

Giai đoạn di động chậm xảy ra trong trường hợp trứng rụng sau khi phóng tinh một 

thời gian, có nghĩa là ở thời điểm phóng tinh, trứng chưa rụng.  

Do hậu quả của giai đoạn vận động nhanh một số lớn tinh trùng bị chết, số còn  

lại thì khả năng thụ thai giảm đi rõ rệt vì t iêu hao năng lượng dự trữ cũng như những  
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thay đổi về cấu trúc do tiếp xúc với môi trường đường sinh dục cái.  

Số tinh trùng sống còn lại sẽ thực hiện sự di động chậm tới nơi dự trữ, bảo tồn ở nơi 

tiếp giáp giữa ống dẫn trứng và sừng tử cung. Đối với gia súc phóng tinh âm đạo như trâu 

bò thì vị trí cư trú, bảo tồn là cổ tử cung.  

Tổ chức dự trữ và bảo tồn tinh trùng được hình thành sau khi phóng tinh từ 6 - 12  

giờ và có khả năng duy trì trong vòng 24 giờ. Chất tiết của tổ chức dự trữ, bảo tồn rất  

thuận lợi để khôi phục sức sống của tinh trùng. Thời gian này tinh trùng không xuất  

hiện ở các vùng khác của tử cung và ống dẫn trứng để 'tránh bị bạch cầu tiêu diệt, cũng  

như những biến đổi khác của tế bào. Cũng chính thời gian này, tinh trùng tiến hành  

đồng hóa những chất dinh dưỡng và các chất cần thiết khác có trong chất tiết của tổ  

chức dự trữ bảo tồn để tái tạo lại những phần đã mất trong giai đoạn di động nhanh.  

Tinh trùng sẽ dời nơi dự trữ bảo tồn tới ống dẫn trứng lần thứ hai để gặp trong khi 

sức sống của nó đã được cải thiện. Lúc này chúng cũng di chuyển chậm.  

Tinh trùng duy trì được khả năng thụ thai trong đường sinh dục cái từ 24 - 48 giờ đối 

với bò, cừu, lợn, còn đối với ngựa là 5 ngày. Người ta thấy rằng khả năng này của tinh 

trùng gấp ít nhất hai lần so với trứng.  

Các kết quả nghiên cứu gần đây cho biết tinh trùng cần thiết có vài giờ sống 

trong đường sinh dục cái trước khi đến gặp trứng để thu nhận vật chất ở đây làm nâng cao 

khả năng thụ thai, vì vậy cần phối giống trước khi rụng trứng.  

4. SINH LÝ SINH DỤC CÁI  

Cơ quan sinh dục cái ở gia súc bao gồm: buồng trứng, loa kèn, ống dẫn trứng, tử 

cung, âm đạo và âm hộ. Sau khi đẻ, cơ quan sinh dục cái tiếp tục phát triển và hoàn thiện 

chức năng cho tới khi thành thục về tính. Nói cách khác là khi thành thục về tính thì cơ 

quan sinh dục cái bắt đầu hoạt động chức năng: buồng trứng thải trứng, các bộ phận khác 

có những hoạt động nhằm tạo ra môi trường thích hợp cho tinh trùng vào gặp trứng để 

thụ tinh và hợp tử phát triển hình thành bào thai.  

4.1. Sự hình thành và phát triển của trứng  

Tế bào trứng hay trong hình thành trong buồng trứng, nó được phát triển từ các tế  

bào sinh dục chưa thành thục gọi là noãn nguyên bào (ovogonie). Ở giai đoạn sớm của  

đời sống cá thể, các noãn nguyên bào tương tự như tinh nguyên bào, trải qua nhiều lần  

phân bào nguyên nhiễm đến noãn bào sơ cấp. Tất cả các tế bào sinh dục chưa chín đó  

chứa số lượng lưỡng bội nhiễm sắc thể. Các noãn nguyên bào được bao bởi lớp tế bào  

biểu mô. Đến khi thành thục về tính dưới ảnh hưởng điều hòa của trung khu sinh dục ở  

vùng dưới đồi (Hypothalamus) thông qua các yếu tố giải phóng kích dục tố RF, kích   

thích tuyến yên tiết các hormone hướng sinh dục FSH, LH để điều khiển quá trình phát  

triển nang trứng và rụng trứng. Nói một cách khác từ lần động dục đầu tiên, các nang  

trứng nguyên thuỷ thay phiên nhau phát triển để hình thành trứng chín.  
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Quá trình phân chia thành thục của trứng được chia làm hai giai đoạn:  

- Từ noãn bào cấp I (noãn bào sơ cấp) phân chia giảm nhiễm cho /a noãn bào cấp  

II (noãn bào thứ cấp) và một cầu cực thứ nhất (quá trình xảy ra ngay trước khi rụng  

trứng). - Phân chia lần hai, từ noãn bào cấp II phân chia cho ra noãn bào lớn để thành  

tế bào trứng chín và một cầu cực thứ hai, tế bào trứng chín chứa đơn bội nhiễm sắc  

thể. Các thể cực nhỏ tiêu biến. Noãn bào cấp II truyền toàn bộ noãn hoàng cho tế bào  

trứng. Điểm khác với sự phân chia tinh trùng chính là từ tinh bào cấp II cho ra 4 tinh  

trùng có nguyên sinh chất tương đương. Còn đối với sự phân chia trứng thì có sự phân  

chia không đồng đều nguyên sinh chất, đảm bảo cho trứng chín có đủ lượng nguyên  

sinh chất và noãn hoàng dự trữ cho hợp tử sau này (các thể cực nguyên sinh chất rất ít  

và không có noãn hoàng).  

4.2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến sự hình thành và phát triển của trứng  

- Nhân tố hormone: Khi thành thục về tính, các nang trứng tuần tự bước vào giai đoạn 

phát triển để thành trứng chín theo chu kỳ.  

Dưới tác động của FSH thông qua tương tác hormone - đen, quá trình sinh tổng  

hợp protein được xúc tiến mạnh mẽ, nang trứng không ngừng gia tăng về kích thước.  

Lớp tế bào hạt phát triển thành nhiều lớp, bọc lấy tế bào trứng ở phía trong, kế đó là  

màng cơ bản, phía ngoài là lớp tế bào vỏ (thếch), len lỏi vào lớp tế bào vỏ là hệ thống  

mạch máu.  
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Đặc biệt cấu trúc tiếp nhận FSH ở lớp tế bào hạt (Granulosa) được hình thành,  

FSH gia tăng hiệu ứng kích thích làm cho nang trứng phát triển mạnh mẽ. Mặt khác tại  

đây, FSH còn kích thích tế bào hạt tiết estrogen là hormone sinh dục cái điển hình.  

Người ta cho rằng estrogen được sinh ra cùng sự tương tác của FSH đến lớp tế bào hạt,  

kích thích nó tiết dịch, chất dịch tạo ra gọi là dịch nang trứng. Dịch nang trứng sinh ra,  

ép lớp tế bào hạt lại để tạo ra thể hang (thể hang chứa dịch nang trứng). áp lực của dịch  

nang trứng là điều kiện để phá vỡ vỏ nang trứng sau này (khi rụng trứng).  

- Nhân tố ngoại cảnh:  

Thức ăn (mức dinh dưỡng): là yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc tới phát triển của 

buồng trứng và các bộ phận của đường sinh dục cái nói chung.  

Theo kết quả nghiên cứu của L.A.Denharog và H.A.M Van Der-steen 1984 (Hà 

Lan), ở lợn nái hậu bị có mức dinh dưỡng cao, khối lượng buồng trứng tử cung đều lớn 

hơn rõ rệt so với nhóm lợn với mức dinh dưỡng thấp ép < O,01).  

Có sự ưu tiên dinh dưỡng cho sự phát triển của tế bào sinh dục nhiều hơn tế bào cơ, 

xương, mỡ  nhưng sự ưu tiên đó phải nằm trong tương quan chung về dinh dưỡng có trong 

cơ thể.  

- Giống: Các g iống khác nhau, chất lượng của quá trình phát triển nang trứng 

cũng khác nhau do đến quy định.  

Ngoài ra các yếu tố khác như khí hậu, chế độ chăm sóc... cũng có ảnh hưởng tới sự 

hình thành và phát triển của trứng.  

4.3. Chu kỳ động dục  

4.3.1. Khái niệm  

Khi gia súc cái thành thục về tính, cứ sau mỗi khoảng thời gian nhất định, cơ  

quan sinh dục của nó có những biến đổi đặc biệt kèm theo đó là sự rụng trứng và động  

dục. Hiện tượng này lặp đi lặp lại một cách có chu kỳ gọi là chu kỳ động dục hay chu  

kỳ tính  

4.3.2. Các giai đoạn của chu kỳ động dục  
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Người ta chia chu kỳ động dục của gia súc làm 4 giai đoạn:  

- Giai đoạn trước động dục: là giai đoạn từ khi thể vàng tiêu huỷ tới lần động dục 

tiếp theo. Giai đoạn này nang trứng phát triển nhanh, dẫn tới sự cảm thụ sinh dục. Dưới ảnh 

hưởng của estrogen cơ quan sinh dục có nhiều biến đổi như: tế bào vách ống dẫn trong phát 

triển có nhiều nhung mao để chuẩn bị đón trứng rụng. Màng nhầy tử cung âm đạo tăng 

sinh, được cung cấp nhiều máu. Tử cung, âm đạo, âm hộ bắt đầu sung huyết. Biểu hiện 

về hành vi sinh dục còn ít và khác nhau tuỳ loài, ví dụ: ở bò cái có những biểu hiện tìm ngợi 

những con khác hoặc nhảy lên con khác, âm hộ chảy dịch nhầy, ướt và sung huyết. Nói 

chung giai đoạn này là giai đoạn chuẩn bị môi trường ở đường sinh dục cái để đón trứng 

rụng và tinh trùng từ ngoài vào.  

Giai đoạn động dục: Gồm 3 thời kỳ liên t iếp: Hưng phấn, chịu đực và hết chịu 

đực. 

Đây là thời kỳ xuất hiện cảm thụ sinh dục ở con cái do lượng estrogen tiết ra đạt cực 

đại biểu h iện điển h ình bằng phản xạ đứng yên khi t iếp xúc với con đực hoặc người 

dẫn tinh Cuối giai đoạn này trứng rụng, những thay đổi của đường sinh dục cái ở giai đoạn 

trước càng thêm sâu sắc hơn để chuẩn bị tích cực đón trứng. Những biểu hiện về hành vi 

sinh dục là: đứng yên cho con khác nhảy, kêu rống, thần kinh nhạy cảm, bồn chồn, thích 

nhảy lên lưng con khác, ăn ít hoặc bỏ ăn, úm đực một cách vội vã, âm hộ ướt và đỏ, dịch 

nhầy tiết nhiều Càng tới thời điểm rụng trứng thì âm hộ đỏ tím, dịch tiết ra nhiều keo đặc 

lại mắt đờ đẫn.  

- Giai đoạn sau động dục: là giai đoạn phát triển sớm của thể vàng, bắt đầu sau khi 

kết thúc động dục và kéo dài một vài giờ. Thời kỳ này ở buồng trứng đã xuất hiện thể vàng 

tiết progesteron để ức chế động dục. Sự tăng sinh và tiết dịch của tử cung ngừng lại mô  

màng nhầy tử cung bong ra cùng với lớp tế bào biểu mô âm đạo hóa sừng thải ra ngoài. 

Biểu hiện về hành vi sinh dục là không muốn gần con đực, không cho con khác nhảy Con 

vật dần trở lại trạng thái bình thường.  

Giai đoạn yên tĩnh: là giai đoạn thể vàng hoạt động, thường khởi đầu vào ngày thứ 

tư sau khi rụng trứng và kết thúc khi thể vàng tiêu huỷ. Cơ quan sinh dục không có biểu 

hiện rõ những hoạt động chức năng. Những biểu hiện về hành vi sinh dục không có. Đây 

là giai đoạn nghỉ ngơi, yên tĩnh để hồi phục lại cấu tạo, chức năng cũng như năng lượng 

cho hoạt động của chu kỳ tiếp theo.  

Chu kỳ động dục, thời gian động dục cũng như những biểu hiện của hành vi sinh dục 

ở các loài cổ sự khác nhau rõ rệt.  

Bò: thời gian của chu kỳ động dục là 21 ngày (dao động từ 18 - 24 ngày) . Thời gian 

của chu kỳ ổn định đối với cá thể hơn là quần thể. Thời gian động dục là 18 giờ (bò 

Bostautus) và đối với giống bò thịt nhiệt đới Brahman (Bosindicuss) là 2- 14 giờ, bò vàng 

Việt Nam là 15 giờ.  

Bò là gia súc duy nhất rụng trứng sau khi kết thúc động dục 12 - 14 giờ . Thời  

điểm dẫn tinh thích hợp từ 9 - 24 giờ  kể từ kh i xuất hiện động dục, PGF2α bắt đầu tiết  
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vào ngày thứ 18 của chu kỳ động dục, thể vàng tiêu huỷ hoàn toàn vào ngày thứ 20.  

Lợn: Thời gian của chu kỳ động dục là 21 ngày, thời gian động dục là 48 - 72  

giờ, biểu hiện điển hình khi động dục là âm hộ sưng tấy, đỏ mọng và mở rộng, kêu la,  

kém ăn, hoạt động nhiều. Trứng rụng vào lúc 36 - 42 giờ sau khi xuất hiện động dục.  

Thời điểm phối tinh thích hợp là 24 - 36 giờ kể từ khi xuất hiện động dục. Số trứng  

rụng 16- 17 tế bào.  

Dê: Chu kỳ 21 ngày (/9 - 22 ngày) thời gian động dục 30 - 36 giờ, thời điểm rụng  

trứng 33 giờ, kể từ kh i xuất hiện động dục. Biểu hiện động dục điển hình là kêu la,  

cong đuôi kiên nhẫn khi bị xô đẩy, lồng lộn tìm đực. Nói chung dê động dục rất dễ  

phát hiện.  

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chu kỳ động dục:  

Chế độ chiếu sáng: ánh sáng là yếu tố hết sức quan trọng ảnh hưởng tới chu kỳ 

động dục. Nghiên cứu trên lợn của Norwegian cho biết có 93,5% lợn nái có buồng 

trứng trở lại hoạt động thải trứng sau khi cai sữa 10 ngày từ tháng 2 đến tháng 6 và 

66,7% vào tháng 7 đến tháng 12.  

Nhiệt độ: nói chung ít ảnh hưởng đến chu kỳ nhưng nó lại ảnh hưởng đến tỷ lệ chết 

phôi (nhiệt độ cao).  

- Dinh dưỡng: Có hai thời kỳ mà ảnh hưởng của dinh dưỡng tới chu kỳ động dục  

rõ nhất là khi bắt đầu thành thục về tính và thời kỳ sau khi đẻ tới khi động dục trở lại.  

Người ta thường tác động mức dinh dưỡng cao trong thời kỳ này để gia tăng tỷ lệ rụng  

trứng  

- Pheromon: Con cái khi động dục cũng mẫn cảm với mùi con đực. Người ta cho  

rằng mùi đực giống tạo ra do sự tham gia của androgen và 5α -androsteron vào thành  

phần nước tiểu của đực giống. Pheromon là một trong những yếu tố kích thích quá  

trình sinh tổng hợp và giải phóng hoơnone hướng sinh dục của thuỳ trước tuyến yên.  

- Tiếng kêu của con đực: cũng là nhân tố bên ngoài quan trọng trong việc gợi cảm 

sự thèm muốn sinh dục cho con cái.  

- Quan hệ thể xác giữa đực và cái: là yếu tố kích thích mạnh làm xuất hiện phản xạ  

đứng yên (mê ì) khêu gợi sự thèm muốn sinh dục.  

- Thái độ và hành vi: Đối xử của con đực và con cái bao gồm cả màu sắc, hình  

ảnh của con đực khi nó tiếp xúc với con cái. Yếu tố này ở gà, lợn, bò ảnh hưởng khá  

sâu sắc. Trong công tác chăn nuôi gia súc sinh sản, muốn đạt tỷ lệ thụ thai cao thì phải  

xác định được thời gian phối tinh thích hợp. Điều quan trọng trong thực tế là dựa trên  

căn cứ nào để bằng mắt thường (kiểm tra động dục) xác định được thời gian phối tinh  

thích hợp. Đó chính là những biểu hiện bên ngoài của động dục, ví dụ như biến đổi  

màu sắc, kích thước, chất tiết ra ở âm hộ... Nhưng quan trọng nhất vẫn là xác định  

được phản xạ đứng yên. Người ta thường dùng đực giống để kiểm tra, còn nếu phối  

tinh nhân tạo thì dùng đực thí tình. Ở lợn, người dẫn tinh có thể dùng tay ấn vào hông  

lợn nái để xác định phản xạ đứng yên. Ngày nay, đo điện trở âm đạo để xác định thời  
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điểm rụng trứng đang được áp dụng rộng rãi. Cơ chế điều hòa chu kỳ động dục là một  

vấn đề phức tạp với sự tham gia của hệ thống điều hòa nội tiết sinh sản, đặc biệt nó có  

liên quan tới cơ chế tiêu huỷ thể vàng mà chìa khóa của quá trình đó lại là PGF2α của  

tử cung tiết ra.  

4.4. Trứng chín và trứng rụng  

Trứng chín: Dưới ảnh hưởng của FSH từ thuỳ trước tuyến yên, trứng phát triển rất 

nhanh, lớp tế bào hạt phát triển thành nhiều lớp, hình thành thể vàng, tiết dịch nang trứng, 

kết quả làm cho kích thước nang trứng tăng nhanh, nổi lên mặt buồng trứng như những 

bóng nước. Tế bào trứng nằm trong nang trứng tiến hành phân chia giảm nhiễm lần thứ nhất 

cho ra noãn tử để phát triển thành tế bào trứng chín. Nang trứng phát triển ở mức độ cao 

nhất gọi là nang trứng chín (nang Dễ Graff).  

- Rụng trứng: Việc chọn lọc nang trứng là một vân đề cho tới nay vẫn chưa được biết. 

Vì các nang trứng tiếp tục sinh trưởng và phát triển qua các chu kỳ động dục, trước mỗi 

lần rụng trứng, có nhiều nang trứng chín nhưng không phải cứ chín là được rụng, mà chỉ có 

một số nang chín được rụng mà thôi.  

Trước khi rụng trứng 24 giờ, bên trong trứng có 4 thay đổi quan trọng sau: + Quá 

trình phân chia giảm nhiễm thành NNST ở lần một, rồi giữ và kéo dài như thế nào cho tới 

khi trứng được thụ tinh.  

+ Cùng với FSH, LH của thuỳ trước tuyến yên tiết ra làm gia tăng tiết dịch nang 

trứng, áp lực dịch nang trứng ép lớp tế bào hạt ra phía ngoài thành nang trứng. Đồng thời 

PGF2α Của tử cung xuất hiện trước khi trứng rụng một vài giờ. Hormone này có tác dụng 

kích thích việc hình thành tổ chức chế tiết enzyme phân huỷ vách nang trứng, tạo ra cơ hội 

giải phóng trứng (rụng trứng). Relaxin (homlone của tử cung) cũng xuất hiện, nó có hai 

tác dụng: một tác dụng giống LH là kích thích tiết dịch nang trứng ở lớp tế bào hạt, một 

tác dụng khác giống PGF2α kích thích công phá tổ chức liên kết sợi của vách nang trứng, tạo 

cơ hội phá vỡ vách nang trứng.  

Mối quan hệ điều hòa giữa LH, PGF2α Và Relaxin trong quá trình tác động tới nang 

trứng cho tới nay vẫn chưa được biết và tiếp tục được nghiên cứu.  

+ Khi LH xuất hiện thì trước tiên FSH xúc tiến việc hình thành cấu trúc tiếp nhận  

LH ở lớp tế bào hạt. Khi LH được gắn nối với cấu trúc tiếp nhận thì nó kích thích tế  

bào hạt tiết progesteron (với hàm lượng thấp) và từ lúc này lớp tế bào hạt bắt đầu có sự  

biến đổi cấu trúc để hình thành thể vàng. Hàm lượng progesteron thấp lại làm cho hoạt  

tính của estrogen tăng cao, để estrogen bằng con đường liên hệ ngược dương tính kích  

thích tăng tiết LH.  

+ LH còn có tác dụng ngăn cản việc sinh tổng hợp và giải phóng chất ức chế sự  

thành thục của trứng và của lớp tế bào hạt, kết quả làm nang trứng phát triển nhanh và  

trứng chín.  

Rõ ràng trứng rụng là do hàm lượng LH quyết định. Trứng rụng khi hàm lượng  

LH t iết cao nhất gọi là sóng rụng trứng. Lúc này áp lực dịch nang trứng có trị số lớn  
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nhất, vách nang trứng bị phân huỷ và tại một điểm nào đó, nó không đủ bền vững để 

thắng được áp lực của dịch nang trứng làm nang trứng bị phá vỡ, giải phóng trứng ở đó 

gọi là rụng trứng.  

Trong quá trình nang trứng thành thục và chín, tổ chức nội tiết trong lớp tế bào hạt 

tăng tiết estrogen là hormone sinh dục cái có vai trò trong việc làm xuất hiện và duy trì 

các đặc điểm sinh dục thứ cấp ở con cái và gây nên động dục. Hàm lượng estrogen 

được dùng làm chỉ tiêu đánh giá sự thành thục của nang trứng.  

Người ta thấy rằng trứng muốn rụng thì tỷ lệ về hàm lượng giữa LH/FSH phải duy 

trì ở mức cao, theo nhiều tài liệu là 3/1 . Đó là cơ sở để giải thích các hiện tượng thường 

gặp trong sinh sản như:  

- Động dục giả: Có biểu hiện động dục nhưng trong không rụng do LH duy trì ở mức 

thấp, không đủ để tạo ra sóng rụng trứng, để khắc phục tình trạng này trong chăn nuôi 

ngườ i ta  thường t iêm HCG (có t rong n ước t iểu phụ nữ có thai) nó là một  

gonadotropin honnone có vai trò tương tự như LH.  

- Động dục ngầm: Biểu hiện động dục không rõ, nhưng trứng vẫn rụng. Đây là một 

vấn đề phức tạp chắc chắn có liên quan tới đặc điểm cá thể về cảm thụ sinh dục và hàm 

lượng FSH duy trì ở mức bình thường không đủ để kích thích tiết estrogen mãnh liệt khi 

động dục.  

Hàm lượng ngưỡng của estrogen thông qua cơ chế liên hệ ngược dương tính tới vùng 

dưới đồi rồi từ đây tiết LRF.  

Thời gian tác động gây rụng trứng của LH ở một số loài tính bằng (giờ) như sau: 

Dê, cừu, bò: 6-12 giờ; Lợn, chó: 24 giờ  

Thỏ: 4-5 giờ; Ngựa: 7 ngày  

Thời điểm rụng trứng trung bình ở một số loài gia súc như sau: 

Bò: 12-14 giờ sau khi kết thúc động dục.  

Lợn: 30-36 giờ sau khi xuất hiện động dục.  

Cừu: 30 giờ sau khi xuất hiện động dục.  

Dê: 33 giờ sau khi xuất hiện động dục.  

Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới sự rụng trứng trong đó có hai nhóm nhân tố quan 

trọng là:  

Yếu tố môi trường: quan trọng nhất là ảnh hưởng của ánh sáng và dinh dưỡng.  

- Yếu tố nội tại: quan trọng nhất là ảnh hưởng của nội tiết thể vàng.  

Trứng rụng, khối tơ huyết của vết sẹo còn lại là cơ sở để lớp tế bào hạt phát triển  

đầu t iên  là thể huyết , sau đó  thành thể vàng . Nó là mộ t tổ chức nộ i t iết, t iết   

progesteron. LH chỉ có tác dụng biến bao noãn còn lại (lớp tế bào hạt) thành thể vàng  

và kích thích tiết progesteron ban đầu, còn thể vàng tiếp tục duy trì và liên tục tiết  

progesteron là nhờ tác dụng của LTH. Progesteron lại gây một mố i liên hệ ngược âm  
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tính ức chế việc tiết FRF, LRF của vùng dưới đồi và FSH, LH của thuỳ trước tuyến yên, 

khiến cho suất cả thời gian có chửa, khó có những nang trứng khác tiếp tục chín, do đó 

chu kỳ động dục cũng mất luôn cho mãi tới sau khi đẻ (như bò, đệ, cừu) và sau khi cai sữa 

(lợn, chó, mèo...) mớ i xuất hiện rụng trứng và động dục trở lại. Như vậy trứng rụng mà 

được thụ tinh thì thể vàng tiếp tục tồn tại trong suất thời gian mang thai, trứng không được 

thụ tinh thì thể vàng bị tiêu huỷ.  

Một trong những cơ chế tiêu huỷ thể vàng đã được biết đến như sau: ở hầu hết các 

loài gia súc vào ngày thứ 14 sau khi trứng rụng, tử cung tiết hormone PGF2α (như Chó, 

mèo và bộ linh trưởng). PGF2α thông qua con đường vận chuyển nội bộ nhanh chóng từ 

tử cung tới buồng trứng. Ở đây nó có tác dụng co mạch máu ngoại vi chi phối nuôi thể 

vàng, do đó thể vàng rơi vào tình trạng bị cô lập dinh dưỡng và trong vòng 24 giờ nó bị tiêu 

huỷ hoàn toàn.  

Sự tiêu huỷ thể vàng dưới tác dụng của PGF2α làm g iảm tiết và cuối cùng là 

ngừng tiết progesteron. Yếu tố ức chế động dục bị loại bỏ và các nang trứng bước vào thời 

kỳ phát triển của chu kỳ động dục tiếp theo. Vì vậy ở gia súc có thể coi PGF2α là Chiếc 

chìa khóa để mở chu kỳ động dục.  

Khi quan sát sự phát triển của nang trứng trong buồng trứng người ta phát hiện thấy 

rằng trong giai đoạn thể vàng, vẫn có một số ít  nang trứng phát t riển  muộn. Những 

khám phá gần đây cho biết những nang trứng này với hàm lượng estrogen thấp đã có tác 

dụng kích thích sự sinh tổng hợp PGF2α ở tử cung để phá thể vàng tạo điều kiện cho các 

nang trứng phát triển và rụng.  

4.5. Sự di chuyển của trứng  

Vào thời điểm rụng trứng, lông nhung của ống dẫn trứng ứ máu và tiếp cận chặt  

với bề mặt buồng trứng để đón trứng rụng và đưa nó vào loa kèn. Trứng vận chuyển  

trong ống dẫn trứng, nhờ sự co bóp, nhu động của cơ trơn ống dẫn trứng và nhờ độ  

nhớt của chất tiết ống dẫn trứng nó trượt về phía tử cung, ngược với dòng chất tiết ống  

dẫn trứng (vì vị trí của ống dẫn trứng và buồng trứng trong xoang chậu hơi thấp hơn vị  

trí tử cung). Cũng có những trường hợp trứng di chuyển theo những đường đặc biệt.  

- Di động ngoài: Sau khi trứng rụng, nó rơi vào xoang bụng rồi di động sang ống dẫn 

trứng đối diện bên kia.  

- Di động trong: Sau khi trứng rụng rơi vào ống dẫn trứng, nó di động bên trong rồi 

sang ống dẫn trứng đối diện bên kia.  

Nhờ có sự di động bằng những đường đặc biệt này mà nó phân đều bào thai cho hai 

sừng tử cung (động vật đa thai).  

Sau khi rụng, trứng chỉ có khả năng thụ tinh trong thời gian rất ngắn. Bò là 20 giờ, 

lợn 8 - 12 g iờ, ngựa 10 giờ, thỏ 6 giờ. Còn thời gian sống của tinh trùng thì dài hơn; ít 

nhất là gấp đôi vì vậy khi phối giống phải đưa tinh trùng vào sớm, tức khi trứng rụng thì tỷ 

lệ thụ tinh sẽ cao hơn.  

4.6. Sự thụ tinh  
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4.6.1. Khái niệm  

Thụ tinh là quá trình kết hợp và đồng hóa lẫn nhau giữa 2 tế bào sinh dục tinh trùng 

và trứng để tạo ra một hợp tử mang bản chất hoàn toàn mới, có quá trình trao đổi chất cao và 

có số lượng nhiễm sắc thể là 2n.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.6.2. Các giai đoạn của quá trình thụ tinh  

ở gia súc quá trình thụ tinh xảy ra qua ba giai đoạn:  

4.6.2.1. Giai đoạn phá vành phóng xạ  

Thể đỉnh ở đầu tinh trùng tiết ra enzyme hyaluronidase phân giải acid hyaluronic  

là chất keo gắn các tế bào của màng phóng xạ. Một số tế bào của màng phóng xạ sẽ rời  

ra và hình thành 1 cửa mở cho tinh trùng tiến vào. Enzyme hyaluronidase có đặc điểm  

là không đặc trưng cho loài, vì thế để tiết kiệm tinh dịch của giống cao sản quý, người  

ta dùng hỗn hợp 2 loại tinh dịch của 2 loài khác nhau (l loài cao sản + 1 loài thấp sản,  

hoặc 2 loài gia súc khác nhau) với liều lượng thích hợp để dẫn tinh cho con cái, sẽ có  

hiệu quả. Sự hỗn hợp này có mục đích bổ sung đủ lượng enzyme cần thiết để phá được  

màng phóng xạ.  

4.6.2.2. Giai đoạn phá màng trong suốt  

Đầu tinh trùng tiết enzyme zonalizin phân huỷ màng trong suốt. Enzyme này đặc 

trưng cho loài, vì vậy chỉ những tinh trùng cùng loài mớ i phát huy tác dụng ở giai đoạn 

này và tiếp cận trứng. Sau đó có khoảng vài chục tinh trùng có sức sống cao nhất qua 

màng trong suốt tiếp cận với màng noãn hoàng.  

4.6.2.3. Giai đoạn phá màng noãn hoàng và đồng hóa giữa nhân trứng với đầu tinh 

trùng  

Đầu tinh trùng tiết enzyme muramin idase phân giải một đ iểm của màng noãn  

hoàng, sau đó chỉ có 1 tinh trùng có sức sống cao nhất xuyên qua màng noãn hoàng  

cho đầu lọt vào phía trong, đuôi đứt ra để lại bên ngoài. Ngay sau đó hình thành 1  

màng ngăn không cho tinh trùng khác vào nữa. Quá trình này cần có sự tham gia của  

ion Ca
++

, vì vậy nếu khử Ca
++

 thì sẽ có nhiều tinh trùng lọt được vào trong màng noãn  
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hoàng nhưng kết quả chỉ 1 tinh trùng thụ tinh với trứng.  

Đồng hóa giữa tinh trùng và trứng: đầu tinh trùng hút dịch tế bào chất của trứng để 

tăng kích thước tương đương với nhân của tế bào trứng, sau đó nhân của tinh trùng và nhân 

của trứng đồng hóa lẫn nhau tạo thành hợp tử lưỡng bội 2n Nó. Hợp tử sẽ di chuyển về 

sừng tử cung, ở lợn hợp tử làm tổ ở 2 sừng tử cung, ở bò hợp tử làm tổ ở gốc giữa thân 

và sừng tử cung. Sau khi bám chắc vào niêm mạc tử cung thì hợp tử phát triển thành phôi 

và giữa phôi với tử cung hình thành nhau thai. Ở gia súc sự "làm tổ" này hoàn thành từ 2 - 

5 tuần sau thụ tinh.  

4.6.3. Tính chọn lọc của trứng trong thụ tinh  

Tế bào trứng ưu tiên chọn quan hệ xa về huyết thống: thực tế trộn tinh dịch lợn đực 

Ỉ với tinh dịch lợn đực Đại Bạch rồi phối cho lợn nái Ỉ thì đàn con sinh ra có đến 3/4 là 

con lai F, (Đạ i Bạch x Ỉ).  

- Tế bào trứng ưu tiên chọn tinh trùng có sức sống cao nhất, như vậy thụ tinh 

không chỉ là sự tái tổ hợp hai kiểu trên mà còn có sự chọn lọc tinh tế về kiểu trên để tái tổ 

hợp, để tạo ra hợp tử có sức sống cao.  

4.6.4. Ứng dụng thực tiễn  

4.6.4.1. Kỹ thuật cấy chuyển phôi  

Gần đây kỹ thuật cấy truyền phôi ở bò đã được ứng dụng ở một số nước chăn  

nuôi phát triển âu Mỹ. Người ta phối giống cho những con bò cao sản, sau khi hợp tử  

hình thành thì dùng dụng cụ rút dịch chứa hợp tử ra, lọc lấy hợp tử, đưa sang dung  

dịch dưỡng hợp tử rồi tiêm truyền (cấy) vào tử cung những con khác (không cao sản)  

có động dục đồng pha. Kỹ thuật này cho phép khai thác triệt để được tiềm năng di  

truyền cao sản của những bò cao sản. Có nghĩa là nó không phải mang thai mà chỉ đảm  

nhận khâu thải trung. Những con không cao sản thì chuyên làm nhiệm vụ chửa đẻ. Kỹ  

thuật này cùng với kỹ thuật phối tinh nhân tạo thúc đẩy nhanh công tác nhân giống gia  

súc. Ở nước ta nhờ sự trợ giúp của Cộng hòa Pháp đã thành công kỹ thuật này. Năm  

1987 con bò đầu tiên bằng kỹ thuật này đã ra đời ở trại bò sữa Đức Trọng tỉnh Lâm  

Đồng. Hiện nay Viện Chăn nuôi quốc gia đang đi đầu trong vấn đề này.  

Xa hơn nữa người ta còn nghiên cứu để đưa vào ứng dụng trong chăn nuôi  

phương pháp điều khiển giới tính bằng cách: dùng phương pháp ly tâm sa lắng hoặc  

điện di để tách hai loại tinh trùng X và Y. Để rồi chủ động cho sinh đực hoặc cái theo  

ý muốn. Tuy nhiên phương pháp này còn có những khó khăn kỹ thuật do vậy nó mới  

dừng lại ở mức nghiên cứu. Thụ tinh trong ống nghiệm, rồi cấy hợp tử cho những mẹ  

khác đã làm thành công ở người. Tuy nhiên kỹ thuật này rất tốn kém về kinh tế nên  

chưa có khả năng ứng dụng rộng rãi ở gia súc. Song nó cũng mở ra cho ngành chăn  

nuôi tương lai đầy hứa hẹn.  

4.6.4.2. Phối tinh nhân tạo  

Có thể nói kỹ thuật phối tinh nhân tạo lần đầu tiên ra đời trên thế giới là vào thế  

kỷ XIV Khi một tù trưởng Ả rập đã phối tinh nhân tạo thành công cho một ngựa cái  
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bằng tinh trùng của một ngựa đực nổi tiếng.  

Cơ sở sinh lý của phối tinh nhân tạo như sau:  

Con đực có phản xạ sinh dục mạnh nên có thể nhảy giá để phóng tinh. Về phía con 

người có khả năng tạo ra được môi trường phóng tinh như âm đạo giả, giá lấy tinh, tiếng 

kêu con cái, pheromon... gần giống với con cái.  

Tinh trùng con đực sau khi lấy ra ngoài được đưa vào môi trường thuận lợi và được 

bảo tồn trong môi trường lạnh thì sức sống, khả năng vận động cũng như các đặc tính di 

truyền vẫn được đảm bảo. Trong điều kiện lạnh sâu, tinh trùng có thể sống tiềm sinh được 

hàng năm.  

- Con cái phản xạ sinh dục cũng mạnh, nên chịu đứng yên cho người dẫn tinh đưa 

tinh trùng vào tử cung bằng dẫn tinh quản (nó chỉ chịu dẫn tinh khi phản xạ đứng yên xuất 

hiện).  

Con cái hoạt động thải trứng theo chu kỳ và biểu hiện động dục mạnh mẽ nên con 

người có thể biết được và căn cứ vào những dấu hiệu động dục để chọn thời điểm dẫn tinh 

thích hợp.  

Lợi ích của phối tinh nhân tạo thì rất rộng. Trước tiên phải nói tới ảnh hưởng sâu sắc 

của nó đến công tác chọn giống ở hai khía cạnh sau: khai thác tối đa tiềm năng di truyền 

của những đực giống tốt và dễ áp dụng nên có thể áp dụng rộng rãi, do đó nó là động lực 

quan trọng để thúc đẩy nhanh phương pháp nhân giống gia súc. Đối với công tác thú y nó 

loại trừ được sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Đối với kỹ thuật chăn nuôi, nó nâng 

cao được tỷ lệ thụ thai vì đưa tinh trực tiếp vào cổ tử cung, khắc phục được hiện tượng 

làm chết tinh trùng ở âm đạo (đối với gia súc phóng tinh âm đạo), chủ động chọn thời điểm 

phối giống thích hợp. Ngoài ra còn có thể gây động dục hàng loạt để phối giống hàng loạt 

mà chỉ cần ít đực giống.  

4.7. Chửa (mang thai)  

4.7.1. Khái niệm chửa  

Sau thời gian lưu lại ở ống dẫn trứng khoảng 3 ngày để tự dưỡng (noãn hoàng và  

dịch thể do ống dẫn trứng tiết) hợp tử bắt đầu di chuyển xuống tử cung, tìm vị trí thích  

hợp để làm tổ, hình thành bào thai. Các kết quả nghiên cứu cho biết một vài ngày sau  

khi trứng rụng, môi trường tử cung vẫn bất lợi cho hợp tử, có nghĩa là nó chỉ thuận lợi  

cho tinh trùng.  

Việc chọn lựa vị trí thuận lợi để làm tổ trong tử cung của hợp tử là một quá trình  

sinh học phức tạp với sự chủ động chuẩn bị của tử cung, chứ không phải là một quá  

trình xảy ra ngẫu nhiên, điều này được chứng minh ở động vật đa thai như lợn, số bào  

thai được phân bổ ở hai sừng tử cung, còn động vật đơn thai như bò thường làm tổ ở  

thân tử cung.  

Thời gian làm tổ của hợp tử ở tử cung cũng khác nhau tuỳ loại: bò 30 - 35 ngày,  

lợn 14 - 20 ngày, dê 20 - 25 ngày, ngựa 30 - 35 ngày, cừu 15 - 18 ngày (theo tài liệu  
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của Hansel và Mẹ. Enter - 1977).  

Sự phát triển của phôi thai như tên gọi của nó gồm hai giai đoạn chính:  

- Giai đoạn phôi: bắt đầu từ lúc thụ tinh, kết thúc vào 1/3 thời gian đầu của thời  

kỳ có chửa, là giai đoạn hình thành ba lá phôi để từ đó hình thành các cơ quan bộ phận  

của cơ thể.  

- Giai đoạn thai: kéo dài từ cuối thời kỳ phôi đến khi đẻ,là thời kỳ sinh trưởng và phát 

triển của bào thai để hình thành con non.  

Có hai phương thức làm tổ: Một, ở đa số các loài hợp tử tiết men làm thủng lớp 

niêm mạc tử cung rồi chui xuống làm tổ ở đây, điển hình như bò vì vậy bào thai được dính 

chặt vào lớp niêm mạc tử cung mẹ qua các núm nhau, cũng do đó bò hay sát nhau khi đẻ 

Phương thức thứ hai là bào thai không dính chặt vào lớp niêm mạc tử cung mẹ mà được 

giãn cách bằng một màng nhầy đệm gồm hai lá chứa dịch xoang, qua dịch xoang ấy tiến 

hành trao đổi dinh dưỡng giữa mẹ và con, điển hình là lợn, rồi ngựa, vì vậy lợn, ngựa 

không thấy sát nhau khi đẻ.  

Ở phần lớn gia súc màng đệm liên quan chặt chẽ với màng nhầy tử cung để hình 

thành nhau thai. Nhau thai hình thành là cầu nối mọi phương diện giữa mẹ và con như dinh 

dưỡng, hô hấp, bài tiết, điều hòa nội tiết...  

Điều hòa sự phát triển của bào thai trong thời kỳ chửa là một quá trình phức tạp với 

sự tham gia chủ yếu của hệ nội tiết. Progesteron là hoơnone duy trì quá trình có chửa, nó 

được sản xuất ở thể vàng hoặc nhau thai hoặc cả hai.  

Nói một cách khác việc duy trì phát triển của bào thai trong thời gian có chửa là do 

thể vàng đảm nhận hoặc là sự phối hợp giữa thể vàng với nhau thai hoặc nhau thai, tuỳ 

thuộc vào các giai đoạn khác nhau của thời kỳ có chửa và ở các loài gia súc khác nhau. 

Lợn, hươu, nai: progesteron chủ yếu do thể vàng cung cấp trong suốt thời kỳ có chửa, vai 

trò của nhau thai là thứ yếu.  

Cừu: vào ngày chửa thứ 50 - 60 nhau thai đảm nhận cung cấp progesteron. Yếu tố 

kích thích cho việc hình thành progesteron ở đây là nhờ men 4,5 isomerase và 3, ~ - 

oi - dehydrogenase chứ không phải là LH của tuyến yên.  

- Ngựa: bắt đầu từ ngày chửa 35 - 40, có sự hình thành tổ chức nội tiết trong tử  

cung để sản xuất PMSG (gọi là huyết thanh ngựa chửa - HTNC). Nó thuộc nhóm  

Gonadotropin hormone (hormone sinh sản) có bản chất là glucoprotein. PMSG tiết với  

hàm lượng cao nhất vào ngày chửa thứ 70- 80 và kết thúc vào ngày 140 của thời kỳ có  

chửa.  

Tổ chức nội tiết ở tử cung ngựa đóng vai trò như thể vàng thứ hai, nó ngăn cản quá 

trình rụng trứng, cũng như triệt phá các nang trứng mới hình thành. Vì vậy trong chăn 

nuôi người ta đã sản xuất huyết thanh ngựa chửa của những con ngựa có chửa, dùng vào 

việc gây động dục và gây động dục hàng loạt cho gia súc.  

Cơ sở sinh lý của kỹ thuật gây động dục hàng loạt như sau:  
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Sử dụng progesteron là yếu tố ức chế động dục, có nghĩa là đưa tất cả các gia súc cái ở 

các trạng thái khác nhau của chu kỳ động dục (trừ những gia súc đang động dục) vào một 

trạng thái cùng bị ức chế. Hết thời gian tác động của homlone (giải phóng ức chê) chúng 

bắt đầu bước vào trạng thái hưng phấn mạnh và các nang trứng cùng được chín vào một 

thời kỳ (phản xạ bật quá). Theo nguyên lý thần kinh là ức chế càng sâu thì hưng phấn 

càng mạnh nên hiệu quả động dục rất cao.  

Người ta cũng có thể dùng homlone prostaglandin F2a Vào mục đích này nhưng cơ 

chế khác ở chỗ hormone này là honnone phá thể vàng, do đó nó giải phóng ức chế, tạo cơ 

hội cho các nang trứng phát triển.  

Ở cừu vào ngày thứ 75 của thời gian có chửa, nhau thai có sản xuất relaxin là chất 

cổ vai trò giống như progesteron.  

4.7.2. Những thay đổi ở cơ thể mẹ trong thời gian có chửa  

Có thể nói chửa là quá trình sinh trưởng và phát triển của bào thai trong cơ thể mẹ, 

bắt đầu từ khi thụ tinh cho đến khi thai thành thục. Như vậy rõ ràng là sự sinh trưởng và 

phát triển của các bào thai phải gắn liền với sự thay đổi về trao đổi chất giữa mẹ và bào thai. 

Thật vậy trong thời gian có chửa cơ thể mẹ có nhiều biến đổi sâu sắc như buồng trứng duy 

trì thể vàng tiết progesteron để ức chế động dục, an thai. Tử cung trong thời gian động dục 

đã có nhiều biến đổi để chuẩn bị đón tinh trùng vào gặp trong thì bây giờ chuyển sang biến 

đổi tạo ra môi trường thích hợp cho hợp tử sống và phát triển bào thai. Về mặt nội tiết 

người ta cho rằng những biến đổi của tử cung trong giai đoạn động dục chịu sự tác dụng 

kích thích estrogen của nang trứng phát triển còn ở giai đoạn thể vàng thì chịu ảnh hưởng 

của progesteron.  

Trong thời kỳ có chửa, trao đổi chất của cơ thể mẹ tăng nhanh, đồng hóa tăng, dị  

hóa giảm. Thời kỳ đầu có chửa con mẹ hơi béo lên một chút, thời kỳ cuối do thai sinh  

trưởng mạnh nên mẹ có gầy đi. Hô hấp chuyển qua phương thức hô hấp ngực, tần số  

hô hấp tăng nhất là vào cuối thời kỳ có chửa do bào thai to, chèn ép cơ hoành. Tim làm  

việc khẩn trương do nhu cầu của tuần hoàn bào thai, tim hơi to ra (to sinh lý), tần số  

tim tăng. Cơ năng của bộ máy tiêu hóa và tiết niệu ảnh hưởng do chèn ép của bào thai  

nên con vật hơi bị táo bón và đi tiểu nhiều lần, do chèn ép bàng quang. Hàm lượng  

calci, phospho trong máu giảm do phải cung cấp cho bào thai hình thành xương, tốc độ  

lắng máu tăng. Trong thời kỳ có chửa ở giai đoạn cuối, ngoài mức năng lượng cao do  

khẩu phần đưa vào, người ta còn chú ý tới tăng hàm lượng calci, phospho để thoả mãn  

cho nhu cầu phát triển xương của bào thai. Nếu thiếu Ca, P trong giai đoạn này buộc  

cơ thể mẹ phải huy động từ xương để duy trì nồng độ calci huyết, con mẹ dễ mắc  

chứng xốp xương. Nếu thiếu Ca, P trầm trọng có thể dẫn tới chứng bại liệt. Đối với lợn   

nái (đa thai) dễ mẫn cảm với Ca, P hơn bò (đơn thai). Chứng co giật sau khi đẻ của lợn  

con thậm chí cả mẹ là triệu chứng thiếu Ca trầm trọng vì Cả trong cơ thể đóng vai trò  

là chất ức chế sự hưng phấn quá mẫn của thần kinh - cơ. Thiếu nó dẫn tới triệu chứng  

co giật.  
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Vào cuố i thời kỳ có chửa hàm lượng estrogen do nhau thai tiết ra tăng cao.  

Người ta cho rằng đó là chỉ tiêu biểu hiện sự thành thục của thai.  

Tóm lại có thể hình dung sự biến đổi nội tiết trong cơ thể mẹ trong thời gian có 

chửa như sau:  

Progesteron trong 10 ngày đầu có chửa tăng rất nhanh, cao nhất vào ngày chửa thứ 

20 rồi nó hơi giảm xuống một chút ở 3 tuần chửa. Sau đó duy trì ổn định trong một thời 

gian có chửa để an thai, ức chế động dục, một hai ngày trước khi đẻ progesteron giảm đột 

ngột. Estrogen trong suất thời kỳ có chửa duy trì ở mức độ thấp, cuối thời kỳ có chừa 

khoảng 3 - 4 tuần (ở bò), 2 tuần (ở lợn), 1 tuần (ở cừu) thì bắt đầu tăng dần, đến khi đẻ 

thì tăng cao nhất.  

Thời gian có chửa của gia súc cũng khác nhau tùy loài (thời gian chửa tính bằng 

ngày): bò 280 ngày, lợn 114 ngày, cừu 117 ngày, ngựa 345 ngày, dê 149 ngày.  

Người ta thấy thời gian chửa trong một loài cũng có sự thay đổi. Ở bò giống  

Braun Suiss là 292 ngày, Ayshire và Holstein - Friesian là 278 ngày.  

Các nghiên cứu cũng còn cho biết: thời gian có chửa kéo dài hơn khi bò hoặc 

ngựa sinh con đực.  

4.8. Sinh lý đẻ  

4.8.1. Khái niệm đẻ  

Đẻ là quá trình đưa thai đã phát triển thành thục theo đường sinh dục của mẹ ra 

ngoài. Nếu không đủ hai điều kiện trên, tức là đẻ không bình thường.  

Trước khi đẻ, cơ thể mẹ có nhiều thay đổi quan trọng có liên quan tới việc đẩy thai 

ra ngoài như: dây chằng xương chậu giãn, gia tăng chiều dài từ 25 - 30% so với bình 

thường (người ta gọi là hiện tượng sụt lưng), nút cổ tử cung tan loãng. Trước khi đẻ từ 12-

48 giờ thân nhiệt hơi hạ xuống. Cổ tử cung mở (người ta có thể dùng mỏ vịt mở âm đạo 

rồi dùng đèn gìn soi có thể theo dõi được mức độ mở của tử cung để dự đoán thời điểm 

đẻ) sữa bắt đầu tiết rất rõ ở lợn.  

4.8.2. Cơ chế đẻ  

Có thể chia làm 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn mở cửa cổ tử cung: Tử cung bắt đầu phát sinh co bóp, cuối giai đoạn này 

thời gian co bóp tương đương với thời gian nghỉ, kết quả làm vỡ màng ối, nước ối tràn ra 

ngoài .  

- Giai đoạn thai ra: Cơ trơn tử cung co bóp mãnh liệt, thời gian co bóp mạnh hơn thời 

gian nghỉ, tạo ra những cơn đau dữ dội (thể hiện rõ ở người). Lúc này kết hợp với sự co 

bóp của tử cung còn có sự tham gia của cơ bụng và cơ hoành, cũng như các nhóm khác 

tạo ra những cơn rặn để đẩy thai ra ngoài.  

- Giai đoạn đưa nhau thai ra: Sau khi thai ra ngoài, tử cung vẫn tiếp tục co bóp để đẩy 

nhau thai ra ngoài. Ớ giai đoạn này thời gian co bóp ngắn hơn thời gian nghỉ.  

4.8.3. Điều hòa đẻ  
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Đẻ là một quá trình sinh lý phức tạp chịu sự điều hòa của cơ chế thần kinh - nội tiết, 

có thể mô tả tóm tắt theo quan điểm của tác giả G.N. Arthur, D.E. Noakes, H. Peari;ơn 

- 1982 như sau:  

4.8.3.1. Điều hòa sự thành thục của bào thai  

Trung khu điều hòa sự phát triển của thai và đẻ nằm ở vùng dưới đồi, có đại diện  

của vỏ não. Thông qua hệ thống nội tiết, giải phóng các hoơnone để điều hòa quá trình  

đẻ.  

Thai phát triển để tới giai đoạn thành thục nhất, sự điều hòa bào thai thành thục như 

sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yếu tố kích thích vùng dưới đồi cho tới nay vẫn chưa được biết. Như vậy có tới 3 

hormone là ACTH (của tuyến yên), adrenalin và corticosteroid (của tuyến thượng 

thận) cùng tham gia điều hòa bào thai thành thục.  

4.8.3.2. Điều hòa quá trình đẻ  

Được chia làm 3 giai đoạn: - Giai đoạn mở cổ tử cung bao gồm những tác động  

của hormone tới các cơ quan trong xương chậu để chuẩn bị cho động tác đẻ như sau:  
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Dưới ảnh hưởng của hormone vỏ thượng thận corticosteroid, tử cung tiết PGF2a Và 

relaxin có tác động làm nới lỏng và mềm cổ tử cung, dây chằng xương chậu, cơ đáy chậu 

gây ra hiện tượng sụt hông trước khi đẻ.  

- Giai đoạn thai ra: Một phần corticosteroid chuyển thành hormone nhau thai  

estrogen. Hormone này tăng dần dần và đến trước khi đẻ tăng đột ngột, có tác dụng  

xúc tác cho độ mẫn cảm của cơ trơn thành tử cung với oxytocin, sau khi nó đã được  

giải phóng khỏi sự ức chế của progesteron. Như vậy vai trò chủ yếu thuộc về oxytocin  

của thùy sau tuyến yên. Cơ chế tiếp nhận oxytocin của tử cung được trình bày như sau:  

Adrenal corticosteroid của tuyến thượng thận là yếu tố ức tiết progesteron của nhau 

thai. Cùng với PGF2α là hormone phá thể vàng, làm cho progesteron trong máu giảm đi 

nhanh chóng đồng thời estrogen kích thích sự mẫn cản của oxytocin đối với tử cung. Người 

ta cho rằng relaxin là yếu tố kích thích giải phóng oxytocin ở tuyến yên. Hormone này 

xuống tử cung gắn với cấu túc tiếp nhận nó để gây co bóp tử cung đẩy thai ra ngoài, thực 

hiện động tác đẻ. Hơn thế nữa khi thai vận động ma sát với tử cung thì nó kích thích thụ 

quan nhận cảm áp lực ở đây, thông qua hệ thần kinh gây xung động tới vùng dưới đồi, 

kích thích giải phóng ồ ạt oxytocin để làm cho tử cung co bóp mãnh liệt hơn trong việc đẩy 

thai ra ngoài.  

- Trạng thái chức năng của vỏ não và mối liên hệ qua lại giữa nó với vùng dưới đồi 

có ảnh hưởng quan trọng tới quá trình đẻ. Lazarop cho biết, mấy ngày cuối của thời kỳ 

có chửa tính hưng phấn của vỏ não giảm, còn hưng phấn của tuỷ sống lại tăng. Theo tài liệu 

của V.O. Lipping có 85% ngựa đẻ vào buổi tối. Ban đêm tính hưng phấn của vỏ não giảm 

nên ảnh hưởng ức chế của nó đối với các trung tâm dưới vỏ não giảm, lợi thế cho quá trình 

đẻ.  

Thời gian đẻ của gia súc cũng khác nhau tuỳ loài: lợn là 2 - 6 giờ, bò 30 phút đến 3 

giờ, ngựa 15 - 30 phút, thỏ 15 - 20 phút, cừu 15 phút đến 2,5 giờ.  
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Thời gian đẻ của mỗi loài cũng thay đổi nhiều tuỳ thuộc vào cá thể.  

4.8.4. Đẻ khó  

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng gây đẻ khó, có thể kể tới như sau: cấu tạo của xương chậu 

hẹp do ảnh hưởng của yếu tố di truyền, hay cơ thể mẹ bị suy dinh dưỡng thiếu Ca, P 

trong giai đoạn hình thành xương (những gia súc còi cọc). Sức khỏe của con mẹ bị suy 

giảm do dinh dưỡng kém hoặc bị bệnh trước khi đẻ, đến khi đẻ bị đuối sức, rặn đẻ yếu. 

Thai to phát triển quá khổ (cỡ). Hàm lượng oxytocin tiết ít khi đẻ. Thai ra không đúng 

tư thế... Người ta có thể dùng các thủ thuật ngoại khoa để can thiệp đẻ khó. Trường hợp  

thai quá to hoặc thai đã chết thì phải mổ để đưa thai ra cứu mẹ . Người ta cũng có thể 

tiêm hormone thúc đẻ oxytocin để can thiệp đẻ khó nhưng phải chú ý hai điều tối quan 

trọng sau: chỉ tiêm oxytocin khi cổ tử cung đã mở, nếu tiêm sớm khi nó chưa mở sẽ làm 

chết thai vì không có đường thoát thai. Liều lượng phải chú ý sử dụng chính xác theo chỉ 

dẫn của bác sĩ thú y.  

4.9. Sinh lý tiết sữa  

Ngay sau khi đẻ, cơ thể gia súc bước vào một thời kỳ hoạt động sinh lý đặc biệt là 

tiết sữa nuôi con. Chức năng này do tuyến vú đảm nhận, nó bao gồm hai quá trình cơ bản 

là sinh sữa và thải sữa. Cũng như các hoạt động sinh sản khác, hoạt động tiết sữa là hoạt 

động mang tính chất bản năng và chịu điều hòa của hệ thống thần kinh - thể dịch, trong đó 

điều hòa thể dịch chiếm ưu thế hơn.  

4.9.1. Cấu tạo và sự sinh trưởng, phát dục của tuyến vú  

4. 9.1.1 . Cấu tạo tuyến vú  

Tuyến vú có nguồn gốc từ tuyến mồ hôi, tất cả các động vật có vú, không kể đực,  

cái đều có tuyến vú. Song chỉ ở con cái cùng với sự sinh trưởng và phát triển của cơ  

thể, dưới ảnh hưởng điều hòa của các hormone sinh sản mới được phát dục và hoàn  

thiện trước khi đẻ lần đầu tiên. Cấu tạo cơ bản của tuyến vú gồm 2 phần là bao tuyến  

và hệ thống ống dẫn. Bao tuyến là nơi sinh sữa được cấu tạo từ tế bào biểu mô, mỗi  

bao tuyến giống như một cái túi nhỏ thông với ống dẫn sữa. ống dẫn sữa khởi đấu  

bằng ống dẫn nhỏ thông với xoang bao tuyến, nhiều ống dẫn nhỏ tập hợp lại đổ vào  

ống dẫn trung bình rồi ống dẫn lớn để đổ vào bể sữa. Có thể hình dung cấu tạo của  

tuyến vú giống như hình cành cây, còn các bao tuyến giống như chùm nho.  

Bể sữa là một xoang rộng, nó được thông với ống đầu vú để đưa sữa ra ngoài. Số 

lượng bể giữa và ống đầu vú cũng khác nhau tuỳ loài. Bò, dê có một bể sữa và một ống 

đầu vú Lợn mỗi một khu vực đầu vú có 2 - 3 ống thông vú. Ngựa thì có hai bể sữa và 2 ống 

đầu vú.  

Ở xung quanh ống dẫn sữa và bể sữa được bao bọc bởi những sợi cơ trơn và có  

tác dụng trong việc thải sữa khi co bóp. ống thông đầu vú có sợi cơ trơn sắp xếp theo  

hình vòng. Toàn bộ tuyến vú được bao bọc bởi mô liên kết và mô mỡ. Mỗi bao tuyến  

được bao bọc bởi lưới mao mạch dày đặc, nó cung cấp nguyên liệu tạo sữa từ máu của  

cơ thể. Hệ tĩnh mạch trong tuyến vú phát triển mạnh hơn hệ động mạch,.đặc biệt đối  
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với gia súc nhai lại vì đối với loài này, các acid béo bay hơi được hình thành trong dạ cỏ, 

phần lớn được hấp thu ngay qua thành dạ cỏ vào máu và được vận chuyển tới tuyến 

vú. Khi chọn bò sữa người ta quan tâm nhiều tới việc chọn những con có tĩnh mạch vú 

phát triển và nổi rõ ở bầu vú.  

Vị trí và số lượng tuyến vú ở gia súc cũng khác nhau tuỳ loài. Trâu, bò có hai đôi vú ở 

vùng bẹn. Lợn có 6 - 10 đôi, thường là 6 đôi phân bố đối xứng nhau qua đường trắng 

bụng. Ngựa, dê có một đôi vú ở vùng bẹn. Khi chọn gia súc cái làm giống, đặc biệt ở lợn 

người ta thường quan tâm tới sự cân đối của bầu vú khi nó phân bố dọc đường trắng 

bụng. Người ta không chọn những con có vú lép, số vú lẻ để làm giống, vì những con này 

thường tiết sữa kém.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.9.1.2. Sinh trưởng phát dục của tuyên vú  

Sinh trưởng và phát dục của tuyến vú theo giai đoạn, có liên quan tới sự phát triển 

và trạng thái chức năng của nó trong hoạt động tiết sữa. Sự sinh trưởng và phát dục của 

tuyến vú có thể chia ra các giai đoạn sau:  

Giai đoạn còn non: Tuyến vú chưa phân hóa và phát triển, đực cái giống nhau về hình 

thể, chỉ khác ở cơ quan sinh dục ngoài.  

Giai đoạn bắt đầu sinh trưởng phát dục tới khi thành thục về tính: mô liên kết, mô  

mỡ phát triển chiếm ưu thế hơn mô tuyến, bầu vú tăng dần thể tích.  

Khi thành thục về tính: hệ thống ống sữa bắt đầu phát triển mạnh, nói chung bao 

tuyến vẫn chưa phát triển. Qua các chu kỳ động dục bầu vú phát triển to dần ra, thấy rõ ở 

giai đoạn động dục, sau động dục có xu thế nhỏ lại.  

Khi có chửa: hệ thống ống dẫn sữa tiếp tục phát triển nhanh, gia tăng số lượng  

ống dẫn, bao tuyến bắt đầu hình thành và phát triển, mô tuyến thay dần mô liên kết,  

mô mỡ và chiếm ưu thế. Hoạt động tiết sữa xuất hiện vào cuối thời kỳ có chửa, sữa  

được hình thành gọi là sữa non. Sự phát dục của tuyến vú sẽ hoàn tất khi kết thúc giai  
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đoạn chửa. Ngay sau khi đẻ gia súc bắt đầu tiết sữa để nuôi con.  

Khi tiết sữa: là giai đoạn tuyến vú phát triển hoàn thiện nhất và hoạt động tiết sữa xảy 

ra mạnh mẽ nhất.  

Giai đoạn cạn sữa: Sau một thời kỳ hoạt động tiết sữa nhất định, gia súc bước vào 

giai đoạn cạn sữa, bao tuyến co nhỏ dần lại, mô tuyến bị mô liên kết và mô mỡ thay thế 

dần, lượng sữa giảm dần, thể tích bầu vú nhỏ lại, mô tuyến thoái hóa và ngừng tiết sữa. 

Sau đó nếu con vật động dục trở lại, rụng trứng thụ tinh và chửa thì các quá trình lại lặp 

lại có tính chất chu kỳ như trên.  

Trong chăn nuôi để rút ngán thời gian cạn sữa các bò sữa, người ta thường phối  

giống cho nó vào lần động dục thứ hai hoặc thứ ba sau khi đẻ, như vậy thời gian cạn  

sữa chỉ xảy ra rất ngắn và tuyến vú bước ngay vào giai đoạn phát triển khi có chửa.  

4.9.1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục của tuyến vú  

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát dục của tuyến vú đó là: 

Nhân tố bên trong: quan trọng nhất là yếu tố thể dịch hormone estrogen của buồng 

trứng và progesteron của thể vàng, tham gia vào sự sinh trưởng và phát dục của tuyến vú 

cho tới khi hình thành ống dẫn sữa và bao tuyến. Cuối thời kỳ chửa và thời kỳ tiết sữa nuôi 

con thì tuyến yên tiết prolactin, homlone này cớ vai trò kích thích bao tuyến phát triển và 

tiết sữa. Ngoài ra các hormone STH, TSH, FSH, LH của thuỳ trước tuyến yên đều ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của tuyến vú.  

Yếu tố thần kinh cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát 

dục tuyến vú. Khi kích thích xoa bóp vào bầu vú làm hưng phấn thụ quan cảm giác ở da 

bầu vú, xung động thần kinh được truyền tới vùng dưới đồi và trung khu điều hòa sinh dục 

ở vỏ não. Thông qua hệ nội tiết sinh sản tiết các hormone thúc đẩy sự phát dục của tuyến 

vú và tiết sữa. trong chăn nuôi người ta thường áp dụng phương pháp luyện năng bầu vú 

(xoa bóp bầu vú) để thúc đẩy sự sinh trưởng và phát dục của nó, cũng như thúc đẩy việc 

thải sữa.  

Nhân tố bên ngoài: quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng có tác dụng thúc đẩy  

nhanh sự sinh trưởng và phát dục của tuyến vú vì nó là nguyên liệu cung cấp cho sự  

sinh trưởng, phát triển và trao đổi chất. Chế độ chăm sóc, điều kiện khí hậu, sự hưng  

phấn khi gặp đực giống, pheromon của con đực v.v.... đều có ảnh hưởng đến sự phát  

dục của tuyến vú.  

4.9.2. Sữa và sự sinh sữa của tuyến vú  

4.9.2.1. Sữa  

Sữa là sản phẩm tiết của tuyến vú, là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiêu hóa 

hấp thu, rất cần thiết cho gia súc non đang bú sữa và là loại thực phẩm có giá trị đối với 

con người. Thành phần của sữa luôn thay đổi tuỳ thuộc vào giai đoạn tiết sữa, giống gia 

súc, chế độ dinh dưỡng, tuổi, khí hậu... xét về giá trị dinh dưỡng của sữa người ta phân 

ra hai loại sữa là sữa đầu và sữa thường.  
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- Sữa đầu là sản phẩm tiết đặc biệt của tuyến vú trong một tuần đầu ngay sau khi đẻ. 

Sữa đầu có giá trị dinh dưỡng rất cao, thích hợp với nhu cầu dinh dưỡng của gia súc non 

mớ i ra đời. Sữa đầu đặc có màu vàng, vị mặn và có mùi đặc biệt.  

Về thành phần các chất so với sữa thường thì hàm lượng của nó rất cao. Nếu lấy  

hàm lượng các chất chứa trong sữa thường là 100% để so sánh thì hàm lượng các chất  

chứa trong sữa đầu như bảng 9.1. Thành phần vật chất khô cao hơn sữa thường, trong  

để hàm lượng albumin và globulin là cao nhất, đường lactose lại thấp hơn sữa thường.  

Albumin cần cho sinh trưởng của động vật non, globulin trong đó có y globulin là chất  

kháng thể cần thiết cho việc bảo vệ con non khi mới sinh, vì hệ thống miễn dịch  

chưa phát triển hoàn thiện. Sự hấp thụ y globulin ở ruột non của gia súc mới sinh  

cũng có những đặc điểm thích nghi, sau khi đẻ 1 - 2 ngày ở lợn, bò, ngựa, chó γ- 

globulin được hấp thu nguyên vẹn mà không bị phân cắt, dê, cừu thì dài hơn, dưới 4  

ngày.  

Bảng 8.4: Hàm lượng sữa đầu ở bò so với sữa thường (%)  

Thành phần Ngày sau khi để 

Ngày đầu Ngày thứ ba Ngày thứ năm 

Vật chất khô 220 100 100 

Lactose 45 90 100 

Lipid 150 90 100 

Khoáng tổng số 120 100 100 

Protein 

Cazein 210 110 110 

Albumin 500 120 105 

Globulin 3500 300 200 

vitamin 

A 600 120 1 00 

caroten 1 200 250 125 

E 50 200 125 

Thia min 150 150 150 

Riboflavin 320 130 110 

Acid panthothenic 45 110 105 

Theo tài liệu của Morman, L.Jacobson và Da re MC Gilliar, 1984.  

Vitamin A và dạng tiền thân của nó trong sữa đầu với một hàm lượng cao có tác 

dụng thúc đẩy sinh trưởng ở con non. Các vitamin khác như E, C, D cũng duy trì ở hàm 

lượng cao cần thiết cho gia súc non phát triển.  

Trong sữa đấu còn chứa nhiều các muối, đặc biệt là muối MgSO4 có tác dụng hút 

nước và giữ vai trò tẩy nhẹ đường tiêu hóa, tẩy "cứt sư" ở con non, tăng nhu động 

đường tiêu hóa, có lợi cho hoạt động tiêu hóa.  
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Đường lactose thấp hơn sữa thường, nhưng mỡ sữa lạ i cao hơn do vậy nguồn 

năng lượng vẫn đủ cho gia súc non hoạt động.  

Thành phần sữa đầu có giá trị dinh dưỡng cao, rất cần thiết cho gia súc non. Cho  

gia súc non bú sữa đầu là việc làm cần được quan tâm, đặc biệt đối với những gia súc  

đa thai như lợn để chống còi cọc và tạo ra sự đồng đều về khối lượng khi cai sữa của  

lợn con.  

- Sữa thường là loại sữa tiết ra trong tuyến vú suốt thời kỳ tiết sữa nuôi con. Sữa  

là sản phẩm tiết của vú, nó được tạo ra từ các nguyên liệu có trong máu, nó không đơn  

thuần chỉ là quá trình lọc huyết tương đơn thuần để tạo sữa mà trong các tế bào tuyến  

còn xảy ra quá trình sinh tổng hợp phức tạp để tạo ra các thành phần hoàn toàn khác  

với thành phần của máu. Sữa có thành phần hóa học gồm đầy đủ các chất dinh dưỡng  

và một số khoáng, vitamin, chất kháng thể... cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của  

gia súc non bú sữa.  

Thành phần và tỷ lệ về hàm lượng các chất trong sữa thay đổi tuỳ theo loài gia súc, 

tuổi chế độ dinh dưỡng, thời kỳ tiết sữa, khí hậu thời tiết...  

Protein sữa: Chủ yếu là cazein chiếm tới 80% tổng lượng protein của sữa, trong  

đó có 3 loại α, β và γ-cazein (khác nhau chủ yếu ở thành phần phospho). Trong sữa  

cazein tồn tại dưới dạng phức chất cazeinatcalciphosphate. Trong sữa tươi cazein ở  

dạng hòa tan là cazeinogen, trong môi trường toan sẽ ngưng kết thành khối, tạo điều  

kiện dễ dàng cho men tiêu hóa phân giải. Để sữa tươi ngoài trời, hoặc cấy thêm men  

lactic (làm sữa chua) một thời gian sữa (cazein ) bị ngưng kết do kết quả phân giải  

đường lactose tạo ra acid lactic làm cho môi trường sữa toan lên. Ngoài ra trong sữa  

còn có một số loại protein khác nữa như a-lactoalbumin, ~lactogbulin, y-globulin.  

Mỡ sữa: tồn tại dưới dạng các giọt mỡ sữa không tan trong nước, có kích thước 1  

- lo~lm, phía ngoài bao bởi một màng protein (cazeinogen). Mỡ sữa là mỡ trung tính chủ 

yếu là các triglicend, các acid béo bay hơi và không bay hơi trong thành phần như acid 

oleic (40,6%), acid palmit ic và stearic (50,9%). Các glicerid khác chiếm 8,5%. Ngoài ra 

trong sữa còn có dấu vết của leuxitin, cholesterin. Mỡ sữa loài nhai lạ i có nhiều acid béo 

bay hơi như acid butyric.  

Giá trị dinh dưỡng (chất lượng của sữa) được đánh giá chủ yếu ở hai thành phần 

quan trọng là protein và mỡ sữa. Trong công nghệ thực phẩm chế biến sữa, người ta đã chế 

được những thực phẩm có giá trị từ hai thành phần trên.  

Đường sữa: là đường lactose, nó được tổng hợp ở tuyến vú từ glucose của máu.  

 Lactose bị lên men lactic để tạo thành sữa chua, một thực phẩm có giá trị dinh  

 dưỡng và tiêu hóa cao.  

Ngoài ra trong sữa còn có nhiều men, chủ yếu là các men oxy hóa như oxydase, 

peroxidase, các men khử như catalase, reductase, các men thuỷ phân như lipase, 

protease, diesterase.  

Trong sữa còn chứa nhiều loại vitamin từ thức ăn dưa vào như vitamin A, B, C,  
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D.  

Một số chất khoáng như khu, nam, calci, ma gie, sắt, phosphate, do, sunphate...  

- Những yếu tố chính ảnh hưởng đến thành phần và tỷ lệ hàm lượng các chất 

trong sữa bao gồm:  

Bảng 8.5: Thành phần sữa của một số loài gia súc (% )  

Loài gia súc Lipid Protein Lactose Khoáng Nguồn tải liệu 

tổng số 

* Trâu 
Trung Quốc 12,6 6.0 3,7 0,9 Altman và Dittmer 1961 

Ai Cập 7,7 4,3 4,7 0,8 Altman và Dittmệt 1961 

Philippine 10,4 5,9 4,3 0,8 Altman và Dittmer 1961 

* Bò 
Ayrshire 4,1 3.6 4,7 0,7 Armstrong 1959 

Brown Swiss 4,0 3,6 5,0 0,7 Armstrong 1959 

Guernse 5,0 3,8 4,9 0,7 Armstrong 1959 

Holstein 3,5 3,1 4,9 0,7 Armstrong 1 959 
Hersey 5,5 3,9 4,9 0,7 Armstrong 1959 

Shorthom 3,6 3,3 4,5. 0,8 Leng và CTV 1961 

Reo stepp 3,9 3.3 4.6 0,8 Abol 1956 
Kurgan 4,0 3,7 4.9 0,7 chenova 1956 

Aulie-Ata 3,6 2,9 0,6 Mironenke   và   Mossorova 

Tagil .  4,1 4,7 0,8 Konovalop 1 956 
Lavian Black 
Pied 3,3 4,4 0,7 Lazauskas 195e 

Zebu 4,9 3,9 0,8 Bakulin 1954,  Verdiev  và 

Vali-zade 1960 

Lợn 7,9 5,9 0,9 Lodge 1959. Perkin 1958 
* Thỏ 12,2 10,4 2,0 Bergman và Tumer 1937 

Dê 3.5 3,1 0,8 Lythgoe 1 940 

Ngựa 1,6 2,4 0,5 Gibbs và CTV 1982 

chó 7,1 10,1 0,5 Altman và Ditter 1961 
Người 4,3 1,4 0,2 Altman và Ditter 1961 

* Cừu 10,4 6,8 0,9 Perrin 

+ Giống: Các giống khác nhau thì tỷ lệ hàm lượng các chất trong sữa cũng khác 

nhau. Những giống được chọn lọc, cải tạo tốt thì sản lượng sữa cao và thành phần sữa cũng 

cân đối, đầy đủ.  

+ Chế độ dinh dưỡng: trong thời gian tiết sữa, con mẹ cần một khẩu phần sản  

xuất (ngoài khẩu phần duy trì) phù hợp với khả năng cho sữa của nó. Căn cứ vào  

lượng sữa thu được hàng ngày mà người ta phải thường xuyên điều chỉnh khẩu phần  

ăn cho phù hợp với năng lực tiết sữa của nó. Khẩu phần ăn thấp sẽ ảnh hưởng tới thành  

phần và số lượng sữa cũng như sự đầy đủ số lượng sữa giảm và hàm lượng vật chất  

khô tăng.  

+ Chu kỳ tiết sữa: Loài gia súc khác nhau cũng có chu kỳ tiết sữa khác nhau. Ở  

lợn lượng sữa cao nhất vào ngày 14 - 21 của chu kỳ tiết sữa, sau đó tụt xuống. Vì vậy  

đối với lợn việc tập ăn sớm cho lợn con sau ba tuần tuổi là để bù lại sự thiếu hụt về  
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dinh dưỡng của sữa mẹ. Ở bò lượng sữa lăng dần từ tuần thứ 6 - 7 của chu kỳ tiết sữa, sau 

đó giảm dần đến khi cạn sữa. Việc tác động khẩu phần cao có tác dụng điều chỉnh và kéo 

dài khả năng tiết sữa ở gia súc.  

+ Nhu cầu của con: trong quá trình tiết sữa, lượng sữa phụ thuộc vào sự hoạt 

động của tuyến vú và nhu cầu của con.  

Tuyến vú có khả năng thích ứng với nhu cầu dinh dưỡng của con. Trong trường  

hợp con mẹ không được đáp ứng thức ăn đầy đủ cho tiết sữa mà nhu cầu của con vẫn  

đòi hỏi thì cơ thể mẹ buộc phải huy động các chất dự trữ của nó cho tiết sữa, do vậy  

khi kết thúc tiết sữa tỷ lệ hao mòn cơ thể mẹ cao, tuổi sử dụng giảm. Trong chăn nuôi  

người ta đã sử dụng triệt để đặc tính này để khai thác sữa bằng cách tác động khẩu  

phần cao và tận dụng vắt sữa nhiều lần. Tính thích ứng với nhu cấu sữa của con thể  

hiện rất rõ ở các động vật đa thai. Ví dụ ở lợn số con bình quân là 4,8 con thì lượng  

sữa bình quân một lợn con bú đến 8 tuần tuổi là 15 kg. Khi số lợn con bình quân tăng  

lên 12,4 con thì lượng sữa bình quân một lợn con bú giảm xuống 12 kg. Song tổng  

lượng sữa thì tăng. Ở những động vật đa thai nếu số con đẻ ra ít so với số vú thì những  

vú không được con bú sẽ thoái hóa sớm.  

+ Khí hậu, thời tiết, nhiệt độ, ẩm độ, biên độ nhiệt.v.v... đều ảnh hưởng đến số  

lượng và chất lượng sữa. Những giống bò sữa cao sản của vùng ôn đới như Holstein  

nhập vào nuôi thuần chủng ở nước ta, do thích nghi kém với kh í hậu nhiệt đới nóng  

ẩm nên sản lượng sữa giảm rõ rệt, nếu không được đáp ứng chế độ dinh dưỡng thoả  

mãn sẽ thoái hóa nhanh. Việc lai tạo giữa đực ngoạ i cao sản vớ i trâu , bò cái địa  

phương sẽ tạo ra các giống bò lai cho sữa thích nghi với kh í hậu nhiệt đới đang là  

hướng đi của công tác giống ở nước ta. Đây là vấn đề lưu ý tránh nhập bò không có kế  

hoạch, thiếu thích nghi.  

4.9.2.2. Sự sinh sữa của tuyên vú  

Sự hình thành sữa là một quá trình sinh lý phức tạp xảy ra ở tế bào bao tuyến, để chọn 

lọc những chất từ huyết tương đưa vào tuyến vú và tổng hợp nên những thành phần đặc 

trưng của sữa. Phân tích thành phần của sữa và huyết tương người ta thấy sữa có nhiều 

chất mà huyết tương không có như cazein, lactose, mỡ sữa...  

Bảng 8.6: Thành phần huyết tương và sữa của bò (theo Meynord)  

Huyết tương % Sữa % 

Nước 91,00 Nước 87,00 

Glucose 0,05 Lactose 4,90 

Serosalbumin 3,2 Serosalbumin 0,52 

Serosalbulin 4,40 Serosalbulin 0,05 

Amino acid 0,003 cazein 2,90 

Mỡ trung tính 0,09 Mỡ trung tính 3,70 

Phospho lipid 0,20 Phospho lipid 0,04 

Cholesterol 0,17 cholesterol Dấu vết 

Phospho 0,011 Phospho 0,10 

Natri 0,34 Natri 0,05 
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Kali 0,03 Kali 0,15 

Clo 0,35 Clo 0,11 

Acid chức Dấu vết Acid chức 0,20 

Hàm lượng đường sữa lớn hơn đường huyết 90-95 lần, mỡ lớn hơn 40 lần. 

Ngược lại một số chất lại ít hơn: huyết tương 2 lần, vitamin 6 lần... γ-globulin, men, 

hormone, muối khoáng được lọc từ máu vào các thành phần cazein, lactose, mỡ sữa phải 

trải qua quá trình tổng hợp ở tế bào tuyến.  

- Casein sữa: Được tổng hợp ở ty thể của tế bào tuyến từ các amino acid của  

huyết tương chuyển vào. Người ta cho rằng sự tổng hợp cazein gần giống sự tổng hợp  

protein của mô bào, có đến điều khiển việc sinh tổng hợp nó, gần đây người ta cho  

rằng yếu tố mở đen có thể là prolactin. Quan sát sự vận chuyển của các amino acid  

không thay thế từ máu vào tuyến vú trong thời kỳ tiết sữa người ta thấy rằng có 70%  

lượng lizin trong máu được chuyển vào sữa, vàng và metionin gần toàn bó. Nhờ có  

những men tách quan giống như tế bào gan mà tế bào tuyến có khả năng tổng hợp  

được các amino acid thay thế như glycocol, acid glutamic, acid asparaginic.v.v...  

Thành phần phosphate của cazein được lấy từ hợp chất vô cơ hoặc các hớp chất 

phospho hữu cơ đã được vô cơ hoá.  

- Đường sữa (lactose) được hình thành từ hai monosacand là glucose và galactose (vì 

từ ống tiêu hóa vào gan tất cả các đường đơn đều bị đồng phân hóa thành glucose). Ở một  

giai đoạn nào đó trong tế bào tuyến một phần glucose đã chuyển thành galactose. 

Nó cùng với glucose tổng hợp thành lactose.  

Nguyên liệu quan trọng nhất để tổng hợp lact~se sữa là glucose của máu (80%) còn 

một phần (20%) lactose được tổng hợp từ acetat và propionat là những sản phẩm acid béo 

bay hơi từ dạ cỏ đi vào.  

Lactoalbumin và lactoglobulin là những protein được tạo thành từ lactose và  

albumin, globulin (đưa vào máu). Riêng y globulin thì từ máu chuyển thẳng vào sữa. - 

Mỡ sữa: Mỡ sữa được tổng hợp từ các acid béo mạch ngắn (4-12 cacbon) chiếm 30%,  

chúng được hình thành từ acid acetic. Các acid béo kết hợp với glycenn để tạo ra mỡ  

trung tính (Glucose máu đến tế bào tuyến một phần được chuyển thành glycerin).  

Một phần mỡ được sử dụng ngay từ các mỡ trung tính có trong huyết tương.  

4.9.2.3. Điều hòa quá trình sinh sữa  

Quá trình hình thành sữa được điều hòa bởi cơ chế thần kinh thể dịch. Trong thời  

kỳ tiết sữa dưới tác động kích thích của con, vắt sữa hay xoa bóp bầu vú, núm vú xung  

động thần kinh truyền vào tuỷ sống, từ đây các xung động lên hành tuỷ và vùng dưới  

đồi Xung động truyền ra đi theo ba hướng sau: lên vỏ não, theo thần kinh giao cảm tới  

tuyến vú làm tăng lượng máu tới tuyến vú để cung cấp vật liệu cho quá trình sinh sữa,  

tới thuỳ sau tuyến yên để giải phóng oxytocin gây co bóp bao tuyến đẩy sữa vào ống  

dẫn sữa và bể sữa.  

Thông qua vùng dưới đồi, tiết ra các yếu tố giải phóng các hormone thuỳ trước  
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tuyến yên như FSH, LH, Prolactin, STH, TSH, ACTH.  

- FSH kích thích lớp tế bào hạt tiết estrogen để kích thích phát triển ống dẫn sữa.  

- LH kích thích thể vàng tiết progesteron để kích thích phát triển các tổ chức túi 

tuyến của tuyến vú.  

- Prolatin có tác dụng kích thích sự phát triển của mô tuyến và tạo sữa, nó còn là yếu 

tố dưỡng thể vàng ở một số loài như chuột, thỏ, cừu, nó kích thích sự tiết sữa từ túi tuyến 

xuống bể sữa.  

- STH kích th ích sự sinh sữa thông qua việc tăng cường t rao đổ i đường và 

protein.  

TSH kích thích tuyến giáp tiết thyroxin làm tăng lượng sữa và mỡ sữa.  

- ACrH kích thích vỏ thượng thận tiết corticoid thúc đẩy trao đổi chất, duy trì khả năng 

tiết sữa.  

4.9.3. Tiết sữa và cơ sở sinh lý của vắt sữa  

4.9.3.1. Sự tiết sữa  

Sữa sau khi được hình thành nó tích đầy trong bao tuyến và ống dẫn sữa, dưới tác 

động kích thích của động tác bú sữa hoặc vắt sữa làm giải phóng oxytocin của thuỳ sau 

tuyến yên, hormone này có tác dụng co bóp cơ trơn ống dẫn sữa để đẩy sữa vào bể sữa, 

áp lực trong bể sữa tăng lên tới khi nào vượt quá sự chịu đựng của cơ vòng đầu vú thì sữa 

được thải ra ngoài.  

Lúc đầu những động tác chuẩn bị vắt sữa như xoa bóp bầu vú, rửa đầu vú hay  

động tác thúc vào bầu vú của con trước khi bú đã gây hưng phấn thần kinh giao cảm  

làm giãn cơ trơn bể sữa, nhưng sau đó sữa ồ ạt chuyển từ ống dẫn sữa về, làm cho áp  

lực trong bể sữa tăng nhanh chóng. Yếu tố áp lực cao đã kích thích cơ vòng đầu vú mở  

và làm hưng phấn thần kinh phó giao cảm gây co cơ trơn thành bể sữa để sữa tiết ra  

ngoài, t rong  suốt thờ i g ian t iết s ữa áp lực t rong bể s ữa duy t rì mức cao (35 - 

50mmHg).  

Sữa vắt lúc đầu tiên là sữa trong bể sữa, ở bò lượng sữa tiết trong bể sữa chiếm 1/3 - 

1/2 lượng sữa tiết ra và có tỷ lệ mỡ thấp. Sữa trong bao tuyến và ống dẫn sữa thải về sau, do 

phản xạ nên gọi là "sữa phản xạ" hoặc sữa bao tuyến chiếm 1/2 - 2/3 tổng lượng sữa tiết 

ra và có tỷ lệ mỡ  cao. Sữa phản xạ bao gồm cả  lượng sản được hình thành tức thời trong 

quá trình vắt sữa. Kỹ thuật vắt sữa hợp lý sẽ khai thác được tối đa lượng sữa phản xạ do đó 

nâng cao được sản lượng sữa.  

Quá trình bài tiết sữa cũng chịu sự điều hòa của cơ chế thần kinh thể dịch. Động tác 

bú hoặc vắt sữa làm hưng phấn thụ quan nhận cảm ở vú, xung động thần kinh truyền 

vào rễ lưng và rễ bên tuỷ sống, rồi truyền qua hành tuỷ, từ đây xung động gửi tiếp lên 

vùng dưới đồi và vỏ não. Ở tuỷ sống vùng hông, xung động truyền ra theo dây giao cảm lới 

tuyến vú. Từ vùng dưới đồi xung động gây kích thích thuỳ sau tuyến yên tiết oxytocin để 

gây co bóp mãnh liệt cơ trơn bể sữa để thải sữa ra ngoài.  
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Phản xạ bài tiết sữa còn chịu ảnh hưởng của vỏ não do vậy những kích thích của  

môi trường bên ngoài thông qua các giác quan như thị giác, thính giác... trở thành các  

tác nhân tín hiệu, hình thành các phản xạ có điều kiện, thúc đẩy hoặc ức chế sự thải  

sữa. Địa đ iểm vắt, thờ i gian vắt sữa... đều có ảnh hưởng tới quá trình bài tiết sữa.  

Những kích thích lạ, dụng cụ vắt sữa lạ, sự ồn ào... đều gây ức chế phản xạ thải sữa.  

4.9.3.2. Cơ sở sinh lý của kỹ thuật vắt sữa  

Muốn vắt sữa đạt năng suất cao, cần vắt sữa đúng kỹ thuật, phù hợp với hoạt 

động tiết sữa của gia súc.  

- Xoa bóp bầu vú: Trước khi vắt sữa người ta thường lau rửa, xoa bóp nhẹ nhàng bầu 

vú để kích thích làm hưng phấn thụ quan nhận cảm áp lực, nhiệt độ bầu vú để từ đó dấy 

lên phản xạ bài tiết sữa. Khi xoa bóp làm tăng co bóp cơ trơn ống dẫn sữa một cách phản 

xạ  để chuyển sữa xuống bể sữa. Xoa bóp phải đúng kỹ thuật và thời gian thoả đáng thì sẽ 

làm cho 70 - 90% sữa bao tuyến đi vào bể sữa. Nếu không xoa bóp hoặc xoa bóp không 

đúng thì chỉ có 10 - 25% sữa bao tuyến chuyển tới bể sữa. Thời gian xoa bóp cũng không 

nên kéo dài vì áp lực đầu vũ sẽ giảm xuống nhanh chóng, ức chế phản xạ thải sữa. Nhiệt độ 

nước rửa bầu vú cũng vừa phải, không dùng nước quá ấm cũng sẽ gây ức chế phản xạ bài 

tiết sữa.  

- Tốc độ vắt sữa: Phải phù hợp với tần số phản xạ tiết sữa, tần số vắt thích hợp là 84 

132 1ần/phút. Nếu tần số chậm thì phản xạ bài tiết sữa dễ bị ngừng lại sớm. Tần số vắt quá 

nhanh gây ức chế thải sữa.  

- Phương thức vắt sữa: Vắt sữa bằng máy vắt sữa, đồng thời vắt bốn vú một lúc 

(trâu, bò) là phù hợp với phản xạ thải sữa, vì sự điều hòa thần kinh thể dịch với phản xạ 

thải sữa là đồng thời cho toàn bộ bầu vú. Nếu vắt bằng tay thì áp dụng phương thức vắt luân 

phiên đôi vú trước rồi đến đôi vú sau hoặc trước sau vát chéo. Không áp dụng phương thức 

vắt luân phiên phải trái cùng bên. Phải vắt kiệt để kích thích tiếp phản xạ tiết sữa vào bể 

sữa, nếu vắt không kiệt sẽ làm giảm phản xạ tiết sữa.  

- Số lần vắt trong ngày: Thường thì người ta áp dụng vắt hai lần một ngày là hợp lý 

đối với bò sữa. Đối với bò sữa cao sản thì có thể hơn. Căn cứ để vắt sữa là khi thấy bầu vú 

căng vừa phải.  

Quy trình kỹ thuật: Phản xạ thải sữa chịu ảnh hưởng điều hòa của vỏ não, nên dễ 

thành lập phản xạ có điều kiện thải sữa, do vậy cần đề ra và thực hiện nghiêm ngặt quy trình 

vắt sữa như thời gian ăn, nghỉ ngơi, vận động. Nơi vắt sữa và người vắt sữa cũng cần cố 

định. Tránh những kích thích lạ khi vắt sữa.  

4.10. Sinh lý sinh sản gia cầm mái  

4.10.1. Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh sản  

- Buồng trứng là nơi tạo ra lòng đỏ trứng có kích thước lớn, giàu dinh dưỡng.  

Trong giai đoạn đầu của phát dục phôi thai cả hai buồng trứng đều hình thành và phát  

triển, sau chừng một tuần thì buồng trứng trái phát triển mạnh hơn và dần chiếm ưu  

thế, buồng trứng phải tiêu biến đi. Buồng trang nằm ở vùng thắt lưng của xoang bụng,  
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phía trước thận trái và chứa nhiều tế bào trứng ở những giai đoạn phát triển khác nhau (gà 

có từ 500 - 3000 tế bào), khối lượng buồng trứng thay đổi theo loài, giống, tuổi, tình 

trạng dinh dưỡng... - ống dẫn trứng của gà đẻ lúc bình thường dài 10 - 20cm, đường 

kính 0,3 -0,8 em vào lúc đẻ rộ có thể dài tới 40 -50 cái. ống dẫn trứng chia làm 5 đoạn, mỗi 

đoạn có chức năng sinh lý riêng:  

+ Loa kèn là phần đầu tiên bao quanh buồng trứng, có hình ô van với đường kính 8 - 

10 em tao thành dạng phễu để hứng trứng rụng, cuối loa kèn thu hẹp lại còn 2 -4 cái gọi 

là cổ loa kèn.  

+ Phần tiết lòng trắng có thành cơ dày, dài độ 30 -35 cm mặt niêm mạc có  

khoảng 15 -20 nếp gấp niêm mạc theo chiều dọc cao 4,5 mm, dày 2,5 mm, trên thành niêm 

mạc có nhiều tuyến tiết lòng trắng, cuối đoạn này không có tuyến và hơi thắt hẹp lại để 

chuyển sang phần eo.  

+ Phần eo có đường kính nhỏ, dài khoảng 8 em, cấu tạo có lớp cơ vòng dày.  

+ Tử cung có hình túi, không có ranh giới rõ ràng với phần eo, độ dài tử cung  

khoảng 8 -9 cm. Thành tử cung cấu tạo gồm nhiều lớp cơ vòng dày và lớp cơ dọc.  

Màng nhầy niêm mạc tử cung tạo nhiều nếp gấp, làm cho tử cung có thể giãn rộng để  

tiếp nhận trứng di chuyển xuống. Tử cung là phần chủ yếu tạo ra lớp vỏ cứng của  

trứng.  

+ Âm đạo hơi co hẹp lại ngăn cách với tử cung bằng một vòng cơ thắt, lớp cơ vòng 

âm đạo rất phát triển, niêm mạc âm đạo cũng tạo nhiều nếp gấp thấp có chức năng 

hoàn chỉnh cấu tạo của quả trứng trước khi gà đẻ trứng qua lỗ huyệt.  

Thành ống dẫn trứng có cấu tạo từ 4 màng với 7 lớp khác nhau. Màng phúc mạc bao 

phủ mặt ngoài ống dẫn trứng. Màng cơ có 2 lớp cơ vòng và cơ dọc. Màng mao mạch 

nằm phía trong màng cơ gồm 2 lớp mô liên kết: một lớp chứa các mạch máu lớn, một lớp 

chứa các mao mạch. Lớp trong cùng được phủ kín bằng lớp biểu mô nhung mao gọi là 

lớp màng nhầy. Ngoài ra, trong lớp biểu mô nhung mao còn có các tế bào hình cốc và 

nhiều loại tuyến có chức năng tiết dịch (trừ âm đạo). Có hai loại tuyến: tuyến đơn bào tiết 

dịch nhầy mu xin và tuyến ống tiết ra dịch tiết lỏng có hạt. Dịch tiết từ hai loại tuyến trộn 

chung lại tạo thành lòng trắng trứng. Ở phần eo, tuyến đơn bào giống như tuyến ở phần 

tiết lòng trắng nhưng thấp và nhỏ hơn, cả hai loại tuyến ở phần eo tiết dịch hình thành 

màng dưới lớp vỏ cứng của trứng. Vỏ cứng được hình thành chủ yếu từ dịch tiết của các 

tuyến ở phần tử cung. Phần âm đạo không có tuyến, toàn bộ lớp biểu mô âm đạo đều có 

chức năng tiết dịch tạo thành lớp sáp bao phủ vỏ cứng, có chức năng bảo vệ chung chống 

nhiễm khuẩn.  

4.10.2. Sự hình thành quả trứng trong ống dẫn trứng  

Quả trứng hình thành qua nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn hoàn thành một 

phần cấu tạo của quả trứng hoàn chỉnh.  

Trước tiên tế bào trứng có dạng hình cầu màu vàng được tách khỏi buồng trứng  

đề chuyển vào túi lòng đỏ hoặc vào loa kèn và dừng lại ở đó khoảng 20 phút để được  
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gắn dây chằng lên bề mặt nhưng chưa hoàn chỉnh. Dây chằng lòng đỏ được hoàn chỉnh dần 

tới tận tử cung mới kết thúc.  

Tiếp theo, lòng đỏ chuyển tiếp tới phần tiết lòng trắng và lưu ở đây chừng 2,5 - 

3,0 giờ, tốc độ di chuyển khoảng 2 -3 mm/phút. Do di chuyển của lòng đỏ theo chiều quay 

xoắn trong ống dẫn trứng nên dây chằng lòng đỏ có dạng xoắn. Ở phần này lòng đỏ được 

bao một lớp lòng trắng đặc cố định lòng đỏ Ở giữa bởi dây chằng xoắn Ở hai đầu. Phần tiết 

lòng trắng của ống dẫn trứng tiếp tục tham gia tạo thành lớp lòng trắng loãng bao ngoài 

lớp lòng trắng đặc. Lớp này đến phần eo thì hoàn chỉnh về cơ bản. Lớp bao ngoài lòng 

trắng loãng cũng bắt đầu hình thành từ phần tiết lòng trắng của ống dẫn trứng nhưng đến 

phần eo mới đầy đủ. Sau khi qua phần tiết lòng trắng thì 60% lòng trắng của quả trứng 

đã được tạo ra.  

Trung tiếp tục chuyển xuống phần eo với tốc độ quay chuyển chậm hơn (khoảng  

1,4 mmlphút). Phần eo tiết ra dịch dạng keo tạo thành những sợi keo nhỏ, mảnh, gắn  

chặt các phần với nhau. Trong quá trình vận chuyển xoay, các sợi keo xoắn lại dần tạo  

thành dây chằng lòng đỏ. Một phần dịch tiết của phần eo là những hạt protein nhỏ như  

keratin, những hạt này thấm nước phồng lên, loãng ra tạo thành lớp màng trong dưới  

vỏ cứng gồm nhiều sợi rất nhỏ liên kết lại với nhau. Trong thời gian dừng lại ở phần  

eo, trứng tích tụ các chất tiết tạo thành màng ngoài dưới vỏ cứng gồm những sợi lòng  

trắng to hơn. Trong khi hình thành màng dưới vỏ cứng thì ở phần eo cũng xảy ra đồng  

thời quá trình tích lũy lớp ngoài lòng trắng loãng. Thời gian di chuyển của trứng qua  

phần eo chừng 70 phút.  

Ở phần tử cung, các tuyến tiết ra dịch tiết chứa nhiều nước và chất khoáng. Nhờ  

tính thấm cao của các lớp màng, nước bắt đầu ngấm vào các lớp lòng trắng làm cho  

lòng trắng loãng ra, các màng dãn căng lên, phía ngoài màng dưới vỏ cứng cũng bắt  

đầu tích lũy lớp vỏ cứng. Ban đầu chỉ là sự lắng đọng của những hạt calci rất nhỏ trên  

bề mặt của màng dưới vỏ cứng, sau đó tăng dần lên trong quá trình lắng đọng muối  

calci. Muối calci lắng đọng được hòa lẫn một ít lòng trắng tạo thành những núm gai rất  

chắc gắn lại với nhau nhưng ở giữa vẫn có các lô khí nhỏ, tạo điều kiện cho trao đổi  

khí của quả trứng với môi trường bên ngoài. Trên bề mặt lớp vỏ cứng có lớp protein  

dạng sợi keo tiết ra từ những tuyến ở phần đầu tử cung, giữa các sợi keo cũng chứa  

muối calci. Đây là lớp thứ hai của vỏ cứng, lớp này chiếm 2/3 chiều dày của vỏ cứng.  

Nhờ các sợi protein làm khung nên các lỗ khí vẫn được duy trì. Mật độ lỗ khí phân bố  

không đều, đầu to nhiều hơn đầu nhỏ. Quả trứng di chuyển qua tử cung mất khoảng 19  

- 20 giờ. Ở gà, mỗi vỏ cứng của trứng tích lũy chừng 5 gam Ca nên nhu cầu calci của gà 

đẻ rất cao.  

Sau khi hình thành vỏ cứng, các sắc tố có dạng vân ngấm vào vỏ hình thành màu  

vỏ trứng. Màu vỏ trứng là tính trạng chất lượng có tính di truyền cao xác định theo  

loài, giống. Tử cung còn hình thành lớp màng ngoài vỏ cứng không màu có bản chất là  

lớp' sáp mỏng mịn, sáng ánh có chức năng bảo vệ tránh sự nhiễm khuẩn vào trứng.  
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Trứng qua âm đạo rất nhanh sau đó ra ngoài qua lỗ huyệt khi gà đẻ.  

Quá trình hình thành trứng diễn ra trong các phần của ống dẫn trứng vào khoảng 23,5 

- 24 giờ.  

4.10.3. Đẻ trứng  

Quá trình đẻ diễn ra do co bóp của cơ trơn tử cung, âm đạo. âm đạo là phần cuối  

ống dẫn trứng có chiều dài bằng chiều dài trong. Thành âm đạo có nhiều lớp cơ trơn co  

bóp chuyển trong từ tử cung qua âm đạo và lỗ huyệt ra ngoài. Khi đẻ, phần lớn đầu  

nhỏ của trứng ra trước. Các giống gà của ta thường đẻ 10 -20 trứng rồi ấp nhưng các  

giống gà được chọn lọc chuyên đẻ có thể đẻ tới 300 tnmg/năm và mất phản xạ ấp   

trứng. Vì thế, kh i nuôi gà đẻ phải chú ý cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh  

dưỡng để tạo trứng nhất là năng lượng, protein, Ca, P và các loại vitamin A,D, E...  
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Chương 9  

SINH LÝ TIẾT NIỆU  
 

1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH BÀI TIẾT  

Bài tiết là sự đào thải các sản phẩm cặn bã của quá trình trao đổi chất ra ngoài. Nó 

là khâu cuối cùng trong sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường.  

Ngoài ra, những vật chất lạ theo thức ăn, nước uống vào cơ thể mà không tham gia 

trao đổi chất như các chất hữu cơ, chất độc... cũng cần đưa ra ngoài bằng con đường 

bài tiết Tất cả những chất trên đều được gọi là chất bài tiết.  

Ý nghĩa của quá trình bài tiết:  

- Đào thải các chất cặn bã ra ngoài thông qua các cơ quan bài tiết như thận, da, 

ruột, phổi.  

Duy trì sự ổn định tương đối nội môi (môi trường bên trong cơ thể như: áp suất 

thẩm thấu của máu, độ pa của huyết tương cũng như việc duy trì tỷ lệ bình thường về nồng 

độ các con trong huyết tương).  

- Tham gia điều hòa thân nhiệt, chủ yếu bằng hình thức bài tiết mồ hôi.  

Mỗi cơ quan bài tiết có chức năng sản xuất ra các chất bài tiết đặc trưng. Thận bài 

tiết nước tiểu, da bài tiết mồ hôi, phổi bài tiết khí carbonic và một phần nhỏ nước, còn ruột 

già bài tiết phân.  

Ở gia súc, thận là cơ quan bài tiết chủ yếu những sản phẩm cặn bã của trao đổi chất 

tế bào. Sự hoạt động bài tiết của thận có liên quan chặt chẽ với sự bài tiết của các bộ phận 

chức năng khác như tuyến mồ hôi, phổi...  

Ở chương này chỉ trình bày về chức năng bài tiết qua đường tiết niệu của thận.  

2. ĐẶC ĐIỀM GIẢI PHẪU THẬN VÀ ĐƠN VỊ THẬN  

Thận lọc máu để tạo thành nước tiểu, do vậy thận có cấu tạo đặc biệt để thực hiện 

chức năng trên. Cắt thận theo chiều dọc và nhìn mặt cắt bằng mắt thường ta thấy thận chia 

làm hai lớp:  

- Lớp vỏ màu nâu có điểm nhiều nết chấm là tiểu thể Manpighi  

- Lớp tuỷ màu trắng dục, có các đường tia của các tháp Manpighi.  

Hai lớp này tạo ra cấu trúc giải phẫu là các đơn vị thận nằm len lỏi sâu trong lớp vỏ 

của thận tạo nên một hệ thống chức năng để lọc máu, hình thành nước tiểu.  

2.1. Đơn vị thận (Nefron)  

Thận bao gồm rất nhiều đơn vị cấu tạo hợp thành, gọi là đơn vị thận. Nó vừa là đơn 

vị cấu tạo nên thận, vừa là đơn vị chức năng. Các số liệu về giải pháp cho thấy: hai quả 

thận bò có hơn tám triệu đơn vị thận với tổng diện tích bề mặt khoảng 30,5m2, lợn 1 ,4 triệu 

đơn vị thận và diện tích bề mặt khoảng 7,2m2, cừu 1 triệu, mèo 40 vạn, thỏ 28,5 vạn đơn 

vị thận.  
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Đơn vị thận của động vật cao cấp gồm hai bộ phận: t iểu cầu thận và ống thận 

nhỏ. 

Tiểu cầu thận nằm ở lớp vỏ của thận, nó gồm cổ tiểu thể Manpighi do các phân 

nhánh của động mạch thận tạo nên. Tiểu thể Manpighi được bao quanh bởi xoang Bao man. 

Xoang này trực tiếp thông với ống thận nhỏ.  

ống thận nhỏ có sự thay đổi hình thái trên đường đi gắn liền với chức năng của nó. 

Ống lượn gần là phần cấu tạo của ống thận nhỏ tiếp giáp với tiểu cầu thận, nó được gấp 

cong nhiều lần, rồi đi thẳng vào lớp tuỷ của thận.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quai Helle có cấu tạo hình chữ U bao gồm nhánh xuống, có đường kính nhẹ hơn 

nhánh lên, chúng thọc sâu vào lớp tuỷ thận rồi cuối cùng gấp trở lại lớp vỏ. Ống lượn xa là 

phần cấu tạo cuối cùng của ống thận nhỏ, nó được gấp cong nhiều lần trước khi đổ vào 

ống góp.  

2.2. Đặc điểm cung cấp máu ở thận  

Sự cung cấp máu ở thận có hai đặc điểm riêng có ý nghĩa đặc biệt đối với chức năng 

sinh lý của thận.  

Đặc điểm thứ nhất là tuần hoàn máu ở thận đi qua hai lần mao mạch, sau đó mới  

tập hợp vào tĩnh mạch thận. Động mạch thận, sau khi đi vào thận chia ra các nhánh đi  

vào tiểu cầu thận, hình thành nên động mạch tiểu cầu thận. Động mạch này tạo nên  

nhiều vòng mao mạch gọi là tiểu cầu thận (tiểu thể Manpighi). Sau đó những mao  

mạch này lại tập hợp với nhau thành động mạch đi ra. Động mạch đi ra chia thành  

nhiều mao mạch thông thường bao quanh ống thận nhỏ. Cuối cùng chúng tập hợp  
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thành tĩnh mạch đổ vào tĩnh mạch thận.  

Đặc điểm thứ hai: động mạch đi vào tiểu cầu thận ngắn và có đường kính lớn còn 

động mạch đi ra thì dài, đường kính hẹp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai đặc điểm cấu tạo nói trên của hệ mạch quản phân bố tới thận đã làm cho hoạt động 

chức năng của thận rất thuận lợi, thể hiện ở hai khía cạnh:  

- Do lướ i mao mạch hình thành hai lần nên áp lực máu trong mao mạch xung 

quanh ống thận nhỏ hạ xuống rất thấp, thuận lợi cho dịch thể trong ống thận nhỏ tái hấp 

thụ trở lại máu.  

- Do sự chênh lệch về độ dài và đường kính giữa động mạch đi vào và động 

mạch đi ra tiểu cầu thận mà áp lực máu trong tiểu cầu được duy trì ở mức độ cao, 

thuận lợi cho việc lọc các thành phần huyết tương vào xoang Bao man.  

2.3. Thần kinh chi phối thận  

Thận chịu sự chi phối đồng thời của thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Thần kinh 

giao cảm chi phối thận xuất phát từ nhánh thần kinh giao cảm nằm cạnh nó đi ra theo thần 

kinh nội tạng. Thần kinh phó giao cảm xuất phát từ thần kinh mê tẩu. Những sợi thần kinh 

thực vật này chi phối đến tất cả các đơn vị thận. Một số sợi tận cùng ở cơ trơn mạch quản 

tiểu cầu, còn số khác trực tiếp chi phối tế bào biểu mô của vách ống thận nhỏ. Sợi thần 

kinh truyền vào của thận bắt nguồn từ các thụ quan bên trong của các bộ phận ở thận, rồi 

theo thần kinh nội tạng đi vào tuỷ sống.  

Tủy sống vùng lưng hông có trung khu điều hòa hoạt động của thận. Còn tuỷ  

sống vùng khum điều hòa hoạt động của bóng đái. Gia súc khi bị tổn thương do đánh  

nhau hoặc bị đánh vào vùng hông khum dễ bị bí đái hoặc rối loạn phản xạ tiểu tiện.  

3. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA NƢỚC TIỀU  
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Nước tiểu là chất bài tiết của cơ thể hình thành trong hoạt động của thận. Đặc tính 

lý hóa của nước tiểu phản ánh quá trình trao đổi chất của cơ thể gia súc, trạng thái chức 

năng của thận cũng như trạng thái sinh lý của cơ thể. Vì là tấm gương phản ánh tình trạng 

trao đổi chất của cơ thể nên đặc tính lý hóa của nước tiểu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu 

tố Đặc tính lý hóa học của nước tiểu thay đổi theo loài động vật, cá thể, trạng thái sinh lý 

của cơ thể, mức độ dinh dưỡng, trạng thái làm việc hay nghỉ ngơi. Các yếu tố khác của 

ngoại cảnh như nhiệt độ, ẩm độ, khí hậu, thời tiết... cũng gây ra những biến đổi lý hóa học 

của nước tiểu.  

Trong lâm sàng thú y và trong chăn nuôi gia súc, người ta lấy việc xét nghiệm  

nước tiểu làm căn cứ để đánh giá tình trạng trao đổi chất của cơ thể, trạng thái chức  

năng của thận cũng như giúp cho việc chẩn đoán bệnh tật gia súc có những căn cứ tin  

cậy.  

3.1. Đặc tính lý học của nƣớc tiểu  

3.1.1. Màu sắc của nước tiểu  

Trong điều kiện sinh lý b ình thường nước tiểu là d ịch lỏng không màu. Tuy   

nhiên màu sắc của nước tiểu cũng có sự thay đổi lớn vàng nhạt hay vàng đậm tùy  

thuộc vào lượng sắc tố từ nhiều nguồn gốc khác nhau tham gia vào quá trình tạo màu  

của nước tiểu  

Sắc tố có trong thức ăn thực vật hoặc trong thuốc uống, thuốc tiêm, khi bài tiết 

cùng với nước tiểu ra ngoài cũng góp phần làm thay đổi màu sắc nước tiểu. Gia súc ăn cỏ 

như trâu bò, nước tiểu có màu vàng đậm hơn loài gia súc ăn thịt. Màu vàng của nước 

tiểu do có chứa các sắc tố như urobilinogen bị oxy hóa thành urobilin khiến nước tiểu 

chuyển dần sang vàng thẫm.  

Urobilin là sản phẩm chuyển hóa của urobilinogen, còn urobilinogen là do sắc tố mật  

bilirubin khi theo máu đến thận chuyển thành. Nó do vòng protoporphirin của Hẻm của 

hemoglobin hồng cầu già khi vỡ chuyển thành.  

Vì vậy những nhân tố bệnh lý làm vỡ hồng cầu (sốt, sốt nhiễm trùng, ký sinh 

trùng đường máu) làm cho sắc tố nước tiểu hình thành nhiều và nước tiểu vàng khè. Khi 

gan bị bệnh, đặc biệt là sán lá gan, làm tắc ống dẫn mật, mật thấm vào máu cũng làm cho 

nước tiểu màu vàng khè.  

Khi tổn thương cầu thận, một ít hồng cấu lọt qua cầu thận xuất hiện trong nước tiểu 

làm nước tiểu có màu đỏ máu (đỏ nâu). Khi tổn thương đường tiết niệu thì nước tiểu có 

màu đỏ tươi.  

Do đó xác định màu sắc nước tiểu có ý nghĩa lớn trong chẩn đoán lâm sàng thú y.  

 Nước tiểu của ngựa thường đục và dính là do trong nước tiểu ngựa có chứa nhiều  

 calci carbonate và các tế bào thượng bì trong đường tiết niệu bong ra theo nước tiểu .  

3.1.2. Tỷ trọng nước tiểu  

Tỷ trọng nước tiểu ít có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên loài gia súc ăn cỏ thường có  
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tỷ trọng cao hơn loài ăn tạp hoặc ăn thịt. Trong điều kiện sinh lý bình thường, tỷ trọng nước 

tiểu của các loài gia súc như sau:  

Bảng 9.l: Tỷ trọng nước tiểu của các loài gia súc  

Ngựa 1,040 1,025 - 1,050 

Bò 1,032 1,026 - 1,045 

Dê 1,032 1,015 - 1,045 

Lợn 1,012 1,010 - 1,022 

Chó 1,025 1,016 - 1,060 

Mèo 1,033 1,020 - 1,040 

3.1.3. Độ pH của nước tiểu  

Độ pa của nước tiểu biến động phức tạp hơn nhiều so với tỷ trọng nước tiểu. Nó phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố như loài gia súc, tình trạng trao đổi chất của cơ thể, đặc biệt phụ 

thuộc vào tính chất của thức ăn.  

Thức ăn thực vật chứa nhiều gốc kiềm và hydratcarbone. Thức ăn loại này sau khi 

oxy hóa trong cơ thể sinh ra muối bicarbonate nghi và khu, vượt quá nhu cầu của cơ thể 

nên được thải ra ngoài theo nước tiểu. Gốc kiềm này làm cho nước tiểu mang tính kiềm. 

Như vậy gia súc ăn cỏ nước tiểu mang tính kiềm:  

pH ngựa = 7,1 - 8,7; pH bò = 7,4 - 8,7  

Nước tiểu của động vật ăn thịt mang tính acid vì trong thức ăn của loài này có chứa 

nhiều lưu huỳnh và phospho. Trong quá trình trao đổi chất nó được oxy hoá, sinh ra các sản 

vật trung gian mang tính acid. Cuối cùng các aciđ này được bài tiết ra ngoài theo nước tiểu, 

do vậy làm cho nước tiểu mang tính acid. Nhìn chung, các loài động vật ăn thịt như chó, 

mèo... nước tiểu có độ pa khoảng 5,7.  

Còn ở động vật ăn tạp như lợn, phản ứng của nước tiểu khi thì kiềm, khi thì acid tuỳ 

theo tính chất của thức ăn.  

Phản ứng của nước tiểu còn phản ánh tình trạng trao đổi chất của cơ thể. Khi vận 

động mạnh, cơ thể sinh ra nhiều sản vật trao đổi trung gian mang tính acid làm cho độ oan 

của nước tiểu tăng lên. Khi vận động nhẹ nhàng hoặc nghỉ ngơi xu hướng biến đổi độ pa 

theo chiều ngược lại.  

Ví dụ ở ngựa khi làm việc khẩn trương pa nước tiểu là 7,2, làm việc nhẹ là 7,4 còn 

khi nghỉ ngơi là 8, 1 .  

Trong một số trường hợp bệnh lý như bệnh đái đường chẳng hạn, nước tiểu xuất hiện 

nhiều thể xêlonic, khiến pa giảm đ i. Khi bị v iêm đường niệu đạo độ kiềm của nước tiểu 

tăng lên.  

3.1.4. Lượng nước tiểu  

Lượng nước tiểu của gia súc được tính bằng dung tích (lít) thải ra trong một ngày đêm 

(24 giờ). Tùy theo các loài gia súc khác nhau mà lượng nước tiểu thải ra trong một ngày 

đêm khác nhau.  
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Bảng 9.2: Lượng nước tiểu của các loài gia súc  

 
 
 

Gia súc Lượng nước tiểu (lít/24 giờ) 

Ngựa 5 - 10 

Bò 6 - 20 

Dê 1,5 - 2 

Lợn 2 - 5 

Chó 0,5 - 2 

Thỏ 0,04 - 0,1 

Tuy nhiên lượng nước tiểu còn biến động tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác như 

trạng thái sinh lý của cơ thể, ngày, đêm, mùa vụ... đặc biệt nó có quan hệ mật thiết với quá 

trình bài tiết mồ hôi của da.  

3.2. Thành phần hóa học của nƣớc tiểu  

Nước tiểu là sản phẩm cuối cùng của quá trình trao đổi chất được lọc trực tiếp tử máu, 

song thành phần của nó khác nhiều so với máu.  

Nước chiếm một tỷ lệ lớn (93 - 95%) trong thành phần nước tiểu, còn lại là các chất 

hữu cơ và vô cơ.  

Các chất hữu cơ chiếm tỷ trọng lớn là những sản vật chứa nhơ, đó là những sản 

phẩm cuối cùng của trao đổi protein. Những sản vật này bao gồm: mê, acid ước, kiềm 

phun, creatinin, acid hipuric. Trong đó hàm lượng mê là nhiều nhất, chiếm 80% tổng 

lượng chất hữu cơ. Nước tiểu còn chứa một hàm lượng nhỏ các chất như honnone, 

vitamin, men, các sắc tố, các acid quan, acid lactic...  

Bảng 9.3: Thành phần hóa học của huyết tương và nước tiểu  

Thành phần Hàm lƣợng trong Hàm lƣợng trong số lần hơn 

huyết tƣơng (%) nƣớc tiểu (%) 

Nước 90-95 93-95 Gần bằng 

Protein 7-9 - - 

Đường 0,1 - - 

Urea 0,03 2 70 

Uric Acid 0,002 0,05 25 

Natri 0,32 0,35 Gần bằng 

Kali 0,02 0,15 7 

Calci 0,0025 0,006 2,4 

Magiê 0,001 0,04 40 

Clo 0,37 0,6 1,6 

Phosphate 0,009 0,27 30 

Sulphate 0,002 0,18 90 

Creatinin 0,001 0,1 100 
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Các chất vô cơ chủ yếu là muối khoáng. Thành phần này có được là kết quả lọc của 

thận trong quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu của máu. Vì thành phần áp suất thẩm 

thấu tinh thể là yếu tố linh động được kiểm tra và bài tiết ở thận dễ dàng.  

So sánh thành phần hóa học của nước tiểu với huyết tương cho thấy có ba loại  

chất:  

- Chất có trong huyết tương, không có trong nước tiểu bình thường như protein, 

glucid, lipid. Thận có khả năng ngăn không cho các chất đó thoát qua nước tiểu.  

- Chất không có trong huyết tương như acid hipuric, amoniac. Thận có khả năng tổng 

hợp các chất đó.  

- Chất có trong huyết tương nhưng ở nước tiểu thì nồng độ đậm đặc hơn như Cl
-
, K

+
, 

Ca
++

, Mg
++

... Thận có chức năng lọc và cô đặc các chất đó. Đây là chức năng quan trọng 

nhất của thận trong việc điều hòa nội môi.  

Ý nghĩa của việc kiểm tra nước tiểu ở gia súc:  

Thành phần và đặc tính của nước tiểu là tấm gương phản ánh quá trình trao đổi chất, 

người ta có thể xem nó là những chỉ tiêu đánh giá sức khoẻ của gia súc.  

Khi xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra sức khoẻ, người ta thường quan tâm tới các 

thành phần sau đây:  

- Albumin n iệu: Trong điều kiện sinh lý b ình thường nước tiểu không có  

albumin. Việc tìm Albumin niệu là một xét nghiệm thông thường có giá trị. Nhưng cần 

chú ý phân biệt Albumin giả như mủ, chất tiết mu xin của đường tiết niệu sinh dục trộn 

lẫn vào thành phần nước tiểu. Để loại trừ Albumin giả thì khi lấy nước tiểu xét nghiệm, 

người ta không lấy nước tiểu ở  quãng đái đầu. Đố i với con cái, muốn xét nghiệm chính 

xác phải thông bàng quang để lấy nước tiều. Nguyên nhân chính của Albumin niệu là 

bệnh viêm thận.  

Gluco niệu: Bình thường glucose được lọc qua tiểu cầu thận, nhưng nó lại được  

hấp thụ trở lại máu hoàn toàn vì vậy trong nước tiểu không có đường. Trường hợp thấy  

glucose niệu, chứng tỏ trao đổi đường bị rối loạn, có thể do thiếu insulin của tuyến tuỵ,  

đó là nguyên nhân của bệnh đái đường (diabes). Người ta chữa bệnh đái đường bằng  

cách tiêm trực tiếp insulin cho con bệnh. Tuy nhiên cần phân biệt với đái đường sinh  

lý do ăn quá nhiều đường, làm cho hàm lượng đường huyết tăng cao, vượt quá ngưỡng  

thận, glucose thoát ra ngoài nước tiểu  cho tới kh i hàm lượng đường huyết lập lạ i  

ngưỡng sinh lý Hiện tượng này xảy ra tức thời và không kéo dài nên gọi là đái đường  

sinh lý. - Huyết niệu: Bình thường hồng cầu và bạch cầu không có trong thành phần  

nước tiểu Chỉ khi thận và các cơ quan thải nước tiểu bị xuất huyết như bệnh viêm thận,  

viêm ống dẫn nước tiểu và viêm bàng quang... thì trong nước tiểu cổ lẫn máu gọi là  

huyết niệu.  

Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu có trong nước tiểu của gia súc có ý nghĩa  

trong việc chẩn đoán các bệnh ở thận, sự tiến triển cũng như mức độ trầm trọng của  

bệnh. Nếu nhiều bạch cầu cần phải nghĩ tới viêm bể thận, nếu nhiều hồng cầu thì có  
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khả năng sỏi.  

Ngoài ra nồng độ các chất điện giải trong nước tiểu cũng có ý nghĩa trong việc  

chẩn đoán lâm sàng các bệnh của cơ quan tiết niệu, đặc biệt là bệnh sỏi do lắng đọng  

khoáng.  

4. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH NƢỚC TIỀU  

Cơ chế hình thành nước tiểu là một vấn đề phức tạp, có nhiều giả thuyết của  

nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới đề cập đến. Song thuyết lọc qua và tái hấp thu  

được nhiều người công nhận. Cơ sở nghiên cứu của thuyết này là nhờ vào phương  

pháp vi phẫu thuật lấy nước tiểu ở các bộ phận của đơn vị thận để nghiên cứu.  

Theo thuyết này thì quá trình hình thành nước tiểu gồm 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn lọc qua: lọc huyết tương qua tiểu cầu thận vào nang Baoman.  

- Giai đoạn tái hấp thu: tái hấp thu các chất từ ống thận nhỏ vào máu.  

- Giai đoạn bài tiết thêm: hình thành và bài tiết một số chất ở ống thận.  

4.1. Giai đoạn lọc qua  

Do chênh lệch đường kính giữa động mạch vào và động mạch ra của tiểu cầu thận 

mà máu bị ứ lại trong tiểu cầu tạo nên áp lực lọc qua. Theo tính toán lý thuyết trị số áp lực 

đó bằng 60% trị số huyết áp động mạch.  

 

 

Huyết tương của máu lọc qua tiểu cầu thận phải khắc phục được hai lực cản:  

Một là áp lực thể keo của huyết tương (Pk) có trị số bằng 25mmHg.  

Hai là áp lực dịch thể của nang Baoman (Phi) có trị số bằng 5mmHg.  

Như vậy áp lực lọc qua (Pl) còn lại gọi là áp lực lọc qua có hiệu quả:  

 

 

 

Như vậy trong điều kiện sinh lý bình thường áp lực lọc qua có hiệu lực Pl cho phép 

huyết tương có thể lọc qua tiểu cầu thận một cách thuận lợi.  

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến áp lực lọc qua như tim đập nhanh, huyết áp tăng hay 

những tác nhân hóa học thuộc nhóm thuốc lợi niệu làm giãn động mạch dấn tiểu cầu thận 

làm cho áp lực lọc qua tăng. Trong trường hợp viêm thận hay có thai vào thời kỳ cuối áp 

lực kể keo (Pk) giảm, kết quả cũng làm cho áp lực lọc qua (Pl) tăng, làm cho nước tiểu 

được hình thành nhiều.  

Ngược lại khi huyết áp động mạch vì một lý do nào đó giảm xuống, hoặc áp lực  

trong ống dẫn nước tiểu tăng thì quá trình hình thành nước tiểu sẽ giảm. Qua tính toán  

thực nghiệm người ta cho thấy nếu huyết áp giảm xuống 50mmHg hoặc áp lực trong  
 

264  



 
 

 

ống dẫn nước tiểu tăng lên 30mmHg thì sự sinh nước tiểu sẽ ngừng.  

Khi máu chảy qua tiểu cầu thận thì hầu hết các chất của huyết tương được lọc  

qua.  

Riêng protein thì chỉ có một số ít phân tử có trọng lượng dưới 70.000 đơn vị oxy 

được lọc qua. Tuy nhiên trong các bệnh viêm thận, chức năng lọc bị rối loạn thì chất 

albumin (phân tử lượng 70.000dơn vị) sẽ bị lọc qua theo nước tiểu ra ngoài, trường hợp 

tổn thương nặng có thể có cả hồng cầu, bạch cầu trong nước tiểu.  

Chất dịch lọc qua tiểu cầu vào nang Baoman có thành phần giống như chất lọc qua 

mao mạch sang dịch kê tế bào.  

Dịch thể được lọc qua nang Baoman và ống thận nhỏ gọi là "nước tiểu đầu', nó có 

thành phần gần giống như huyết lương.  

4.2. Giai đoạn tái hấp thu  

Thận nhận 114 lưu lượng máu của tim. Như vậy có nghĩa là trong một ngày đêm có 

khoảng 180 lít chất dịch huyết tương lọc qua tiểu cầu thận (ở người). Nếu tất cả các chất 

dịch lọc qua tiểu cầu thận đều theo nước tiểu ra ngoài thì người sẽ chết trong vòng một giờ 

vì thiếu nước. Điều đó chứng tỏ nước được tái hấp thụ gần hết.  

Tác dụng của ống thận nhỏ là tái hấp thụ có chọn lọc một số chất trở lại máu.  

Còn các chất cặn bã của chuyển hóa cũng như các chất độc khác thì cho theo nước tiểu  

ra ngoài.  

Phương thức tái hấp thu cũng khác nhau tuỳ chất, có thể hấp thu do khuếch tán  

hoặc hấp thu do vận chuyển tích cực có tiêu tốn năng lượng. Cũng có chất được hấp  

thu theo cả hai phương thức trên tuỳ thuộc vào vị trí mà nó di hành trong ống thận nhỏ  

(thí dụ như nước). Các chất như glucose, acid quan, protein đều được vận chuyển tích  

cực từ ống thận trở lại máu. Protein trước khi hấp thu phải qua giai đoạn thủy phân  

thành các acid quan hay các polypeptid mạch ngắn. Glucose muốn vận chuyển tích cực  

cũng phải trải qua giai đoạn phosphoryl hóa dưới dạng tác dụng kích thích của men  

photphatase.  

(Chất phloritzin là chất có tác dụng phá huỷ men photphatase làm ngăn trở tái  

hấp thụ glucose, gây ch ứng đái tháo đường thực nghiệm, gọ i là đái đường do   

phloritzin).  

Các chất cần bài xuất ra ngoài là mê, acid ước, creattin, phenol, sunphad...  

4.2.1. Tái hấp thu ở ống lượn gần  

ở ống lượn gần có khoảng 80% các chất lọc qua tiểu cầu thận được tái hấp thu vào 

mau.  

Trong điều kiện sinh lý bình thường glucose được tái hấp thu hoàn toàn. Đó là 

trong trường hợp nồng độ glucose trong máu là lgam/1ít.  

Vì một lý do nào đó như ăn quá nhiều đường một lúc, hay những rối loạn chuyển  

hóa đường... làm nồng độ đường huyết tăng cao, quá mức l,8gam/lít thì một phần  
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glucose sẽ bị thải ra ngoài cùng với nước tiểu cho đến khi nào lập lại được nồng độ  

của ngưỡng sinh lý cho phép về khả năng hấp thu. Mức 1 ,8g/1 glucose máu được gọi  

là ngưỡng thận của glucose (người ta tính được ở mức glucose l,8gfl có 216mg/phút  

glucose được tái hấp thu. Đến mức 2,4g/1 thì có 310mg/phút glucose được tái hấp thu.  

Đó là mức tối đa của khả năng tái hấp thu của thận). Hiện tượng đái đường do ăn quá  

nhiều đường một lúc, làm cho nồng độ đường huyết vượt qua ngưỡng thận gọi là đái  

đường sinh lý. Còn đái đường do rối loạn chuyển hóa như thiếu hụt insulin gọi là đái  

đường bệnh lý.  

Một ngày đêm có khoảng 1/4 tổng lượng protein trong máu được tái hấp thu ở ống 

thận nhỏ trở lại máu. Protein được tái hấp thu qua một quá trình thủy phân thành 

polypeptid và acid quan.  

Các chất điện giải như Kali được tái hấp thu hoàn toàn, Natri được tái hấp thu 

khoảng 80%. Phần lớn các chất điện giải khác được tái hấp thu cùng với nước.  

Ở ống lượn gần Natri được tái hấp thu chủ động có ý nghĩa lớn, kể cả trong  

trường hợp nồng độ của nó ở trong máu cao hơn so với trong ống thận, nó vẫn được tái 

hấp thu. Quá trình này cần tiêu tốn năng lượng dưới dạng ATP. Người ta cho rằng 

hormone Aldosteron của vỏ thượng thận đóng vai trò là chất kích thích huy động năng 

lượng cho quá trình tái hấp thu chủ động ở ống thận nhỏ.  

Do hậu quả của quá trình tái hấp thu chủ động Natri làm cho áp suất thẩm thấu của 

dịch thể trong lòng ống thận nhỏ ở giai đoạn này thấp hơn so với huyết tương, cho nên nước 

được tái hấp thu trở lại máu một cách bị động theo quy luật vật lý.  

Phần lớn lượng bicarbonat (HCO3- ) ớưức tái hấp thu trở lại máu cùng với Na+ để 

bảo tồn dự trữ kiềm của cơ thể. Còn một phần nhỏ thì bị thải ra ngoài sau phản ứng đệm 

với H
+
, từ tiểu cầu đến ống lượn gần để thành H2CO3 (H2CO3 Phân ly thành H2O Và CO2 

hòa tan).  

4.2.2. Tái hấp thu ở quai Henlê (Helle)  

Quai Hen lê gồm hai nhánh: nhánh xuống và nhánh lên có cấu tạo và chức năng  

khác nhau. Ở nhánh xuống của quai Henlê mặc dù Natri không được hấp thụ chủ động  

nhưng nồng độ của nó trong máu mao mạch vẫn cao hơn nhiều so với ở ống thận. 

Nên ở đoạn này nước vẫn được hấp thu bị động trở lại máu cho tới khi lập lại được sự cân 

bằng tương đối về áp suất thẩm thấu với dịch thể trong ống thận.  

Nhánh lên của quai Hen lê, có quá trình tái hấp thu tích cực Natri trở lại máu. Còn  

nước thì không được tái hấp thu. Quá trình này làm cho máu mao mạch ở xung quanh ưu 

trương, đặc biệt là vùng chóp của quai Henlê. Do vậy nó lại tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình tái hấp thu bị động nước của nhánh xuống. Nước vận chuyển ra ngoài nhiều lại 

làm cho dịch thể trong ống thận nhánh lên ưu trương, thuận lợi cho việc vận chuyển 

Natri từ trong ống thận ra ngoài máu.  

4.2.3. Tái hấp thu ở ống lượn xa  
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Ở ống lượn xa, cả nước và Natri đều được tái hấp thu chủ động dưới tác động kích 

thích của Vazopressin, là honnone của thùy sau tuyến yên. Người ta cho ràng hormone 

này có tác dụng xúc tác cho việc huy động năng lượng từ hợp chất cao năng ATP cho quá 

trình tái hấp thu chủ động.  

Chất dịch ở ống lượn xa sau khi đã hoàn tất quá trình tái hấp thu chọn lọc các  

chất trở lại máu, được gọi là "nước tiểu cuối". Song, ở ống lượn xa còn xảy ra quá  

trình trao đổi chất lần cuối, có nghĩa là ở ống lượn xa còn có quá trình sinh tổng hợp  

một số chất khác để bài tiết thêm vào thành phần của nước tiểu trước khi đổ vào ống  

góp.  

4.3. Giai đoạn bài tiết thêm  

ống lượn xa là nơ i chính xảy ra quá trình trao đổi chất lần cuối cùng để điều  

chỉnh thành phần và lượng nước tiểu thành phẩm. Đó là kết quả của hoạt động đặc biệt  

của các tế bào nằm ở thành ống thận nhỏ. Các chất được bài tiết thêm có những chất  

hoàn toàn không có  trong thành phần  của huyết tương như acid h ipuric (từ acid   

benzoic có trong thức ăn thực vật kết hợp với glucol) acid ước, acid lactic...  

4.3.1. Bài tiết ion H
+  

Việc trao đổi lớn Na
+
 và H

+ 
đã diễn ra ở ống lượn gần. Nhưng chất trao đổi chính  

ở ống lượn gần là b icarbonat (HCO3-)' còn ở ống lượn  xa, chất t rao đổi chính là  

phosphat (HPO4-)' Quá trình trao đổi ion này cũng giữ lại được Na
+
, bảo tồn được kho  

kiềm của mau.  

Mức độ trao đổi Na
+
 và H

+
 tuỳ thuộc vào những biến đổi áp suất CO2 trong máu từ 

những biến đổi thông khí phổi, sự thiếu K
+
 trong tế bào cũng như những biến đổi lớn H+ 

trong tế bào.  

4.3.2. Bài tiết NH3  

Trong trường hợp ton H
+
 tăng cao và kéo dài thì thận sẽ sản xuất NH3 tích cực lừ 

nguyên liệu glutamin. Nó trải qua quá trình thủy phân, cho ra sản phẩm NH3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH3 còn được hình thành từ acid α - amin, bằng cách thực hiện phản ứng khử 

amin. NH3 được hình thành lập tức kết hợp với H
+
 tạo thành NH4 để trao đổi với các 

catiữn khác như Na
+,

 K
+,

 như vậy sẽ tiết kiệm được các con này cho cơ thể.  

4.3.3. Bài tiết K
+  
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Tất cả các con K
+
 lọc qua tiểu cầu thận, được ống lượn gần tái hấp thu hầu hết. ion 

K
+
 có trong nước tiểu là kết quả bài tiết thêm của ống thận ở ống lượn xa, dưới tác dụng 

kích thích của andosteron, hormone miền vỏ thượng thận.  

4.3.4. Điều chỉnh lượng nước tiểu  

Đây là quá trình cuối cùng, diễn ra ở đoạn cuối của ống lượn xa và ống góp. 

Nước tiểu đến ống lượn xa được tái hấp thu trở lại máu dưới tác động của hormone 

tuyến yên là ADH (kích tố kháng lợi niệu).  

Quá trình hình thành nước tiểu là một quá trình sinh lý phức tạp với sự tham gia  

không chỉ có thận mà còn nhiều cơ quan bộ phận khác của cơ thể. Giai đoạn lọc qua  

nhờ vào năng lượng của huyết áp, có nghĩa là dựa vào công của tim. Giai đoạn tái hấp  

thụ và bài tiết thêm thì sử dụng năng lượng sinh học từ hợp chất cao năng ATP. Vì vậy  

trong quá trình hoạt động thận rất cần nhiều oxy, gấp 5 - 6 lần so với cơ bắp.  

5. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA THẬN  

Sự hoạt động của thận, trong quá trình hình thành nước tiểu chịu sự điều hòa của hệ 

thống thần kinh và thể dịch. Đây là một quá trình điều hòa phức tạp tác động đến nhiều 

bộ phận khác nhau của bộ máy sản xuất nước tiểu bằng những cơ chế khác nhau. Hơn nữa 

hoạt động hình thành nước tiểu của thận còn chịu ảnh hưởng của những hoạt động chức 

năng khác của cơ thể như hoạt động tiết sữa, hoạt động tiết mồ hôi và hoạt động trao đổi 

chất nói chung.  

5.1. Điều hòa thần kinh  

Thần kinh chủ yếu ảnh hưởng tới tiểu cầu thận. Điều tiết quá trình lọc qua bằng cách 

co và giãn các mạch máu phân bố đến tiểu cầu thận, thông qua hệ thần kinh thực vật chi 

phối hoạt động của thận. Có nghĩa là khi áp suất thẩm thấu của máu  giảm (nước 

nhiều) cần gia tăng quá trình lọc, hay dưới ảnh hưởng của các nhân tố gây lợi tiểu 

(những chất lợi tiểu có trong thành phần thức ăn, nước uống hay thuốc lợi niệu) gây kích 

thích sợi phó giao cảm làm giãn mạch máu cầu thận, tăng áp lực lọc qua, gia tăng quá trình 

sinh nước tiểu. Ngược lại khi áp suất thẩm thấu của máu tăng (nước ít) gây kích thích sợi 

giao cảm, làm co mạch máu chi phối cầu thận, giảm áp lực lọc qua, giảm quá trình sinh 

nước tiểu, nước tiểu hình thành ít.  

Hệ thần kinh trung ương cũng có tác dụng điều hòa quá trình sinh nước tiểu. Ở đáy 

buồng não thứ tư có trung khu diều hòa sinh nước tiểu. Hoạt động của nó chịu sự chi phối 

của trung khu cấp cao nằm ở não trung gian. Kích thích vào đáy buồng não 4, đặc biệt là 

kích thích vào hạch xám của não trung gian sẽ làm gia tăng quá trình sinh nước tiểu Tuy 

nhiên ảnh hưởng của thần kinh trung ương tới hoạt động sinh nước tiểu cũng chỉ giới hạn 

ở mức độ nhất định. Khi gia súc bị đánh đau thì lượng nước tiểu giảm dột ngột. Nhưng 

sau khi cắt thần kinh phân bố ở thận, thận vẫn tiếp tục hoạt động. Cường độ sinh nước 

tiểu do trạng thái trao đổi nước quyết định. Thậm chí đem thận của chó ghép vào dưới da 

cổ (động mạch thận và tĩnh mạch thận nối với động mạch và tĩnh mạch cổ) thận vẫn hoạt 

động.  
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Ở vỏ não cũng có trung khu điều hòa hoạt động sinh nước tiểu, kích thích vào  

trung khu đó làm cho quá trình sinh nước tiểu gia tăng hoạt động. Ngược lại kích thích  

vào trung khu ức chế thì làm giảm hoạt động sinh nước tiểu. Người ta có thể thành lập  

phản xạ có điều kiện sinh nước tiểu bằng cách bơm nước vào trực tràng hoặc dạ dày  

của chó đồng thời kết hợp với tín hiệu khác (tác động trước đó) như âm thanh, ánh  

sáng... thì sau nhiều lần phối hợp sẽ hình thành được phản xạ có điều kiện sinh nước  

tiểu. Có nghĩa là chỉ cần tác động tín hiệu có điều kiện là âm thanh, ánh sáng cũng gây  

được hiệu quả làm tăng quá trình sinh nước tiểu như bơm nước vào trực tràng hoặc dạ  

dày. Tương tự như vậy có thể gây được phản xạ có điều kiện ức chế quá trình hình  

thành nước tiểu. Ví dụ kích thích đau kết hợp với một tín hiệu có điều kiện nào đó.  

5.2. Điều hòa thể dịch  

Nếu cơ chế điều hòa thần kinh tác động đến cầu thận là chính thì cơ chế điều hòa thể 

dịch lên quá trình hình thành nước tiểu tác động chủ yếu đến ống thận nhỏ, làm tăng 

cường hoặc hạn chế quá trình tái hấp thu ở đây. Hoạt động điều hòa chủ yếu thông qua 

các hormon.  

Khi áp suất thẩm thấu của máu tăng kích thích thùy sau của tuyến yên tiết nhiều 

Vasopressin (ADH - kích tố kháng lợi niệu). Hormon này kích thích quá trình tái hấp thụ 

nước ở ống thận nhỏ trở lại máu để cân bằng áp suất thẩm thấu ở đây. Ngược lại khi áp 

suất thẩm thấu của máu giảm thì giảm tiết ADH, dẫn tới làm giảm tái hấp thụ nước ở ống 

thận nhỏ trở lại máu.  

Đối với điều hòa tái hấp thụ Na thì cơ chế như sau:  

Nếu nồng độ Na
+
 trong máu giảm (dự trữ kiềm của cơ thể giảm) kích thích miền vỏ 

tuyến thượng thận tiết hormone andosteron. Hormon này có tác dụng tăng tái hấp thụ Na
+
 

ở ống thận nhỏ. Quá trình này cổ hai tác dụng quan trọng là vừa tham gia cân bằng áp suất 

thẩm thấu của máu vừa gia tăng dự trữ kiềm cho cơ thể (dự trữ kiềm là chỉ tiêu thể hiện 

khả năng làm việc dẻo dai của cơ thể). Ngược lại nếu nồng độ Na+ trong máu tăng cao 

thì nó lại ức chế tuyến thượng thận tiết andosteron. Kết quả làm giảm tái hấp thụ Na ở 

ống thận nhỏ.  

Ngoài ra, các hormone tuyến giáp và tuyến cận giáp cũng góp phần nhỏ trong cơ  

chế  điều  hòa  thể  dịch  quá  trình  sinh  nước  tiểu.  Hormon  của  tuyến  giáp  là  

thyrocalcitonin có tác dụng giảm calci huyết bằng cơ chế tăng bài xuất calci qua nước  

tiểu. Ngược lại parathyroxin là hormone của tuyến cận giáp lại có tác dụng làm tăng  

calci huyết bằng cơ chế kích thích tái hấp thụ Ca
++

 ở ống thận nhỏ và tăng bài tiết  

phospho ở đây. Quá trình này cũng cổ hai tác dụng là duy trì tỷ lệ nồng độ các con  

khoáng quan trọng của máu (vì Ca
++ 

máu có nhiều tác dụng đối với hoạt động của tim  

và thần kinh) và bài xuất phosphate ra bên ngoài. Thật vậy, khi chức năng của tuyến  

cận giáp vì lý do nào đó bị suy giảm thì muối phosphate bài tiết ít, nồng phosphate  

trong máu tăng lên.  

Tác dụng điều hòa thần kinh thể dịch quá trình sinh nước tiểu còn có thể thông  

 

269  



 

 

 

qua sự thay đổi trạng thái hoạt động của số lượng mạch máu tiểu cấu thận. Cũng như hoạt 

động tuần hoàn của các cơ quan khác, bình thường có khoảng 20 - 30% mạch máu tiểu 

cầu thận ở trạng thái nghỉ ngơi. Khi hoạt động gia tăng, số lượng mạch máu nghỉ ngơi này 

sẽ được huy động vào các trạng thái hoạt động, kết quả cũng làm gia tăng quá trình hình 

thành nước tiểu.  

Hoạt động của tuyến vú, tuyến mồ hôi cũng có liên quan đến quá trình sinh nước tiểu 

Khi tiết sữa và tiết mồ hôi gia tăng thì hoạt động tiết niệu bị ức chế làm cho quá trình hoạt 

động sinh nước tiểu giảm đi.  

6. THẢI NƢỚC TIỂU VÀ CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA THẢI NƢỚC TIỂU  

Nước tiểu hình thành từ đơn vị thận rồi đổ vào bể thận. Sức chứa của bể thận có  

hạn nên từ đó nước tiểu đi theo niệu quản chuyển xuống bàng quang (bóng đái) nơi có  

sức chứa lớn. Nước tiểu được chuyển từ niệu quản xuống bàng quang nhờ nhu cầu  

động của cơ trơn niệu quản. Người ta xác định được tốc độ nhu động của niệu quản là  

20 - 30mm/giây. Tần số nhu động là 1 - 6 1ần/phút. Lượng nước tiểu sinh ra càng  

nhiều thì số lần nhu động càng tăng. Quá trình nhu động của niệu quản chịu sự chi  

phối của thần kinh thực vật. Dây thần kinh phó giao cảm ở trạng thái hưng phấn làm  

cho nhu động tăng cường, còn dây thần kinh giao cảm thì có tác dụng ngược lại.  

Quá trình thải nước tiểu từ bàng quang qua niệu đạo ra ngoài không liên tục mà 

thành từng đợt theo phương thức phản xạ.  

Bàng quang có thể tích lớn, thành bàng quang có cấu tạo cơ trơn ba lớp, lớp   

ngoài và trong là sợi cơ dọc, lớp giữa là sợi cơ vòng. Khi hoạt động thì co giãn thống  

nhất ăn khớp với hoạt động thải nước tiểu. Có nghĩa là ăn khớp với hoạt động đóng  

mở cơ vòng (nơi tiếp giáp giữa bàng quang với niệu đạo). Cơ vòng niệu đạo là cơ đặc  

biệt đóng vai trò như một cái van áp lực. Cơ vòng niệu đạo có cấu tạo hai lớp, lớp  

trong là lớp cơ trơn phát triển, lớp này có khả năng chịu được áp lực cỡ 15cm nước có  

nghĩa là mức nước  

tiểu chứa trong bàng quang vượt quá 15cm thì cơ này mở, sinh ra cảm giác mót đi 

tiểu (rõ ở người). Cơ vòng ngoài có cấu tạo là cơ vân (co giãn theo ý muốn), cơ này có khả 

năng chịu được áp lực của nước tiểu cỡ 70cm.  

Bàng quang có cấu tạo đặc biệt như trên, do vậy phản xạ thải nước tiểu là sự phối hợp 

ăn khớp giữa hoạt động co giãn cơ trơn thành bàng quang và cơ vòng niệu đạo. Đặc biệt 

cơ vòng niệu đạo có lớp ngoài là cơ vân nên phản xạ thải nước tiểu còn chịu sự chi phối 

của vỏ não, có nghĩa là nó hoạt động theo ý muốn.  

Nước tiểu chỉ chuyển từ bàng quang xuống niệu đạo:  

Khi áp lực của nước tiểu trong bàng quang thắng được sức chịu đựng áp lực của  

"van" cơ vòng niệu đạo (cơ trơn vòng trong sức chịu áp lực 15cm nước, cơ vân vòng  

ngoài 70cm nước). Như vầy đối với 'động vật non mới sinh lớp cơ vân vòng ngoài  

chưa phát triển thì phản xạ thải nước tiểu là phản xạ không điều kiện, con vật đi tiểu  

nhiều lần.  
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Trung khu của phản xạ thải nước tiểu nằm ở tuỷ sống vùng khum với sự tham gia  

của vỏ não. Thải nước tiểu là động tác phản xạ do kích thích không điều kiện gây nên.  

Khi áp lực nước tiểu ở bàng quang tăng lên vượt quá sức chịu đựng áp lực của cơ trơn  

vòng trong của cơ vòng niệu đạo, nó kích thích thụ quan nhận cảm áp lực của vách  

trong bàng quang. Xung động thần kinh qua dây hạ vị và dây chậu (những dây thần  

kinh chi phối bàng quang) vào tuỷ sống vùng khum rồi lên vỏ não. Ở vỏ não xảy ra  

quá trình phân tích tổng hợp, nếu xét thấy cần thiết thải nước tiểu thì từ vỏ não phát  

xung động xuống trung khu thải nước tiểu ở tuỷ sống vùng khum. Xung động qua dây  

chậu đến bàng quang làm co cơ trơn thành bàng quang. Kết quả làm cho áp lực nước  

tiểu đối với cơ vòng niệu đạo vốn đã cao lại càng tăng lên, cơ vòng trong giãn ra.  

Đồng thời xung động thần kinh qua dây thẹn làm cơ vân vòng ngoài giãn theo, nước  

tiểu được chuyển qua niệu đạo ra ngoài.  

Nếu không muốn đi tiểu thì bàng quang giãn và giảm áp lực của nước tiểu với cơ vòng 

niệu đạo, đồng thời hai lớp cơ vòng niệu đạo co lại, ngừng thải nước tiểu.  

Vì một lý do nào đó mà trung khu thải nước tiểu ở tuỷ sống bị mất liên lạc với vỏ  

não như gia súc bị chấn thương vùng hông khum hay bị ngất, hôn mê... con vật sẽ thải  

nước tiểu bằng phản xạ không điều kiện (vô ý thức) hoặc ngừng phản xạ thải (bí đái).  

Phản xạ thải nước tiểu chịu sự điều hòa của hệ thống thần kinh. Cơ trơn bàng quang  

chịu sự chi phối điều hòa của hệ thần kinh thực vật. Sợi thần kinh giao cảm xuất phát  

từ dây hạ vị. Sợi thần kinh phó giao cảm xuất phát từ dây chậu. Cơ vòng niệu đạo chịu  

sự chi phối của dây thẹn xuất phát từ tuỷ sống vùng khum. Khi hệ thần kinh giao cảm  

hưng phấn thì làm cho cơ vòng niệu đạo trong và cơ bàng quang giãn ra (gặp kh i  

không thải nước tiểu). Khi thần kinh phó giao cảm hưng phấn thì tác dụng ngược lại,  

cơ bàng quang co cơ vòng niệu đạo trong giãn (gặp khi thải nước tiểu).  

7. VAI TRÒ CỦA THẬN TRONG SỰ ĐIỀU HÒA NỘI MÔI  

Vấn đề cân bằng nội môi là một vấn đề sinh lý phức tạp với sự tham gia của  

nhiều cơ quan bộ phận trong cơ thể như phổi, thận, tuyến mồ hôi... Ở đây muốn trình  

bày sự cân bằng môi trường máu. V trên cơ sở môi trường máu ổn định sẽ tất yếu dẫn  

đến môi trường dịch gian bào và dịch tế bào cũng thiết lập ở trạng thái ổn định, giữa  

chúng luôn luôn có mối quan hệ trao đổi và bình ổn lẫn nhau... Cân bằng nội môi là cơ  

sở của sự tồn tại sinh trưởng và phát triển của gia súc. Mặt khác nó còn chứa đựng ý  

nghĩa của sự thích nghi với môi trường (ngoại môi trường) của gia súc trong quá trình  

sống. Cân bằng nội môi còn là cơ sở của sức khoẻ, của sự bền bỉ dẻo dai trong quá  

trình hoạt động của gia súc.  

Tất cả những biến đổi của môi trường sống như nhiệt độ, ẩm độ, nắng mưa, bệnh  

tật, thức ăn, thuốc uống... đều ít nhiều ảnh hưởng đến nội môi, có nghĩa là nó làm thay  

đổi tương đối sự cân bằng nội môi. Ví dụ khi gia súc ăn nhiều thức ăn chứa gốc kiềm  

thì làm kiềm máu và ngược lại ăn nhiều thịt thì làm toan máu. Khi bị viêm cầu thận,  

viêm gan thì thành phần áp suất thẩm thấu thể keo giảm, nếu giảm nhiều thì gây phù ở  
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tổ chức. Sự đáp ứng của cơ thể đối với những biến đổi của môi trường bằng những cơ chế 

sinh lý phức tạp để duy trì sự cân bằng tương đối của môi trường và thích nghi với môi 

trường.  

Sự cân bằng nội môi bao gồm các mặt cơ bản sau:  

- Cân bằng áp suất thẩm thấu.  

- Cân bằng nồng độ các con (cân bằng các chất điện giải).  

- Cân bằng toan kiềm (cân bằng độ pa).  

Trong các cơ quan tham gia điều hòa sự cân bằng nội môi thì thận đóng một vai  

trò cực kỳ quan trọng, thứ đến là phổi, tuyến mồ hôi và các cơ quan bộ phận khác của  

cơ thể.  

7.1. Điều hòa áp suất thẩm thấu  

Áp suất thẩm thấu của máu có vai trò sinh lý quan trọng là: duy trì hình dạng 

cũng như chức năng sinh lý bình thường của tế bào hồng cầu, điều hòa cân bằng nước giữa 

máu và mô bào ...áp suất thẩm thấu của máu bao gồm hai bộ phận cấu thành là áp suất thẩm 

thấu tinh thể (do các chất điện giải tạo nên) và áp suất thẩm thấu thể keo (do các protein 

huyết tương tạo nên). Mỗi một bộ phận cấu thành nói trên đều có những ý nghĩa sinh lý 

khác nhau. Thông qua cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu tinh thể, thận có vai trò lớn trong 

điều hòa áp suất thẩm thấu của máu.  

Nếu áp suất thẩm thấu của máu tăng, kích thích cơ quan nhận cảm áp suất thẩm  

thấu ở cung động mạch chủ và túi động mạch cổ, xung động thần kinh sẽ được truyền  

vào trung khu điều hòa áp suất thẩm thấu nằm ở vùng dưới đồi (Hypothalamus) từ đây  

hệ nội tiết tham gia điều hòa bằng cách kích thích thuỳ sau tuyến yên tiết ADH để tăng  

tái hấp thu nước chủ động ở ống lượn xa. Đồng thời ức chế miền vỏ thượng thận tiết  

aldosteron để giảm tái hấp thụ chủ động natri (Na
+
) ở ống lượn gần. Nếu áp suất thẩm  

thấu của máu giảm thì quá trình xảy ra ngược lại, tăng tiết aldosteron để tăng tái hấp  

thụ chủ động Na
+ 

và giảm tiết ADH để giảm tái hấp thụ chủ động nước. Kết quả của  

quá trình điều hòa thần kinh thể dịch này tác động đến thận để cân bằng áp suất thẩm  

thấu mau.  

Mặt khác xung động thần kinh từ thụ quan nhận cảm áp suất thẩm thấu của máu ở 

cung động mạch chủ và túi động mạch cổ, gởi tới vùng dưới đồi, hành tuỷ và từ đây gây 

hưng phấn sợi thần kinh giao cảm chi phối thận làm co mạch máu cầu thận, giảm áp lực 

lọc qua, giảm thải nước ra ngoài (khi áp suất thẩm thấu của máu tăng). Ngược lại khi áp 

suất thẩm thấu của máu giảm, qua vùng dưới đồi, hành tuỷ sẽ làm hưng phấn và sợi thần 

kinh mê tẩu phát nhánh xuống thận, làm giãn mạch máu thận tăng áp lực lọc qua, tăng bài 

tiết nước ra ngoài.  

Phản xạ điều hòa áp suất thẩm thấu có tính mẫn cảm cao. Nếu áp suất thẩm thấu  

trong mô bào giảm 2% thì lượng nước được tái hấp thụ chủ động ở ống lượn xa giảm  

đi một nửa.  
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Phản xạ điều hòa áp suất thẩm thấu có thời kỳ tiềm phục dài trên dưới 30 phút. Sau 

khi cho gia súc uống nước, sữa một thời gian mới có phản xạ thải nước tiểu là một ví dụ 

chứng minh. Sở d phản xạ điều hòa áp suất thẩm thấu có thời kỳ tiềm phục dài là vì điều hòa 

thể dịch xảy ra cần có thời gian nhất định. Nói một cách khác điều hòa thể dịch chậm hơn 

rất nhiều so với điều hòa thần kinh.  

7.2. Điều hòa cân bằng ion  

Áp suất thẩm thấu tinh thể biểu thị bằng nồng độ chung của các khoáng trong  

máu có ý nghĩa sinh lý quan trọng. Mặt khác tỷ lệ nồng độ từng khoáng còn có ý nghĩa  

đặc biệt. Có nghĩa là mỗi chất khoáng với tỷ lệ nồng độ xác định của nó trong máu sẽ  

có chức năng sinh lý đặc biệt. Ví dụ Na
+
 tham gia vào hệ đệm bicarbonat, mà hàm  

lượng NaHCO3 được gọi là dự trữ kiềm của cơ thể. Nó biểu thị sức khoẻ, tính dẻo dai  

trong hoạt động của cơ thể. Ngoài ra tỷ lệ nồng độ giữa Na
+
 và K

+
 ở trạng thái cân  

bằng trong máu là cơ sở để duy trì hoạt động sống của cơ quan tổ chức, đặc biệt là hệ  

tim mạch và hệ thần kinh. Nếu nồng độ của Na
+
 và K

+
 tăng cao trong máu sẽ làm tim  

đập chậm, thậm chí ngừng đập ở kỳ tâm trương. Trái lại nếu nồng độ Ca
++

 trong máu  

tăng sẽ làm tim đập nhanh. Đối với hệ thần kinh, sự cân bằng giữa Na
+
 và K

+
 trong và  

ngoài màng tế bào thiết lập nên điện thế màng (điện thế tĩnh) là cơ sở cho sự phát sinh  

hưng phấn và dòng điện sinh vật chạy trong neurơne, mỗi khi có sự biến đổi về điện  

tích ở các tổ chức hưng phấn. Còn Ca
++

 đóng vai trò ức chế sự hưng phấn thái quá của  

tổ chức thần kinh. Calci huyết hạ sẽ sinh chứng co giật, thường xuất hiện đối với các  

gia súc mới sinh (cả mẹ lẫn con) do thiếu Ca++ trong thời gian mang thai.  

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa cân bằng nồng độ các con  

khoáng trong huyết tương. Thông qua cơ chế điều hòa thần kinh thể dịch mà các tế bào  

ở ống thận nhỏ tái hấp thụ có chọn lọc các chất khoáng của huyết tương bị lọc qua ở  

cầu thận. Đương lượng của từng khoáng được tái hấp thụ từ ống thận trở lại máu là  

một quá trình phức tạp. Song dưới sự kiểm soát chặt chẽ, chính xác của cơ chế thần  

kinh thể dịch chúng được tái hấp thụ chọn lọc trở lại máu phù hợp với nhu cầu sinh lý  

của cơ thể.  

Khi nồng độ các chất khoáng trong huyết tương thay đổi sẽ được thụ quan hóa học 

và thụ quan áp lực nhận biết làm xuất hiện xung động thần kinh, truyền vào trung ương 

thần kinh. Qua phân tích tổng hợp lệnh vận động sẽ được gửi tớ i hệ nội tiết, thông qua 

con đường nội tiết để điều hòa tác dụng tái hấp thụ có chọn lọc các chất khoáng của tế 

bào biểu mô ống thận nhỏ. Có nghĩa là bằng cơ chế này đã làm thay đổi hoạt động của một 

số tuyến nội tiết như tuyến yên, tuyến thượng thận là những tuyến có hoơnone tham gia 

điều hòa quá trình tái hấp thu ở ống thận nhỏ. Ví dụ Vasopressin thúc đẩy tái hấp thu chủ 

động nước ở ống lượn xa đồng thời lại có tác dụng ức chế tái hấp thu K
+
 và Cl

-
. Khi 

Vasopressin trong máu tăng, lượng nước t iểu giảm xuống nhưng nồng độ Nacl trong 

nước tiểu lại tăng. Ngược lại khi hormone này tiết ít thì lượng nước tiểu tăng nhưng 

nồng độ Nacl giảm.  
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Aldosteron là hormone miền vỏ thượng thận có tác dụng tăng cường quá trình tái  

hấp thụ chủ động Na
+
 ở ống lượn gần, đồng thời lại có tác dụng ức chế tái hấp thụ K

+
.  

Về mặt sinh lý, sự điều hòa ton và nước được tiến hành theo hai bước. Khi cơ thể nhận  

được nhiều ton, đầu tiên Na
+
 máu và áp suất thẩm thấu của máu tăng, nước từ mô bào  

sẽ được chu chuyển một bộ phận ra máu. Đồng thời K
+
 và HPO4- nước thải qua nước  

tiểu ra ngoài. Như vậy có thể coi Na
+
 đẩy K

+
 ra ngoài. Sau đó thận mới bắt đầu thải  

Na
+
 và Cl

-
. Trong nước tiểu số đương lượng Na

+
 và Cl

-
 bằng nhau. Trong trường hợp  

bệnh lý, ứ đọng nước trong mô bào (phù) thì Na
+
 được lưu lại nhiều hơn Cl

-
. Vì vậy  

khi bị phù người ta thường áp dụng chế độ ăn nhạt để tránh lưu giữ Na
+
 trong mô bào.  

Thyrocalcitonin của tuyến giáp có tác dụng tăng cường bài tiết Ca++ qua nước  

tiểu. Còn hormone parathyroxin của tuyến cận giáp có tác dụng tăng cường bài tiết  

HPO4- và tăng tái hấp thụ Ca
++

 ở ống thận nhỏ. Nhờ vậy mà nồng độ Ca, P trong máu  

được duy trì với mức độ cân bằng. Tỷ lệ Ca/P trong máu của gia súc có liên quan tới  

sự hình thành xương cũng như quá trình sinh trưởng và phát triển của nó. Thường thì  

tỷ lệ này thay đổi theo giai đoạn. Khi mớ i sinh Ca/P = 2/1, đang lớn là 3/2, trưởng   

thành là 1/1. Vì vậy trong chăn nuôi, người ta thường cấu tạo khẩu phần ăn cho gia súc  

phù hợp với nhu cầu Ca, P theo các giai đoạn chính trên. Tuy nhiên việc cấu tạo khẩu  

phần còn tuỳ thuộc vào hướng sử dụng, loài gia súc và các yếu tố khác nữa.  

Quá trình cân bằng con trong máu là một bộ phận quan trọng của điều hòa nội môi 

với sự tham gia chủ yếu của thận. Bằng sự điều chỉnh linh động các con giữa máu và nước 

tiểu, thông qua cơ chế tái hấp thu ở ống thận nhỏ, thận đã duy trì được sự cân bằng về nồng 

độ giữa các con trong máu thoả mãn nhu cầu của cơ thể với từng loại lớn, cũng như với 

nhịp độ trao đổi chất.  

Rối loạn chất diện giải và rối loạn nước trong cơ thể thường dẫn tới rối loạn các  

chức năng khác, hậu quả khó lường t rước được. Rố i loạn nước và chất đ iện giả i  

thường liên quan tới một số bệnh, chúng tôi xin giới thiệu một số trường hợp thường  

gặp là:  

- Rối loạn Na
+  

Bình thường trong huyết tương Na
+
 có 140 moli Eq/lít. Khi Na

+
 hạ tức là áp suất thẩm 

thấu máu giảm, thấy trong trường hợp suy thận đái ít, mà nước lại được đưa vào cơ thể 

nhiều, ngoài ra còn thấy trong trường hợp nhược năng tuyến thượng thận. Na
+ 

tăng trong 

trường hợp cơ thể bị mất nước nhiều, phù nề mà ăn nhiều muối, hạn chế uống nước 

trong bệnh đái tháo nhạt và trong giai đoạn cấp diễn của một vài bệnh nhiễm khuẩn (thí 

dụ viêm phổi).  

- Rối loạn Cl
- 

Bình thường huyết tương có 100 mili Eq/1ít Cl
-
 khi bị nôn nhiều (mất HCI) như 

trong bệnh tắc ruột, thắt hạ vị và trong bệnh nhược năng tuyến thượng thận...thì nồng độ 

Cl
-
 trong huyết tương giảm đi, Cl

-
 tăng trong trường hợp mất nước cấp như ỉa chảy, bị 

thương mất nhiều máu và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.  
 

274  



 

 

 

 

- Rối loạn K
+  

Trong huyết tương có 5 mặt Eq/lít, K
+
 máu tăng chứng tỏ có sự vận chuyển K

+
 từ  

tế bào ra ngoài. Có thể thấy trong trường hợp mất nước cấp diễn, trong hôn mê đái  

tháo đường. K
+
 bao giờ cũng tăng trong đợt tiến triển của nhược năng tuyến thượng  

thận và của bệnh viêm thận. K
+
 máu giảm trong trường hợp đi ỉa lỏng và nôn nhiều,  

trong bệnh ưu năng tuyến thượng thận. Trong đợt tiến triển của bệnh bại hệt, K
+
 từ  

máu chuyển vào mô bào do vậy K
+
 huyết tương giảm và K

+ 
niệu cũng giảm. K

+
 máu  

cũng có thể giảm trong trường hợp dùng lâu insulin glucose (vì glucose cần K
+
 xúc tác  

để chuyển thành glycogen).  

- Rối loạn Ca
+
:  

Ca huyết tăng trong trường hợp thừa vitamin D, do ăn nhiều sinh tố này, trong  

bệnh kallen Ca máu tăng tới 15mg%, Ca huyết giảm trong các bệnh viêm cầu thận,  

viêm ống thận, bệnh xốp xương do chế độ ăn thiếu Ca hoặc do hấp thu nó kém, bệnh  

còi xương do thiếu sinh tố D vì sinh tố này tham gia vào quá trình hấp thụ Ca ở ruột  

non.  

- Rối loạn nước:  

Mất nước dịch gian bào đồng thời với mất ton trong trường hợp nôn, mất nhiều mồ 

hôi, đi ỉa chảy, hôn mê đái tháo đường... Mất nước toàn bộ tức là môi trường trong và ngoài 

tế bào, thường gặp ở bệnh viêm thận mãn tính vào thời kỳ cuối con vật sốt, mê huyết 

tăng, có những triệu chứng thần kinh, khát nước, có thể phù ngoại biên. Tăng nước trong 

môi trường tế bào, do áp suất thẩm thấu của huyết tương giảm, thấy trong trường hợp ăn 

kiêng muối kéo dài và triệt để hoặc nôn, đi ỉa lỏng làm mất ton nhiều hơn mất nước, hoặc 

ứ nước trong cơ thể do vô niệu.  

7.3. Điều hòa cân bằng toan kiềm (pH của máu)  

Trong quá trình trao đổi chất, cơ thể không ngừng đưa vào từ bên ngoài qua con  

đường ăn, uống những chất thức ăn khi thì mang tính kiềm, khi thì mang tính acid do  

vậy môi trường máu luôn luôn có những biến động về độ pa. Hơn thế nữa do kết quả  

của trao đổi chất, cơ thể không ngừng sinh ra các sản phẩm trung gian là các acid hữu  

cơ đi vào máu làm toan môi trường máu. Như vậy trong thực tế môi trường máu dễ bị  

toan hơn là kiềm. Nói tới cân bằng toan kiềm là nói tới điều hòa ton H+ trong cơ thể.  

Tất cả các phản ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể đều chịu sự chi phối xúc tác của hệ  

thống enzyme trao đổi chất. Hoạt tính của enzyme lại phụ thuộc vào nồng độ H+ trong  

máu, do vậy cân bằng toan kiềm là điều kiện để các phản ứng sinh hóa học trao đổi  

chất diễn ra.  

Môi trường máu thay đổi độ pa ít nhiều đều ảnh hưởng tới nhịp điệu trao đổi  

chất, ảnh hưởng tới sức khoẻ của gia súc. Do đó để ổn định pa của máu là rất quan  

trọng.  

Trong máu có tồn tại hệ thống đệm bao gồm các hệ đệm trong hồng cầu và trong  

huyết tương (trình bày trong chương máu). Nói chung, tác dụng đệm của các hệ thống  
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nói trên của máu chỉ có giới hạn nhất định. Vì vậy để điều chỉnh khi toan máu, cơ thé  

phải thải trừ tận gốc số ton H
+
 dư thừa bằng cách bài tiết nó ra ngoài. Phổi chỉ có tác  

dụng điều hòa anion nhưng thận thì có tác dụng thải trừ cả anion và cation. Như vậy  

nêu xét theo quan điểm hệ thống thì phản ứng đệm diễn ra trong máu là khâu đầu tiên  

của quá trình điều hòa toan kiềm, khâu cuối cùng là xảy ra ở thận. Thật vậy bất cứ acid  

nào vào máu cũng đều phát sinh hàng loạt các phản ứng đệm nhờ các hệ đệm tồn tại  

trong máu. Kết quả của phản ứng đệm trong hồng cầu là chuyển ton H
+ 

của acid  

carbonic (có nguồn gốc từ sự kết hợp giữa CO2 và H2O là hai sản phẩm cuối cùng của  

dị hoá) vào hemoglobin (HHb). Hợp chất HHb (acid hemoglobin) khó phân ly nên  

trong quá trình vận chuyển từ máu đến phổi nó không làm cho máu toan. Đến phổi H
+  

được giải phóng theo phản ứng:  

 

 

Rồi HbO2 kết hợp với KHCO3 (chất cùng vận chuyển với HHb tới phổi để giải 

phóng anion bicarbonat).  

HbO2 + KHCO3 → KHbO2 + HCO3- cuối cùng: H
+
 + HCO3- → H2CO3 ở môi 

trường phổi acid carbonic giải phóng CO2 và H2o ra ngoài theo phản ứng: H2CO3 → CO2 

+ H2O.  

Còn các acid có mặt trong huyết tương từ các nguồn gốc khác nhau thì con H
+ 

của 

nó sẽ kết hợp với kho kiềm trong máu theo phản ứng tổng quát sau đây:  

 

 

Trong huyết tương không có men Anhydrase carbonic (AC) nên H2CO3 không phân 

ly thành con.  

Trong quá trình đệm nói trên, kho dự trữ kiềm của cơ thể (NaHCO3) gân gần bị tiêu 

hao. Nếu như gốc kiềm Na
+
 bị thải ra ngoài cùng với gốc acid A

-
, cơ thể sẽ xuất hiện hiện 

tượng trúng độc toan.  

Tác dụng của thận trong điều hòa cân bằng toan kiềm là thải trừ gốc acid A
-
 và tái 

hấp thu trở lạ i máu gốc kiềm Na
+
. Thận khôi phục kho kiềm của máu theo ba phương 

thức chủ yếu sau:  

Phân tiết ton H
+
:  

Trong biểu mô ống thận nhỏ, CO2 và H2O kết hợp với nhau dưới xúc tác của men 

Anhvdrase carbonic theo phản ứng:  
 

 

 

Ion H
+
 sẽ được thải trừ theo hai cơ chế sau:  

- Một phần H
+
 được kết hợp với gốc A

-
 (gốc acid) của một acid nào đó mà trong  

huyết tương nó đã được đệm bởi hệ đệm bicarbonat tạo thành NaA. Phản ứng tổng  
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quát như sau:  

 

 

Na
+
 giải phóng sẽ được tái hấp thụ trở lại máu kết hợp với HCO3- để bảo tồn kho 

kiềm NaHCO3 của huyết tương, còn HA acid thì tham gia vào thành phần nước tiểu, 

được bài tiết ra ngoài. Cơ chế này cũng đạt được hai mục đích quan trọng là thải trừ H
+
 

và lấy lại được gốc kiềm Na
+
 cho máu, A

-
 là gốc acid của các acid hữu cơ như acid pyruvic 

acid ước, acid hypuric...  

- Một phần H
+
 khác tham gia trao đổi lớn với Na của NaHCO3 nước lọc qua cầu 

thận: 

 

 

Na
+
 được tái hấp thu trở lại máu còn acid carbonic thì chuyển thành CO2 và H2O.  

 

 

Một phần CO2 khuếch tán trở lại ống thận, còn nước giữ lại ống thận để tham gia vào 

thành phần nước tiểu hoặc tái hấp thu trở lại máu, tuỳ thuộc vào cơ chế điều hòa hấp thu 

và nhu cầu của cơ thể.  

Na
+
 được giải phóng qua các phản ứng trên, sẽ hấp thu trở lại máu theo phương  

thức chủ động, có ATP cung cấp năng lượng bởi xúc tác của hormone andosteron vỏ  

thượng thận. Cơ chế trên cũng có hai ý nghĩa quan trọng là vừa bài thải được acid (H
+
)  

vừa giữ lại được gốc kiềm (Na) cho cơ thể. Thật khó tách bạch chức năng tái hấp thu  

và bài tiết thêm của thận, nói một cách khác hai chức năng trên của thận có liên quan  

chặt chẽ, phối hợp trong cùng một quá trình, dưới sự điều hòa của cơ chế thần kinh,  

nội tiết.  

Quá trình trao đổi lớn H
+
 và Na

+
 có thể diễn giải cụ thể như sơ đồ sau:  
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Biến muối phosphate kiềm thành muối phosphate acid.  

Tỷ lệ phosphate acidlphosphate kiềm giữa huyết tương và nước tiểu có sự khác 

nhau rõ rệt qua số liệu sau:  

Huyết tương:  

 

 

 

Nước tiểu:  

 

 

Số liệu trên chứng tỏ ở ống thận nhỏ có quá trình chuyển muối phosphate kiềm  

(Na2HPO4) thành muối phosphate acid (NaH2PO4). Thật vậy một phần dự trữ kiềm của  

máu đã tồn tại trong máu d ướ i dạng muố i phosphate và hình thành  nên hệ đệm  

phosphate trong huyết tương NaH2PO4/Na2HPO4 . Ion H+ được hình thành trong ống  

thận nhỏ dưới xúc tác của men Anhydrase carbonic từ CO2 và H2O, Sẽ tiến hành trao  

đổi lớn với Na
+
, chất trao đổi chính là gốc acid phosphate HPO4--. Quá trình này xảy ra  

ở ống lượn xa như sau:  

 

 

Na
+
 sẽ được tái hấp thu trở lại máu để bảo tồn kho kiềm cho cơ thể, còn muối  

phosphate acid (NaH2PO4) thì bị thải ra ngoài cùng với nước tiểu. Đây chính là giai  

đoạn sau cùng của trao đổi lớn của nước (trình bày ở phần điều hòa cân bằng ion).  

Quá trình trao đổi giữa con H
+ 

và Na
+
 ở ống lượn xa có thể khái quát như sơ đồ  

sau:  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Phân tiết ion NH4+  

Nguồn chính của gốc muôn nước tiểu là từ thủy phân glutamin, còn phần nhỏ do khử 

quan của acid quan xảy ra trong tế bào ống thận nhỏ.  
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- Thủy phân glutamin:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Khử amin của acidamin  

 

 

 

 

 

 

 

NH3 h ình thành được dùng làm gốc kiềm kết hợp vớ i H
+
 để tạo thành amon  

(NH4+).  

 

 

A môn (NH4+) trong thành phần nước tiểu được bài xuất ra bên ngoài, thay thế cho 

Na
+
 và K

+
. Quá trình diễn ra cụ thể như sau:  

 

 

Như vậy Na
+
 sẽ được tái hấp thu trở lại máu để duy trì dự trữ kiềm của máu. Còn 

NH4A được thải ra ngoài. Quá trình này xảy ra ở ống lượn xa. A
- 
là gốc acid của một acid 

nào đó đã được đệm trong máu và lọc qua cầu thận tới đây. Mặt khác NH4+ có thể kết hợp 

với Cl
-
 được phân ly từ NaCl để được thải ra ngoài dưới dạng muối NH4Cl Và Na

+
 được giải 

phóng để tái hấp thu trở lại máu.  

Quá trình trao đổi lớn giữa NH4 và Na
+
 dược biểu diễn qua sơ đồ sau:  
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Cường độ hình thành ion NH4+ go nồng độ lớn H
+
 trong máu quyết định khi sản 

phẩm trao đổi có tính acid trong máu tăng thì hàm lượng lớn NH4+ ớưức tăng một cách 

tương ứng. Do đó trong xét nghiệm sinh hoá, lượng muối muốn được thải ra nước tiểu 

được dùng làm chỉ t iêu định lượng sự thay đổi toan kiềm trong máu. Lượng muối 

muôn bài tiết nhiều chứng tỏ phản ứng của máu toan. ăn nhiều protein thì lượng muối 

muôn bài tiết cũng nhiều, đó là biểu hiện cân bằng ngơ trong cơ thể.  

Thông qua ba phương thức trao đổi lớn đã trình bày ở trên cho ta thấy ở các vị trí  

khác nhau ở ống thận nhỏ đã hình thành những cơ chế trao đổi lớn giữa Na
+
 với H

+
 và  

NH4+ một cách hết sức linh động và phù hợp với nhịp độ trao đổi chất của cơ thể. Kết  

quả cuối cùng của các quá trình đó là khôi phục kho kiềm cho máu, thải trừ acid và  

con amôni (NH4+), làm cho nội môi được bình ổn tạo điều kiện cho hệ thống enzyme  

trao đổi chất hoạt động bình thường, các cơ quan tổ chức thực hiện được chức năng  

sinh lý của nó. Gia súc khoẻ mạnh, sinh trưởng và phát triển tết cũng như tạo ra sản  

phẩm nhiều, chất lượng tốt.  

8. ĐÁC ĐIỀM TIẾT NIỆU CỦA GIA CẦM  

Gia cầm thuộc về lớp chim, tuy đã được con người thuần hoá, chọn lọc và cải tạo  

lâu đời trong lịch sử phát triển lâu dài của ngành chăn nuôi song nó vẫn giữ một số đặc  
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điểm riêng của nòi giống.  

Về đặc điểm tiết niệu, gia cầm không có bàng quang, ống dẫn nước tiểu trực tiếp 

thông với xoang tiết niệu - sinh dục. Nước tiểu của gia cầm trước khi đổ vào xoang tiết niệu 

- sinh dục là thể lỏng, sau khi vào xoang này thì một phần nước được tái hấp thu trở lại 

máu. Cùng với dịch nhầy của màng xoang tiết ra nên nước tiểu trở thành dịch nhầy. Phản 

ứng của nước tiểu gia cầm khi đói và khi ăn thức ăn thực vật là phản ứng kiềm do chứa 

nhiều gốc kiềm. Ngược lại, khi ăn thức ăn động vật thì toan tính. Nước tiểu của gia cầm 

thường lẫn với phân trong đường tiết niệu - sinh dục. Muốn lấy được nước tiểu thuần khiết 

phải dùng ống thông dẫn nó ra ngoài .  

Định lượng tổng thể thành phần chứa trong nước tiểu, người ta thấy trong looml 

nước tiểu gà có 2,09g chất hữu cơ, 0,39g chất vô cơ. Trong nước tiểu vịt thì vật chất khô 

ít hơn có 0,8g chất hữu cơ và 0,12g chất vô cơ.  

Trong thành phần nước tiểu có chứa nhiều acid trặc tự do chiếm khoảng 70%  

tổng lượng nhờ làm thành các hạt màu trắng tròn nổi trong nước tiểu.  

Nước tiểu thải cùng với phân tạo ra màu trắng của phân. Hàm lượng nhỏ trong  

nước tiểu gia cầm ít hơn so với các gia súc khác. Điều đó chứng tỏ sản vật trao đổi  

cuối cùng chứa nhơ chủ yếu của gia cầm là acid ước chứ không phải là mê. Đặc điểm  

này có quan hệ mật thiết tới điều kiện phát triển của phôi. Sự phát triển của phôi được  

tiến hành trong không gian kín của vỏ trứng. Nếu trong thời kỳ này, sản vật cuối cùng  

chứa nào cũng giống như động vật có vú xuất hiện dưới dạng mê, dễ khuếch tán và dễ  

hòa tan thì làm cho áp suất thẩm thấu trong trứng tăng đột ngột, như vậy bất lợi cho sự  

phát triển của phôi. Còn acid ước khó hòa tan và cũng khó khuếch tán, đối với động  

vật có sự phát triển của bào thai tiến hành trong cơ thể mẹ, sản vật trao đổi của bào  

thai dễ dàng qua tuần hoàn ra ngoài máu cơ thể mẹ để thải ra ngoài.  

Quá trình hình thành nước tiểu ở gia cầm cũng gần giống như động vật có vú, 

nhưng bề mặt lọc qua của tiểu cầu thận rát nhỏ so với động vật có vú nên lượng nước tiểu 

rất ít. Áp suất thẩm thấu của máu gia cầm cao hơn nhiều so với gia súc, điều đó chứng tỏ 

ở ống thận nhỏ có cường độ tái hấp thu các chất mạnh. Quá trình tái hấp thu nước không 

những tiến hành ở thận mà còn cả ở xoang tiết niệu sinh dục nữa. Nước tiểu cùng với 

phân thải ra chung một lỗ là huyệt.  
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Chương 10  

SINH LÝ TỔ CHỨC CƠ VÀ THẦN KINH  
 

1. SINH LÝ TỔ CHỨC CƠ  

Sự vận động của cơ thể dựa trên hoạt động của các cơ. Cơ có 3 loại: Cơ vân (cơ 

xương), cơ trơn và cơ tim.  

Mỗi cơ vân có thể coi là một cơ quan vì ngoài mô cơ, nó còn chứa các mô liên kết, 

các sợi thần kinh, các cơ quan nhận cảm (Receptor cảm giác), các mạch máu. Cơ vân bám 

vào xương và khi cơ co, giãn sẽ gây ra các cử động vận động của cơ thể, nhất là vận động 

đổi chỗ trong không gian. Cơ trơn là một trong những thành phần cấu tạo của các cơ quan 

nội tạng. Khi co, giãn chúng gây ra cử động của các cơ quan bên trong cơ thể để duy trì 

chức năng hoạt động của các cơ quan này. Ví dụ: Đẩy thức ăn dọc ống tiêu hóa, duy trì 

huyết áp, mang thai, đẻ, tiết sữa...  

Cơ tim là loại cơ đặc biệt đã được mô tả kỹ ở phần sinh lý quả tim  

Cơ chiếm khoảng 50% khối lượng cơ thể, trong đó cơ vân chiếm 40%, còn lại là cơ 

trơn và cơ tim. Tổ chức cơ có những đặc điểm sinh lý chung nhưng mỗi loại cơ lại có đặc 

điểm hưng phấn đặc thù. Trước hết ta xem xét các đặc điểm sinh lý chung của tổ chức cơ 

mà đại diện chung nhất là cơ vân.  

1.1 Tính hƣng phấn của cơ  

Khả năng đáp ứng của tổ chức cơ khi chịu một kích thích gọi là tính hưng phấn của 

mô cơ. Nó cũng là đặc tính sinh lý chung của mọi tổ chức sống. Nó là kết quả của quá trình 

trao đổi chất xẩy ra trong tổ chức cao hay thấp, nhanh hay chậm làm cho tính hưng phấn 

xuất hiện mạnh hay yếu, nhanh hay chậm. Mô cơ và thần kinh có tính hưng phấn cao. Tính 

hưng phấn của cơ vân cao hơn cơ tim cao hơn cơ trơn.  

1.1.1. Điều kiện gây hưng phân  

Không phải bất cứ kích thích nào cũng gây được hưng phấn ở tổ chức sống mà nó 

phải đạt tới một cường độ và thời gian kích thích nhất định.  

1.1.2. Cường độ kích thích  

Cường độ dưới ngưỡng không gây được đáp ứng ở tổ chức sống. Tăng cường độ  

kích thích cho dấn khi đạt tới ngưỡng sẽ gây được đáp ứng, gọi là cường độ ngưỡng.  

Tuỳ trạng thái của tổ chức mà có ngưỡng kích thích khác nhau. Tổ chức dễ gây hưng  

phần thì cường độ ngưỡng thấp, tổ chức khó gây hưng phấn thì cường độ ngưỡng cao.  

Trị số cường độ ngưỡng, do đó được dùng để đo lính hưng phấn của một tổ chức.  

Cường độ kích thích càng tăng thì khả năng đáp ứng cũng tăng lên, nhưng khi tăng  

cường độ dấn một mức nào đó (không làm tổn thương tổ chức) đáp ứng của tổ chức  

không tăng lên nữa, ta nói cường độ kích thích đã đạt tối đa. Nếu cứ tiếp tục tăng  

cường độ đến mức làm tổn thương tổ chức, đó là kích thích quá giới hạn, còn gọi là  

kích thích ác tính.  
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1.1.3. Thời gian kích thích  

Cùng với cường độ, kích thích sau một thời gian nhất định mới gây được hưng 

phấn cho tổ chức.  

Giữa hai yếu tố cường độ và thời gian kích thích có mối quan hệ tương tác với 

nhau: Cường độ càng lớn thì thời gian càng ngắn và ngược lại, cường độ càng yếu (tất 

nhiên phải đạt ngưỡng) thì thời gian kích thích càng dài.  

Lapice dựa trên nguyên lý này đã đưa ra khái niệm về thời trị.  

1.1.4. Thời trị  

Là thời gian tác dụng cần thiết ngắn nhất khi dùng một kích thích có cường độ gấp 

đôi cường độ ngưỡng để làm cho một tổ chức hưng phấn.  

Khái niệm thời trị bao gồm cả 2 yếu tố: Cường độ và thời gian nên nó là tiêu  

chuẩn toàn diện để đo tính hưng phấn. Tính hưng phấn của tổ chức càng lớn thì thời trị  

càng ngắn. Thời trị phụ thuốc vào cấu tạo và trạng thái sinh lý của từng tổ chức sống.  

Thời trị của sợi thần kinh động vật kém hơn thời trị của cơ vân. Ví dụ thời trị của thần  

kinh vận động ở ngựa và loài nhai lại là 0,09- 0,2 miligiây trong lúc thời trị của cơ vân  

của chúng là 0 2-0,4 miligiây. Ngược lại thần kinh thực vật có thời trị rất cao (khoảng  

5 miligiây). Cơ trơn dạ dày, ruột và tử cung có thời trị cao nhất 1/100-1/10 giây.  

Tuy nhiên thời trị chỉ biểu thị tính hưng phấn của tổ chức khi nhận những kích  

thích riêng lẻ, nó không phản ánh toàn bộ quá trình hoạt động của một tổ chức như tổ  

chức cơ chẳng hạn, khi nhận một loạt kích thích từ xung động thần kinh chi phối sợi  

cơ đưa tới.  

1.2. Đặc tính sinh lý của cơ  

1.2.1. Tính đàn hồi  

Mắc trọng vật vào một cơ đùi ếch tách rời ta thấy cơ giãn dài ra, lấy trọng vật đi,  

cơ co ngắn lại. Điều đó chứng tỏ cơ có tính đàn hồi. Nhưng nếu mắc trọng vật quá  

nặng, vượt quá sức chịu đựng của cơ thì sau khi lấy trọng vật đi, cơ không co ngắn lại  

được vị trí ban đầu. Tính đàn hồi của cơ trơn rất lớn, cơ vân nhỏ, cơ tim nhỏ nhất. Nhờ  

có tính đàn hồi mà cơ có thể trương to, co nhỏ, kéo dài, co ngắn để thích ứng với cơ  

năng sinh lý của mình. Ví dụ: Dạ dày, ruột khi chứa và vận động để tiêu hóa và vận  

chuyển thức ăn, cơ bóng đái trương to để chứa nước tiểu, cơ tử cung mềm và dãn ra để  

chứa bào thai...  

Cùng như bắp cơ co giãn để keo xương di động và nâng trọng vật.  

1.2.2. Tính cường cơ  

Là sự co như thường xuyên của cơ, là sức căng của sợi cơ để giữ cho cơ thể luôn  

có được tư thế nhất định của mình. Ví dụ khi ngủ gật, do vỏ não bị ức chế không phát  

xung điều khiển cơ cổ làm cho tính cường cơ không được duy trì, cổ tự động gục  

xuống.  

Tính cường cơ ở động vật trưởng thành cao hơn động vật non, ở động vật được  
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luyện tập lao tác vận động cao hơn ở động vật ăn nằm một chỗ, ở con đực cao hơn con  

cái.  

1.2.3. Tính co bóp  

Co bóp là biểu hiện hoạt động của tính hưng phấn của cơ. Các loại cơ khác nhau có 

đặc điểm co bóp khác nhau. Cơ vân co nhanh và mạnh nhưng thời gian ngắn, cơ trơn co 

chậm và yếu nhưng kéo dài.  

Có hai phương thức co bóp.  

Co đẳng trương: Khi cơ co nhưng không mang trọng vật thì mặc dầu chiều dài sợi 

cơ ngắn lại nhưng sức căng sợi cơ không thay đổi.  

Co đẳng trường: Có một số trường hợp mang trọng vật giữ tại chỗ như người  

gánh nước, cử tạ, trâu mang ách cày, yên ngựa có người ngồi nhưng đứng tại chỗ thì  

sợi co tuy không rút ngắn chiều dài nhưng thay đổi sức càng (tăng lên) để giữ trọng  

vật.  

Trong thực tế vận động thì hai phương thức co bóp trên thường xảy ra đồng thời. 

Thời gian co bóp của các loại cơ có khác nhau:  

Cơ vân co và giãn chỉ 0, 1 giây.  

Cơ tim: 0,8 giây, còn cơ trơn tuỳ loại cơ quan từ 3-180 giây. Sự 

co giãn giữa chúng cũng khác nhau:  

Cơ vân chỉ dài ra và ngắn lại nhiều nhất là 30-40%, cơ trơn có thể ngắn lại 60-  

75% chiều dài nhưng có thể dài ra gấp 3-4 lần, trong lúc sức căng không đổi. Điều này rất 

quan trọng: Chẳng hạn ở cơ tử cung mang thai, thai lớn dần, cơ tử cung dãn ra ngày càng to 

nếu sức càng tăng theo sẽ bị co thắt mạnh và ép chết thai.  

Cơ vân co giãn nhanh nhưng chóng mỏi, cơ trơn có thể co giãn mấy phút liền và hầu 

như thường xuyên không mỏi, chẳng hạn vận động co giãn tạo nên nhu động dạ dày ruột 

suốt ngày đêm.  

1.3. Lực của cơ  

Lực tối đa của cơ đo bằng tải trọng tải cực đại mà cơ đó có khả năng nâng lên  

cao. Lực cơ không lệ thuộc vào chiều dài mà lệ thuộc vào độ dày của cơ, nghĩa là vào  

số lượng các sợi cơ chứa đựng trong một bắp cơ. Số lượng sợi cơ càng nhiều lực cơ  

càng lớn. Để so sánh lực giữa các cơ khác nhau người ta lấy lực tuyệt đối chia cho mặt  

cắt sinh lý của một bắp cơ để được sức tuyệt đối của mỗi đơn vị là lcm2 mặt cắt sinh  

lý của nó.  

Ở các cơ có sợi xếp song song và các cơ hình thoi, mặt cắt sinh lý trùng với mặt cắt 

giải phẫu. Riêng ở cơ hình lông chim, mặt cắt sinh lý lớn hơn hẳn mặt cắt giải phẫu, 

nên lực của loại cơ này lớn hơn hẳn so với các cơ có sợi xếp song song hay hình thoi có 

cùng kích thước.  

Một vài con số thí dụ: Lực cơ (tính trên lcm
2
 mặt cắt) của cơ nhai là lòng, của cơ  

nhị đầu cánh tay: ứng, của cơ vai: 8,lkg, của cơ tam đầu cánh tay 17 kg, của cơ trơn  
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nói chung lkg.  

1.4. Công của cơ  

Khi có bóp, cơ hoàn thành một công gọi là công cơ giới của cơ. Công này được tính 

theo công thức:  

W = P. S  

W: công tính bằng kglm hoặc giải.  

P: Trọng vật tính bằng kg hoặc gam  

S: độ đài của cơ mang trọng vật tính bằng mét.  

Công của cơ lớn hay nhỏ, phụ thuộc vào những nhân tố sau đây:  

- Độ dài của cơ khi bắt đầu co rút:  

Khi bắt đầu co rút, nếu sợi cơ càng dài thì trọng vật nó mang được càng lớn. Thí dụ: 

khi chân sau của ngựa chuẩn bị đá, phải kẻo chân gấp về phía trước làm cho cơ duỗi dài 

ra, do đó sức co của chân khi đá tăng lên. Nhưng nếu sợi cơ bị kẻo ra dài quá thì công của 

cơ bị giảm xuống; khi cơ kéo dài tới một mức độ nào đó mà đạt được một công lớn nhất thì 

đó là độ dài thích hợp của cơ.  

- Trọng lượng vật mang (trọng vật).  

Qua thí nghiệm trên cơ đùi ếch ta lập được một bảng về mối quan hệ giữa trọng vật 

và công của cơ như sau:  

Trọng vật (g) 0 50 100 150 200 250 

Chiều cao cơ co (mm) 15 9 7 5 2 0 

Công của cơ (g/mm) 0 450 700 450 400 0 

Qua bảng trên ta thấy: công của cơ đạt cao nhất khi mang một trọng vật trung  

bình phù hợp với lực của cơ, quá nhẹ sẽ thiệt công, quá nặng công thu được cũng thấp.  

- Tốc độ co bóp của cơ.  

Trong một phạm vi nhất định cơ co càng chậm thì công thực hiện được càng  

nhiều và ngược lại. Nhưng nếu co bóp quá chậm tuy công thu được nhiều nhưng phần  

lớn biến thành nhiệt mất đi. Như vậy co bóp chậm là không lợi, phải khắc phục ma sát  

bên trong cơ nên tốn nhiều năng lượng. Khi mắc dụng cụ lên súc vật như mắc yên  

ngựa, vai cày phải vừa khít, đừng ái ngại cho rằng con vật bị đau, phải cân đối để thu  

được công cao.  

- Hiệu suất cơ giới của cơ.  

Khi cơ hoạt động, không phải toàn bộ năng lượng đều được chuyển thành công  

cơ giới mà phần lớn chuyển thành nhiệt mất đi, hệ số công hữu ích này xê dịch trong  

khoảng 15-20% khi luyện tập tăng đến 25-30%, hãn hữu 35% ở người và 50% ở gia  

súc. Tỷ số giữa năng lượng cơ giới và toàn bộ năng lượng tiêu hao gọi là hiệu suất cơ  

giới của cơ Luyện tập là một biện pháp quan trọng làm tăng hiệu suất cơ giới của cơ.  

Luyện tập đều đặn tiêu hao năng lượng có thể giảm 50% so với không luyện tập. Nếu  
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ngày nào cũng luyện tập, hiệu suất cơ giới có thể tăng 5-10 lần.  

1.5. Sự mệt mỏi của cơ  

Sau một thời gian hoạt động, khả năng làm việc của cơ giảm sút, ta nói cơ đã bị  

mệt và cơ thể ở vào trạng thái mệt mỏi. Khi nghiên cứu trên các vận động viên điền  

kinh thấy hiện tượng mệt cơ tăng tỷ lệ thuận với việc giảm hàm lượng glycogen cơ.  

Mệt cơ là do những biến đổi trong cơ gây ra do thiếu oxygen và tăng tích luỹ các sản  

phẩm chuyển hóa trong cơ. Tăng tuần hoàn máu đến cơ có thể khắc phục hiện tượng  

này, nhưng thực tế khi cơ co tạo sức căng cơ đè vào mạch máu làm cho lưu thông máu  

trong cơ bị trở ngại.  

Thực nghiệm trên tiêu bản cơ - thần kinh cho thấy sự dẫn truyền các tín hiệu thần kinh 

qua synapse giảm đi sau những hoạt động cơ kéo dài, đây là nguyên nhân chính gây ra sự 

mệt mỏi của cơ, thực nghiệm tiến hành như sau:  

Trên 2 tiêu bản cơ - thần kinh cơ đùi ếch, đầu tiên kích thích vào dây thần kinh đi đến 

cơ tiêu bản A thấy cơ A co, sau một số lần kích thích cơ A không co bóp nữa. Tiếp theo, 

bắt chéo dây thần kinh của tiêu bản B sang dây thần kinh của tiêu bản A rồi kích thích điện 

vào dây thần kinh của tiêu bản A thì thấy cơ B co bóp: như vậy mệt mỏi không phải xuất 

hiện ở dây thần kinh.  

Sau đó kích thích điện trực tiếp lên cơ A thì thấy cơ A co bóp. Vậy mệt mỏi cũng 

không phải xuất hiệu ngay ở bắp cơ mà chỉ còn một chỗ xuất hiện sự mệt mỏi, đó là 

synapse thần kinh cơ.  

Tuy nhiên xét toàn bộ thì sự mệt mỏi còn chịu sự chi phối của võ não. Vỏ não bị  

ức chế thì mệt mỏi xuất hiện sớm. Vỏ não được kích thích hưng phấn thì mệt mỏi xuất  

hiện chậm.  

Đó là cơ sở của việc diều khiển gia súc khi chúng làm việc, đừng đánh đập chửi 

mắng và cũng là cơ sở khoa học của sự khích lệ động viên động viên trong phong trào lao 

động sản xuất của con người.  

1.6. Cơ chế co cơ  

1.6.1. Cơ chế lý học  

Ta biết rằng trong mô cơ, nước chiếm 75%, 25% còn lại là chất khô, trong đó 

khoảng 20% là protein. Phần protein này gồm 2 loại: protein cấu trúc và protein sợi co giãn, 

gồm Miozin (2/3) (sợi dày) và sợi mỏng Actin (1/3).  

Khi cơ yên tĩnh đầu tận cùng của các sợi nhỏ Actin nằm vào giữa sợi dày Miozin và 

liên kết với nhau bằng những cầu ngang nhỏ. Cầu này có dạng xoắn ốc do các chuỗi 

polipeptid ở tận cùng phân tử miozin tạo nên. Khi cơ yên tĩnh, vòng xoắn ốc này dãn ra do 

sức đẩy tĩnh điện của các điện tích âm ở chân cầu và điện t ích âm của nhóm phosphale 

tận cùng trong ATP được cố định ở đầu cầu.  
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Khi có xung thần kinh truyền tới, do tác dụng của dòng điện động nên con Ca liệt  

kết với ATP của cầu và ADP của sợi actin khiến điện tích âm của nhóm phosphate tật  

cùng trong ATP được trung hòa nên cầu co lại và đẩy sợi actin đi một đoạn lồng vào  

dọc theo sợi myozin. Men ATPase chuyển ATP của cầu thành ADP, mối liên hệ giữa  

cầu vi sợi actin bị phá hoại, sau đó ADP của cầu lại thu nhận một nhóm phosphate mới  

về chuyển thành ATP, cầu lại giãn ra, liên kết với phần khác của sợi actin và chuẩn  

bịch( một chu kỳ co mớ i. Trong mỗi sợi cơ có hàng ngàn cầu, chúng co và giãn ở  

những thờ. gian khác nhau. Kết quả là các sợi actin trượt liên tục giữa các sợi myozin.  

1.6.2. Cơ chế hóa học  

Quá trình sinh hóa trong sự co cơ diễn ra qua 2 giai đoạn: yếm khí và hiếu khí.  

1 6.2.1. Giai đoạn yếm khí  

Bước 1 : Khi có xung thần kinh đến cơ, trước hết ATP trong cơ được phân giải bởi 

men Adenozintriphosphatase thành ADP + H3PO4, đồng thời giải phóng ra năng lượng 

Q1. Năng  lượng Q, này  được dùng vào v iệc làm trượt lồng sợ i Act in vào  Myozin làm 

cc co ngắn lại.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Một phần năng lượng Q, dùng để phân giải Creatin phosphate thành 

Creatin + H3PO4 (2) và giả i phóng năng lượng Q2.  

 

H3PO4 (2) được dùng để hoàn nguyên ADP khôi phục thành ATP  

 287  



 
 

 

 

 

 

Bước 3 :  

Năng lượng Q2 được dùng để biến G - 6 - P thành acid lactic và H3PO4 (qua một số 

giai đoạn trung gian).  
 

 

 

H3PO4 (3) được chuyển để hoàn nguyên lại với Creatin thành Creatin phosphate 

của 

1.6.2.2. Giai đoạn hiếu khí  

Acid lactic hình thành được đi vào chu trình Krebs để ô xi hóa cho ra sản phẩm cuối 

cùng là CO2 + H2O Và năng lượng. Nhưng không phải tất cả mà chỉ 1/5 acid lact ic 

được dùng o xi hoá, còn 4/5 acid lactic lại được dùng để tái tổng hợp trở lại thành 

glycogen nhờ năng lượng của phản ứng ôxy hóa này.  

Như vậy qua quá trình co cơ ta thấy những hợp chất cao năng dự trữ trong mô cơ như 

ATP, Creatin phosphate hao hụt không đáng kể vì nó thường xuyên được khôi phục trở 

lại, mà chỉ có đường glucose và glycogen bị tiêu hao. Cho nên muốn cơ hoạt động tết phải 

cung cấp đủ bột đường cho gia súc. Khi thiếu bột đường, trong trường hợp lao động khẩn 

trương, mô cơ buộc phải tiêu hao mỡ và protein làm sản sinh nhiều những acid hữu cơ trung 

gian làm cơ chóng mỏi mệt.  

Nếu giai đoạn yếm khí được chuyển đều đặn vào giai đoạn hiếu khí (trong điều  

kiện cung cấp đủ O2) acid lactic tích tụ chậm và ít, cơ chậm mệt mỏi. Nếu thiếu O2  

(như môi trường thiếu O2 hoặc phổi thở yếu không lấy đủ O2…) aciớ lactic tích tụ lại  

nhiều làm chậm sự dẫn truyền xung động thần kinh qua synapse, cơ chóng mệt mỏi  

hơn.  

1.7. Sinh nhiệt trong co cơ  

Khi co bóp cơ sản sinh năng lượng, một phần năng lượng được giải phóng nhờ các 

phản ứng hóa học được dùng trực tiếp để sinh công (khoảng 25-30%) phần còn lại biến 

thành nhiệt mất đi.  

Trong quá trình co cơ, nhiệt được phát sinh ra ở 2 giai đoạn: giai đoạn khởi động và 

giai đoạn phục hồi. Nhiệt khởi động sản sinh trong giai đoạn yếm khí bao gồm 2 dạng: 

dạng nhiệt khởi động để co cơ (50-70%) và dạng nhiệt khởi động làm giãn cơ (35%). 

Nếu cơ co bóp ngắn, nhiệt khởi động chiếm khoảng 20-30% tổng hợp nhiệt. Còn lại là  

nhiệt phục hồi, được sản sinh chủ yếu trong giai đoạn hiếu khí.  

Trong thời gian cơ co bóp, nhiệt sản xuất gồm 3 dạng: nhiệt khởi động co cơ, 

nhiệt duy trì co cơ và nhiệt khởi động giãn cơ. Khi nghỉ ngơi, lượng nhiệt do cơ sản xuất 

chỉ chiếm 40% nhiệt cơ thể, nhưng khi hoạt động mạnh, nhiệt do cơ sản xuất có thể đạt 

tới 60-80% tổng lượng nhiệt của tất cả các mô sản xuất trong cơ thể.  
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1.8. Đặc điểm sinh lý cơ trơn  

Cơ trơn cũng có những đặc tính sinh lý như cơ vân, nhưng khác cơ vân ở mức độ và 

thời gian.  

Tính hưng phận và dẫn truyền hưng phấn của cơ trơn thấp hơn cơ vân.  

- Đặc điểm co bóp của cơ trơn là: co bóp kéo dài (đến hàng trăm giây) còn cơ vân thì 

rất ngắn (chỉ vài phần trăm giây).  

- Thời kỳ tiềm phục của cơ trơn kéo dài đến 1 giây, còn ở cơ vân chỉ vài phần 

nghìn giây. Khi kích thích với tần số chậm, cơ trơn có thể co bóp kéo dài. Đặc điểm này 

có ý nghĩa lớn đối với sự thăng bằng về hoạt động cơ năng của thành của các cơ quan 

hình túi và hình ống như dạ dày, ruột, tử cung, bóng đái, mạch máu...  

Cường độ trao đổi chất trong cơ trơn rất thấp, tiêu hao ít năng lượng, người ta  

tính được năng lượng duy trì co cơ trơn chỉ bằng 1/10 đến 1/300 năng lượng cần cho  

co cơ vân.  

- Cơ trơn có tính căng thẳng, đồng thời có khả năng thay đổi trương lực. Nhờ đó, một 

số cơ quan hình túi có thể ở trạng thái chứa đầy hoặc trống rỗng để thực hiện chức năng dự 

trữ.  

- Co bóp của cơ trơn là tự động do hạch hoặc bó thần kinh tự động nằm thẳng trong 

bản thân nó và chịu sự chi phối của hệ thần kinh thực vật, phát ra từ những trung tâm thần 

kinh dưới vỏ não, hoạt động không theo ý muốn, khác với cơ vân; cơ vân hoạt động theo 

ý muốn, chịu sự chi phối của thần kinh động vật và trung ương thần kinh cấp cao - vo 

não.  

2. SINH LÝ NEURONE THẦN KINH  

2.1. Đặc điểm cấu tạo của neurone thần kinh  

Neurone là tế bào thần kinh, là đơn vị cấu  tạo của hệ thần kinh ở động vật nó 

gồm: 

2.1.1. Thân neurone  

Là phần chính của neurone, giữa có nhân, xung quanh có bào tương, chứa những cơ 

quan như nhân neurone chứa nhiều ARN (thể Niss), Ribosome, bộ máy Golgi... thân 

neurone có nhiều dạng: hình đa giác, hình sao, hình thoi... Thân neurone tập trung lại thành 

chất xám thần kinh, nó nằm trong phần chữ H chất xám tỷ sống, ở phần chất xám của các 

trung ương thần kinh của não bộ, trong các hạch thần kinh và ở cơ quan thần kinh cao 

nhất là vỏ não.  
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2.1.2. Đuôi gai  

Xung quanh thân neurone toả ra những tua gọi là đuôi gai, là một phần của màng  

thân neurone biệt hóa thành. Trong tuỷ, các đuôi gai lan ra quanh thân neurone tới 1  

tâm.  

2.1.3. Sợi trục  

Là phần kéo dài của thân neurone hình sợi, nó có thể dài chỉ vài mui mét như ở 

neurone trung gian trong phần chứ H chất xám tuỷ sống, có thể dài hàng mét như ở sợi thần 

kinh xiatic chi sau. Cuối sợi trục chia nhỏ thành các nhánh tận cùng, mỗi nhánh lại tận 

cùng bằng các cúc tận cùng. Trong cúc tận cùng chứa nhiều bọc nhỏ bên trong chứa các 

chất truyền đạt thần kinh (neutrotransmitter). Sợi trục tập trung thành các bó sợi tạo thành 

các giây thần kinh và các cột chất trắng dẫn truyền thần kinh chạy dọc theo tuỷ sống lên 

trên não bộ.  

Sợi trục gồm một ống trung tâm chạy ở giữa, xung quanh được bọc bằng 2 lớp vỏ là 

lớp vỏ myelin bọc trong và lớp vỏ xoan (Schwann) bọc ngoài lớp vỏ myelin, được cấu tạo 

bằng lipid là một lớp mỡ cách điện tết nó tạo thành những lớp dẹp (như bánh đa) quấn 

nhiều vòng quanh sợi trục (như băng quấn quanh vết thương trên cánh tay). Mỗi đoạn 

myelin dài khoảng l-2mm. Khoảng cách giữa 2 đoạn myelin là eo Ranvier kích thước 

khoảng 500A
0
.  

Lớp vỏ xoan bọc ngoài cũng tựa như lớp vải bọc ngoài quanh một dây điện, còn lớp 

myelin tựa như lớp cao su bọc bên trong.  

Sợi trục nào cũng có lớp vỏ Schwann, riêng vỏ myelin thì không phải tất cả. Lớp  

myelin có ở các sợi thần kinh động vật và sợi trước hạch của các sợi thần kinh thực  

vật.  

Đường kính mỗi ống trục, tức mỗi sợi chỉ vài phần trăm mỗi mét, nhưng mỗi dây thần 

kinh tập hợp khoảng 400-500 sợi trục như vậy, có đường kính từ vài milimét đến vài 

centimét.  

2.2. Đặc điểm hƣng phấn của neurone  

Mỗi loại neurone đáp ứng với một loại kích thích nhất định như kích thích ánh  
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sáng, áp suất các chất hóa học...Neurone là loại tế bào có tính hưng phấn rất cao, biểu  

hiện:  

- Neurone có ngưỡng kích thích rất thấp, nghĩa là chỉ cần một kích thích rất nhỏ cũng 

làm cho nó hưng phấn. Thí dụ: năng lượng của một phô tôn áng sáng cũng làm cho tế bào 

võng mạc mắt bị kích thích. Có những neurone tự phát xung động một cách nhịp nhàng như 

các neurone ở trung khu hô hấp.  

- Neurone có tính linh hoạt cơ năng cao, tức là có thời gian trơ rất ngắn do vậy có khả 

năng đáp ứng với các kích thích nhịp nhàng có tần số cao.  

- Khi neurone hưng phấn, sự trao đổi chất trong nó tăng cao dẫn tới .tăng nhu cầu 

oxygen (trong điều kiện bình thường não tiêu thụ 25% lượng oxygen mà cơ  thể sử 

dụng), sản sinh nhiều NH3, acetylcholin, glutamat, năng lượng nhiệt sản ra tỷ lệ thuận với 

tần số xung mà nó phát ra.  

2.3. Đặc tính sinh lý của sợi thần kinh  

2.3.1. Tính hưng phân  

Sợi thần kinh có tính hưng phấn, nghĩa là khi có kích thích thì có biến đổi điện thế 

trong và ngoài màng tạo nên một thế hiệu với đoạn khác để truyền xung động thần kinh đi 

dưới dạng dòng điện.  

Tính hưng phấn của sợi có myelin cao hơn sợi không có myelin. Thí dụ: Thời trị của 

sợi thần kinh động vật là 0,05 - 0,2 mm/giây trong lúc ở sợi giao cảm (vì sợi sau đất 

không có myelin) kéo dài 5 mmlgiây.  

2.3.2. Tính linh hoạt của cơ năng  

Tính linh hoạt cơ năng là khả năng tiếp nhận và dẫn truyền các xung động thần kinh 

trên một đơn vị thời gian. Tính linh hoạt cơ năng của sợi thần kinh có myelin cao nhất, có 

thể dẫn truyền xung động với 500 xunglgiây. Còn sợi không có myelin có tính linh hoạt cơ 

năng thấp hơn nhiều.  

2.3.3. Tính dẫn truyền  

Khi có một kích thích tác động vào một điểm nào đó trên sợi thần kinh chỉ cần 

cường độ tác nhân kích thích đạt ngưỡng là làm phát sinh luồng xung điện chạy trong sợi 

thần kinh, đó là tính dẫn truyền hưng phấn của sợi thần kinh.  

2.3.3.1. Tốc độ truyền hưng phân trong sợi thần kinh  

Tốc độ truyền hưng phấn trong sợi thần kinh phụ thuộc vào mấy yếu tố sau đây: + 

Đường kính của sợi thần kinh.  

+ Đường kính của sợi thần kinh càng lớn thì tốc độ dẫn truyền càng nhanh vì diện  

trở bé và ngược lại. Tốc độ dẫn truyền hưng phấn thay đổi từ 0,5-160 m/giây.  

Các sợi thần kinh thực vật do đường kính bé nên tốc độ dẫn truyền thấp từ 1-5  

m/giây. Các sợi thần kinh động vật mang cảm giác đau đớn có tốc độ dẫn truyền bé  

nhất 0,7-1,5 m/giây. Trong các sợi động vật, các sợi hướng tâm mang cảm giác về sờ  

mó, đụng chạm...có tốc độ dẫn truyền cao hơn: 50m/giây. Các sợi vận động ly tâm có  
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tốc độ dẫn truyền nhanh nhất: 150 m/giây.  

Bảng II.l: Mối quan hệ về đường kính và tốc độ dẫn truyền  

 của các loại sợi thần kinh (ở động vật máu nóng)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sợi có myelin có tốc độ dẫn truyền cao hơn sợi không có myelin.  

Ở sợi chỉ có vỏ xoan, không có vỏ myelin (thuộc loại sợi sau đất của thần kinh thực 

vật) có tốc độ truyền hưng phân thấp: 0,5-2 mm/giây vì điện thế ban đầu cao, nhưng 

càng đi xa điện thế càng thấp dần nhanh chóng.  

Chúng ta biết rằng: sợi thần kinh có điện trở trong là ri (điện trở của bào tương), khi 

đi qua các eo Ranvier có lỗ dò rỉ với điện trở màng là rút  

r1 và rm đều có tỷ lệ nghịch với đường kính của sợi thần kinh. Đường kính càng lớn 

khối bào chất càng lớn và lỗ màng dò rỉ càng lớn thì tính dẫn điện càng cao, do đó ri và em 

càng thấp và ngược lại. Khi đi qua các đoạn của sợi thần kinh vì phải thắng điện trở r, và 

em nên hiệu điện thế của sợi giảm dần.  

Nhưng ở sợi thần kinh có vỏ myelin thì dẫn truyền hưng phấn trong sợi theo 

phương thức nhảy bậc từ eo Ranvier nọ sang eo Ranvier kia có độ dài khoảng mỉm. Mỗi 

eo Ranvier lại có tác dụng như một trạm tăng thế khiến cho thế hiệu điện ban đầu V0 là  

100mV thì khi đi qua những đoạn sau nó cũng xoay quanh V2 bằng 100mV. Cụ thể V0 

phát sinh ở eo Ranvier đầu là 100mV. Do đó điện lan truyền đến eo Ranvier sau sẽ phát 

động eo đó, làm phát sinh một dòng điện mới 100mV, dòng điện như vậy là có giảm, 

nhưng cứ chạy đến eo Ranvier lại được thay bằng một dòng điện mới tương đương với 

điện Vo ở điểm xuất phát; nên cuối cùng vẫn tác động như một dòng điện ổn định trên 

suất quãng đường đi của sợi trục.  

2.3.3.2. Quy luật dẫn truyền trong các sợi thần kinh  

Sự dẫn truyền hưng phấn trong sợi thần kinh tuân theo các quy luật sau: + 

Quy luật dẫn truyền 2 chiều, nhưng đi 1 chiều.  

Khi có một kích thích tại 1 điểm A trên sợi thần kinh hưng phấn được truyền theo  

2 chiều ngược nhau. Nhưng sau đó chỉ có những xung điện chạy theo sợi trục về phía  

búi tận cùng mới truyền qua synapse để truyền sang neurone sau, còn những xung điện  

chạy ngược vớ i sợi trục đ i về ph ía thân của neurone th ì không t ruyền được qua  

synapse. Cho nên sợi thần kinh chỉ dẫn truyền xung động theo một chiều là:  

Vào đuôi gai, qua thân neurone, ra theo ống trục là từ trước về sau:  
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+ Quy luật dẫn truyền riêng biệt:  

Trong một dãy thần kinh có đến hàng trăm sợi nhưng mỗi sợi đều có võ xoan và vỏ 

myelin riêng, có tác dụng cách điện, nên điện không chạy tắt được từ sợi nọ qua sợi kia mà 

chỉ chạy trong từng sợi riêng biệt.  

+ Quy luật dẫn truyền trong sợi hoàn chỉnh sinh lý.  

Sự dẫn truyền hưng phấn chỉ có thể thực hiện được khi sợi thần kinh ở trạng thái hoàn 

chỉnh sinh lý, không bị tổn thương, không bị ngăn trở bởi sự bó, ép, bị hóa chất làm hỏng, 

hoặc gây tê ngăn cản.  

2.4. Trao đổi chất ở sợi thần kinh  

Cường độ trao đổi chất ở sợi thần kinh rất thấp.  

Ví dụ: ở sợi thần kinh ngồi của ếch khi yên tĩnh thải l,000mg CO2 trên là thần kinh 

trong 1 phút, khi kích thích sự thải CO2 tăng lên 16%.  

Trong quá trình hoạt động, nhiệt lượng sản sinh cũng tăng lên nhưng rất ít. Ví dụ: Khi 

truyền dẫn hưng phấn trên một đoạn là lem thải ra 10
-12

 calo. Nói chung mức sản sinh 

nhiệt trong thời gian hoạt động của sợi thần kinh thấp hơn 1.000.000 lần so với hoạt 

động của cơ.  

2.5. Tính không mệt mỏi tƣơng đối của sợi thần kinh  

Đặc tính này của sợi thần kinh đã được Vedenski chứng minh trong thí nghiệm trên 

tiêu bản chế phẩm thần kinh - cơ. ông dùng dòng điện cảm ứng có tần số xung 50- 

100 lần/giây kích thích liên tục 12 giờ hẹn, sợi thần kinh vãn duy trì khả năng dẫn 

truyền hưng phấn của nó. Sau đó ông dùng dòng điện với cường độ và tần số cao hơn, thấy 

rằng sau một thời gian ngắn, thời kỳ không đáp ứng của sợi kéo dài, tốc độ dẫn truyền 

chậm, lượng nhiệt sinh ra của mỗi xung thần kinh giảm, cường độ sinh học cũng giảm 

và kéo theo một loạt biến đổi khác Như vậy tính không mệt mỏi của sợi thần kinh chỉ là 

tương đối. Sở đ nó có đặc tính đó vì cường độ trao đổi chất và năng lượng trong sợi thần 

kinh thấp hơn các tổ chức khác.  

Nhưng trong hoàn cảnh thiếu oxy, sợi thần kinh mệt mỏi nhanh hơn.  

2.6. Sự truyền dẫn qua synapse  
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Synapse là chỗ tiếp xúc g iữa hai hoặc nhiều neurone vớ i nhau (thuộc loạ i 

synapse trung ương và synapse - hạch) và giữa cúc tận cùng của ống trục của neurone với 

cơ quan đáp ứng (cơ hoặc tuyến) thuộc loại synapse ngoại vi. Riêng synapse neurone 

- cơ còn gọi là tấm vận động  

2.6.1. Cấu tạo synapse  

Dưới kính hiển vi đ iện tử mỗi synapse có 3 phần: màng trước, khe hở và màng 

sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màng trước synapse: là phần búi tận cùng của ống trục neurone trước, tạo thành 

những cúc synapse, trong có các bọc chứa chất môi giới hóa học là acetylcholin. Màng sau 

synapse: là phần đầu tận cùng của đuôi gai hoặc thân của neurone sau. Khe hở synapse: 

là khoảng cách giữa màng trước và màng sau, có kích thước khoảng 150Ao đối với 

synapse neurone - neurone và 500A
0
 đối với synapse neurone - cơ  

2.6.2. Đặc điểm và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự dẫn truyền thần kinh qua 

synapse  

2.6.2.1. Đặc điểm dẫn truyền  

Sự truyền dẫn hưng phấn qua synapse có 3 đặc điểm như sau:  

- Hưng phấn chỉ đi theo một chiều từ màng trước ra phía màng sau khe synapse mà 

không theo chiều ngược lại, điều này là do cấu tạo của synapse quyết định.  

Khi bị kích thích với tần số cao, số xung thần kinh phát ra phía màng sau synapse  

lúc đầu cao nhưng giảm dần sau khoảng vài mui giây hoặc vài giây, ta gọi đó là hiện  

lượng mỏi synapse. Cơ chế của hiện tượng là do sự cạn kiệt các chất dự trữ có chức  

năng truyền đạt thần kinh, các chất dự trữ này chỉ có khả năng duy trì cho 10.000 lần  

truyền. Lượng này sẽ cạn kiệt sau vài giây hoặc vài phút nếu kích thích với tần số cao.  

Một nguyên nhân khác là do sự mất dần hoạt tính của các protein receptor có trên  

màng sau synapse.  

- Tốc độ truyền dẫn xung thần kinh qua synapse có sự chậm lại do phải mất   

nhiều thời gian cho các quá trình: Giải phóng chất truyền đạt thần kinh trong các bọc  

chứa, khuếch tán các chất này qua khe synapse tới màng sau...thời gian tối thiểu cho  
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các quá trình trên xảy ra được là 0,5 giây ngay cả khi có rất nhiều synapse bị kích thích 

đồng thời.  

Thời gian chậm synapse rất quan trọng vì nó giúp các nhà nghiên cứu sinh lý có thể 

đo được thời gian tối thiểu giữa các đợt xung đi tới và các đợt xung đi ra, từ đó xác định 

được số neurone tham gia trong cung phản xạ.  

2.6.2.2. Một suyễn tô ảnh hưởng tới sự dẫn truyền thần kinh qua synapse  

- Ảnh hưởng của pH: Neurone rất nhạy cảm với sự thay đổi pa trong dịch kẽ. 

Nhiễm kiềm làm tăng tính hưng phấn của neurone, khi pa máu động mạch tăng lên 7,8- 

8,0 thì gây co giật do tăng hưng phấn neurone. Nhiễm toan làm giảm hưng phấn neurone, 

thí dụ: người bị đái đường nặng hoặc có mức me huyết tăng cao thì dễ bị hôn mê khi pH 

máu giảm xuống còn bằng 7.  

- Ảnh hưởng của thiếu O2: chỉ cần ngừng cung cấp oxygen vài giây cũng làm cho 

neurone hoàn toàn mất hưng phấn. Điều này thường xảy ra khi tuần hoàn não bị gián đoạn 

như khi bị chết đuối hay do điện giật.  

- Ảnh hưởng của các thuốc: có những thuốc làm tăng tính hưng phấn của neurone  

do nó làm giảm ngưỡng kích thích như cafein, theophillin, theobromin, có thuốc làm  

tăng tính hưng phấn do ức chế chất truyền đạt thần kinh như strychnin. Có những loại  

thuốc lại gây ức chế hệ thần kinh (thuốc tê, thuốc mê). Vì thế việc sử dụng các thuốc  

thần kinh phải rất thận trọng, đúng chỉ định, đúng liều lượng. Nếu dùng sai hậu quả có  

thể sẽ rất tai hại.  

2.6.3. Cơ chế dẫn truyền thần kinh qua synapse  

Có 2 cơ chế: vật lý và hóa học.  

2.6.3.1. Cơ chế vật lý  

Hưng phấn dưới dạng điện muốn truyền lừ các synapse sang neurone sau (hoặc đến 

tế bào cơ, tế bào tuyến) phải vượt qua màng trước synapse và màng sau synapse với điện 

trở là:  
 

 

 

rm: điện trở màng trước, màng sau.  

Rm: điện trở bào tương bên trong cúc synapse  

Ngoài ra còn phải vượt qua điện trở rm của dịch ngoại bào giữa khe hở synapse.  
 

 

 

Ra: điện trở bào chất ở khe hở synapse.  

d: khoảng cách của khe hở synapse.  

Theo tính toán của Katz th ì sau khi vượt qua 3 trở ngạ i đó, VX đã giảm hẳn   

xuống: V = V0.104 = 0,01 mV, vớ i cường độ 10
-11

A
0
. Trong kh i muốn phát động  
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neurone sau cần một dòng điện 20 - 40 mV với cường độ 2-3.10
-6

. Cho nên xung thần kinh 

khi truyền đến màng trước, muốn vượt qua 3 trở ngại đó để đi vào màng sau phải đạt 1 

cường độ ngưỡng nhất định. Xung điện đến đó là một điện thế động đủ sức cảm ứng với 

màng sau để làm hưng phấn điện thế màng sau chuyển thành một điện thế động kế liếp 

chuyển luồng thần kinh đi.  

2.6.3.2. Cơ chế hóa học  

Trong các bọc chứa của các synapse có sự tổng hợp nên chất môi giới hóa học 

acetylcholin (đối với các sợi thần kinh động vật, sợi thần kinh thực vật phó giao cảm và 

sợi giao cảm dinh dưỡng).  

Từ acetyl và choán nhờ men cholinacetylase  

 

 

 

 

Và tổng hợp nên chất môi giới hóa học catecholamin (adrenalin, noradrenalin) đối 

với thần kinh giao cảm cơ năng.  

Người ta tính được rằng, ở chó, mỗi gam mô thần kinh (trọng lượng khô) của rễ sau 

dây thần kinh tuỷ trong mỗi giờ có thể tổng hợp được 850mcg Cholinacetylase. Vỏ tiểu não 

kém hơn mỗ i gam trên 1 giờ chỉ sản xuất được 20-30mcg acetylcholin. Acetylcholin 

tổng hợp được sẽ tích luỹ được trong các bọc chứa có kích thước 0,03- 

0,2 micron. Khi có luồng xung động thần kinh đến, tác động lên làm vỡ các bọc và 

phóng kích acetylcholin vào khe hở synapse.  

Mỗi xung điện đều có thể làm phóng thích từ các bọc chứa của synapse neurone - 

cơ của chuột vào khe hở synapse vài triệu phân tử acetylcholin. Các phân tử này phải  

vượt qua khe hở  synapse vớ i 150A
0
 mất  0,5 milig iây  để đến màng  sau, kh i đó   

acetylcholin tác động làm biến đổi tính thấm của màng sau đối với ion Na
+
, gây nên  

một loạt biến đổi về điện thế. Từ phân cực sang khử cực rồi đảo cực tạo nên một điện  

thế hoạt động khoảng 70mV để truyền xung điện đi tiếp vào neurone sau.  

Chỉ cần 10
-16

 - 10
-15

Mol acetylcholin là đủ gây được điện thế hoạt động ở màng sau 

sinapse.  

Sau khi xung điện đã qua được màng sau vào neurone sau, từ màng sau phóng 

thích acetylcholinesterase để thuỷ phân trở lại acetylcholin thành axetyl và choán 

chuyển lại vào màng trước, đưa vào các bọc chứa của các synapse để tổng hợp trở 

thành acetylcholin nhằm chuyển các xung điện qua màng sau:  

 

 

Mỗi phân tử men acetylcholinesterase ở 25
0
C trong một giây, có thể thuỷ phân  

 296  



 

 

 

300.000 phân tử acetylcholin. Như vậy, mỗi phân tử men chỉ cần 1/300.000 giây là phân 

huỷ xong 1 phân tử acetylcholin.  

Xét về hiệu ứng truyền dẫn xung động qua synapse, người ta thấy synapse có 2 loại: 

hưng phấn và ức chế.  

Những synapse neurone - cơ luôn luôn là synapse hưng phấn.  

Những synapse neurone - neurone trong hệ thần kinh trung ương có cả 2 loại: Hưng 

phấn và ức chế, cho nên có hiện tượng ức chế lẫn nhau trong hệ thần kinh trung ương là do 

vậy.  

Ở synapse hưng phấn, tính thấm của màng sau synapse đối với Na
+
 tăng lên, nên  

xuất hiện trạng thái khử cực rồi đảo cực làm phát sinh dòng điện hưng phấn kế tiếp ở  

màng sau.  

Ví dụ: truyền đến cơ làm co, đến tuyến làm tuyến tiết.  

Ở synapse ức chế, tính thấm của màng sau synapse đối với Cl
-
 hoặc K

+
, hoặc cả 2  

ion này tăng lên, còn tính thấm đối với Na
+
 không đổi, nếu xuất hiện trạng thái siêu  

cực, sinh ra điện thế ức chế ở màng sau, cuối cùng làm cho tế bào sau synapse bị ức  

chế.  

Có những chất hóa học làm hưng phấn hoặc ức chế sự dẫn truyền hưng phấn qua 

synapse.  

Ion Cl
-
 thúc đẩy sự vỡ các bọc chứa acetylcholin để giải phóng nó làm tăng dẫn 

truyền điện qua synapse còn ton Mũ thì tác dụng ngược lại.  

Một số chất hóa học làm cản trở sự cảm thụ của acetylcholin lên màng sau làm 

phong bế màng sau cản trở truyền xung điện qua synapse như:  

Atropin phong bế synapse thần kinh phó giao cảm (synapse thần kinh - cơ trơn). 

Hexametonium phong bế synapse neurone hạch giao cảm.  

2.6.3.3. Các chất truyền đạt thần kinh  

Hiện nay người ta đã tìm được trên 40 chất hóa học được coi là có tác dụng 

truyền đạt ở synapse. Chúng được chia làm 2 nhóm dựa theo kích thước phân tử.  

- Nhóm có phân tử nhỏ là nhóm gồm những chất có tác dụng nhanh và gây ra phần 

lớn các đáp ứng cấp ở hệ thần kinh như truyền đạt các tín hiệu cảm giác lên não và các tín 

hiệu vận động từ não tới cơ. Hầu hát các chất truyền đạt loại này được tổng hợp tại cúc tận 

cùng của synapse và được dự trữ trong các bọc chứa, nhưng cũng cần chú ý rằng mỗi loại 

synapse chỉ tổng họp được một loại chất truyền đạt thần kinh có kích thước phân tử nhỏ. 

Chất điển hình trong nhóm này là:  

+Acetylcholin được tổng hợp từ Acetyl - coenzyme A và choán dưới tác dụng  

xúc tác của acetyltransferase rồi được vận chuyển vào bọc. Sau khi được giải phóng  

vào khe synapse nó nhanh chóng bị phân giải bởi men cholinesterase thành acetat và  

chồng để gây tác dụng làm hưng phấn màng sau synapse. Khi các bọc thần kinh được  

phục hồi thì choán lại được vận chuyển tích cực vào cúc tận cùng để tái tổng hợp  
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thành phân tử acetylcholin mớ i. Acetylcholin được bài t iết ở neurone sau hạch của thần 

kinh phó giao cảm, neurone trước hạch của thần kinh thực vật nói chung, neurone chi phối 

cơ vân, cơ trơn, neurone ở nhiều vùng trong não...Trong đại đa số trường hợp acetylcholin 

có tác dụng kích thích. trừ ở tận cùng phó giao cảm thì có tác dụng ức chế (thí dụ: dây X gây 

ức chế tim).  

+ Noradrenalin và nhiều chất khác như dopamin, glycin, acid gam ma amino 

butyric (GABA), serotonin...  

- Nhóm có phân tử lớn là các chất có bản chất peptid nên còn gọi là peptid thần  

kinh, chúng được tổng hợp theo cách khác và có tác dụng chậm, cơ chế tác dụng khác  

với loại trên. Các peptid thần kinh được tổng hợp trong ribosome của tế bào thần kinh  

và được vận chuyển vào mạng lưới nội bào. Mạng lưới này và hệ thống Golgi phân cắt  

chúng thành các mảnh nhỏ hơn tạo nên các peptid não hay các tiền chất của chúng.  

Sau đó bộ. máy Golgi đưa các peptid này vào bọc chứa và các bọc đó lại được đưa ra  

bào tương rồi được vận chuyển tới đầu các sợi trục với tốc độ vài cmlngày. Khác với  

các chất truyền đạt thần kinh có phân tử nhỏ, các cúc tận cùng của mỗi loại neurone có  

khả năng giải phóng một hay nhiều peptid não. Khi hoạt động, các bọc này vỡ ra và  

không tái sử dụng.  

Do việc tổng hợp khó khăn nên lượng peptid não thường được bài tiết ít hơn so với 

chất truyền đạt thần kinh có phân tử nhỏ. Bù lại, tác dụng của chúng lại mạnh hơn gấp 

hàng ngàn lần so với loại kia.  

Một số peptid não được biết đến là: endorphin, vasopresin, encephalin, gastrin, 

ACTH, neurotensin...  

Chuyển hóa của các chất truyền đạt thần kinh: Sau khi được giải phóng các chất  

truyền đạt thần kinh sẽ bị phá huỷ hoặc bị lấy đi khỏi synapse theo một cách nào đó để  

tránh việc kéo dài mãi tác dụng sau đó. Với các peptid não thì chúng khuếch tán ra các  

mô xung quanh rồi bị phá huỷ trong vài phút hoặc vài giờ nhờ các enzyme đặc hiệu  

hay không đặc hiệu. Với các chất truyền đạt thần kinh có phân tử nhỏ tác dụng nhanh  

thì chúng bị phá huỷ rất nhanh, có thể do ăn ở ngay trong synapse (acetylcholin), có  

thể được tái sử dụng (noradrenalin), có thể khuếch tán khỏi khe synapse vào các dịch  

xung quanh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

298  



 
 

 

Chương 11  

SINH LÝ THẦN KINH TRUNG ƢƠNG CẤP THẤP  

 

Hệ thần kinh trung ương thực hiện các chức năng quan trọng, chỉ huy và điều hòa  

mọi hoạt động bên trong cơ thể để thực hiện sự đáp ứng giữa cơ thể với ngoại cảnh.  

Hệ thần kinh trung ương bao gồm: Tủy sống và não bộ. Não bộ lại chia ra: hành tủy, 

tiểu não, não giữa (cầu não, cuống não, củ não sinh tư), não trung gian (khâu não và hạ 

khâu não còn gọi là vùng đồi thị và vùng dưới đồi thị), đại não (thể vân - quả cầu nhạt, vỏ 

đại não).  

Tiểu não là phần phát triển sớm nhất, còn vỏ não là phần trẻ nhất trong lịch sử  

tiến hóa của não bộ, nhưng về cấu tạo và chức năng lại phức tạp nhất, cao cấp nhất.  

Chỉ có động vật có vú mới có vỏ não hoàn chỉnh, trong đó loài người có vỏ não đạt tới  

sự phát triển cao nhất cả về cấu tạo và chức năng. Vì thế, vỏ não là đối tượng nghiên  

cứu của nhiều chuyên ngành khoa học hẹp, nhất là các chuyên ngành tâm lý học.  

Trong phạm vi giáo trình này, một số các vấn đề cơ bản về sinh lý học vỏ não liên  

quan mật thiết tới hoạt động chăn nuôi - thú y được trình bày một chương riêng.  

1. NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG  

1.1. Phản xạ  

Phản xạ là hoạt động cơ bản của hệ thần kinh, đó là một phản ứng tất nhiên của cơ 

thể, do tác động của một kích thích của ngoại cảnh, qua hệ thống thần kinh mà phát sinh ra. 

Thí dụ: hạt bụi rơi vào cổ họng làm ta ho, ánh sáng chiếu vào mắt làm đồng tử mắt co lại 

nước chua chạm vào lưỡi làm tiết nước bọt. Đó là những phản xạ ho, phản xạ co đồng tử, 

phản xạ tiết nước bọt.  

Những biến đổi của thế giới bên ngoài và của môi trường bên trong cơ thể động vật 

đều được cơ thể thu nhận và phản ứng trở lại một cách phản xạ.  

Có thể nói, phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể đối với các kích thích thông qua hệ thần 

kinh trung ương.  

Mỗi hoạt động phản xạ đi theo một đường vòng nhất định gọi là cung phản xạ. 

Cung phản xạ đơn giản nhất là cung phản xạ tủy sống. Cấu tạo của một cung phản xạ gồm 

5 khâu chủ yếu sau đây:  

- Cơ quan nhận cảm: Gồm những cơ quan cảm thụ bên ngoài như các tiểu thể ở da, 

mắt, tai, mũi, lười và ở bên trong như đầu mút thần kinh ở niêm mạc của các ống tiêu hóa, 

tuần hoàn, hô hấp, sinh dục... có nhiệm vụ thu nhận những kích thích và biến những kích 

thích đó thành luồng xung động thần kinh.  

- Thần kinh truyền vào: là những sợi thần kinh hướng tâm truyền xung động từ các 

cơ quan nhận cảm về tủy và não.  

Trung ương thần kinh: Gồm tủy sống và não bộ, có nhiệm vụ tiếp nhận luồng xung 

động truyền vào và ra mệnh lệnh đáp ứng.  
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- Thần kinh truyền ra: là những sợi thần kinh ly tâm từ tủy sống và não bộ đi ra cơ 

quan đáp ứng.  

Cơ quan đáp ứng (cơ, tuyến): Thực hiện mệnh lệnh của cơ quan trung ương thần kinh 

truyền ra thể hiện bằng sự co của cơ, sự tiết dịch của các tuyến...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kích thích có khả năng gây được cảm giác thuộc nhiều loại như: nóng, lạnh,  

chua, ngọt, đắng cay, thơm, thối, sáng, tối, các màu xanh, đỏ, tím vàng, các tiếng động  

nhỏ, to Một biến đổi nào đó trong.thành phần máu, trong độ căng của bóng đái, của  

trực tràng... Các trạng thái khác nhau của vật chất ấy, khi tác dụng lên thụ quan và  

được thụ quan tiếp thu đều biến đổi thành dạng tín hiệu duy nhất là các luồng xung  

động thần kinh. Nhưng khi tới các bộ phận làm việc thì các luồng thần kinh ấy lại có  

thể gây nên vô số hình thức trả lời khác nhau. Trong cơ thể động vật cũng chỉ có một  

luồng thần kinh từ não, tuỷ đi ra, nhưng có thể tuỳ theo đường đi mà làm cơ co hay  

giãn, tiết mồ hôi hay chảy nước bọt, tim đập nhanh hay chậm, mạch máu ngoài đa co  

lại hay giãn ra. Phản xạ trả lờ i có thể chỉ là một động tác đơn độc hoặc gồm nhiều  

phản xạ phối hợp xảy ra cùng một lúc. Thí dụ: Khi nhìn thấy thức ăn, con chó vừa tỏ  

vẻ mừng rỡ, vẫy đuôi, tiết nước bọt vừa 4 chân nhịp đều chạy đến.  

Liên hệ ngược:  

Theo quan điểm về mối quan hệ hai chiều của hệ thống thông tin, người ta đưa ra  

khái niệm về sự liên hệ ngược, điều này làm phong phú thêm học thuyết phản xạ. Theo  

quan điểm này thì tác dụng đối với một cơ quan nào đó chỉ có thể thực hiện được khi  

cổ sự thông báo về trạng thái của cơ quan đó truyền về hệ thần kinh trung ương. Sau  

đó trong hệ thần kinh trung ương có quá trình phân tích, tổng hợp, rồi truyền lệnh đáp  

ứng đến cơ quan thực hiện. Từ các cơ quan thực hiện lại có quá trình liên hệ ngược,  

thông báo những hoạt động mình làm, những yêu cầu mình đạt để làm tăng hay giảm  

sự điều khiển của hệ thần kinh trung ương đến cơ quan đó. Thí dụ: Khi nhiệt độ cơ thể  

tăng cao, nó kích thích vào thụ quan nhiệt độ trong thành mạch máu, luồng xung động  

thần kinh được truyền vào trung khu điều hòa nhiệt ở vùng dưới đồi, lệnh truyền ra  

làm giãn mạch máu ngoài da để dồn máu ra ngoài, thải bớt nhiệt tăng tiết mồ hôi...  

nhưng khi nhiệt độ toả nhiều thân nhiệt ở mức bình thường thì nhờ mối liên hệ ngược  

ức chế lại trung khu điều hòa nhiệt nhằm co mạch ngoại vi, giảm tiết mồ hôi để giảm  

toả nhiệt, khỏi mất nhiệt của cơ thể.  
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Nhờ có liên hệ ngược mới hằng định được nội mô, duy trì thân nhiệt ổn định, giữ 

huyết áp trung bình, mức đường huyết ít thay đổi.  

1.2. Trung khu thần kinh  

Trung khu thần kinh là nơi tập trung của một nhóm thân neurone trong một bộ  

phận nào đó của hệ thần kinh trung ương để thực hiện một chức năng phản xạ nhất  

định. Thí dụ: Các trung khu hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, sinh dục, điều hòa nhiệt, trao  

đổi chất... Có bao nhiêu động tác phản xạ thì cố bấy nhiêu trung khu thần kinh.  

Trung khu thần kinh của một phản xạ nào đó có thể nằm rải rác ở các bộ phận  

khác nhau trong hệ thần kinh trung ương. Thí dụ: trung khu hô hấp gồm nhóm thân  

neurone nằm rải rác trong tủy sống, hành tủy, não giữa, não trung gian và vỏ não. Mặt  

khác một neurone có thể tham gia vào việc thực hiện nhiều phản xạ khác nhau, nghĩa  

là thuộc nhiều trung khu thần kinh khác nhau. Thí dụ: Những neurone phụ trách cơ  

lưỡi tham gia đồng thời vào phản xạ bú, mút, nhai, nuốt và những vận động của cơ  

quan phát âm.  

Hoạt động ức chế trong hệ thần kinh trung ương  

Xexenôp làm thí nghiệm kinh điển như sau: Cắt bỏ đại não của ếch, bộc lộ thuỳ thị 

giác. Sau đó treo ếch lên giá, dùng dung dịch H2SO4 kích thích chân ếch, xác định thời 

gian phản xạ  co chân. Sau đó đãi hạt muối lên thuỳ thị giác. Do hạt muỗi kích thích lên 

thuỳ thị giác mà tủy sống bị ức chế làm thời gian của phản xạ co chân kéo dài, gọi là ức 

chế Xexenôp.  

Quá trình ức chế xảy ra không chỉ giữa não bộ với tủy sống như thí nghiệm của 

Xexenôp mà cả khi giữa hai trung ương thần kinh, một hưng phấn mạnh, một hưng phấn 

yếu khi cả hai đồng thời tiếp nhận kích thích từ thụ quan cảm giác truyền về thì trung khu 

hưng phấn mạnh sẽ ức chế trung khu yếu. Thí nghiệm: tẩm acid vào 1 bàn chân ếch, 

đồng thời kẹp mạnh vào một chân thấy thời gian tiềm phục để xuất hiện phản xạ gấp 

của chân này gấp 3 lần so với thí nghiệm chỉ tẩm acid không kẹp chân bên kia. Khi đóng 

móng ngựa, muốn nó khỏi đá ta dùng xoắn mũi xoắn mạnh môi trên của nó sẽ gây ức chế 

được phản xạ đá của ngựa.  

Cũng như hưng phấn, ức chế cũng là một hoạt động tích cực của trung ương thần  

kinh nhằm điều chỉnh các hoạt động điều hòa của trung ương thần kinh với các hoạt  

động của cơ thể. Lớp vỏ đại não có tác dụng ức chế đối với các phản xạ của các trung  

khu dưới vỏ cũng nhằm để điều tiết các phản xạ một cách chính xác và hợp lý.  

Hoạt động phối hợp của các trung khu thần kinh  

Mỗi trung khu thần kinh đảm trách một chức năng sinh lý riêng rẽ. Hoạt động phối 

hợp của 2 hay nhiều trung khu trong một phản xạ đáp ứng có ý nghĩa làm tăng cường 

hoặc điều hòa hoạt động phản xạ đáp ứng.  

Thí dụ: Khi con chó ăn, có sự phối hợp giữa các trung khu tiết nước bọt, trung  

khu thị giác, trung khu âm thanh, trung khu vận động của đầu, cổ, đuôi... để làm tăng  

tính ngon miệng khi ăn. Trong khi ăn bên cạnh một số trung khu hưng phấn, một số  
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trung khu khác phải bị ức chế để giữ thăng bằng khi ăn. Thí dụ: trung khu vận động tứ chi bị 

ức chế chẳng hạn, khi ăn không chạy đi chạy lại, ăn mất ngon.  

2. SINH LÝ CÁC PHẦN TRONG HỆ THẦN KINH TRUNG ƢƠNG  

Thần kinh trung ương cấp thấp bao gồm toàn bộ các phần thần kinh nằm dưới vỏ não 

như: Tuỷ sống, hành tuỷ, tiểu não, não giữa, não trung gian...  

2.1. Sinh lý tủy sống  

2.1.1. Đặc điểm cấu tạo của tủy sống  

Tủy sống nằm trong ống tủy (ống xương cột sống) chạy dài từ chỗ giáp hành tủy, nơi 

có đốt xương sống cổ đầu tiên loét Atlas) bọc ngoài đến tận cùng là đốt cuối của cột 

xương sống hay đất cùng của vùng hông khum.  

Tiêu bản lát cắt ngang tuỷ sống cho ta thấy chất xám có hình chữ H nằm ở trong, chất 

trắng nằm ở ngoài. Miền chất xám chữ H là nơi tập trung những thân neurone, hình thái 

cấu tạo có 4 sừng: 2 sừng trên (Sừng lưng) thì nhỏ làm chức năng cảm giác tiếp nhận các 

xung động cảm giác từ ngoài vào, 2 sừng dưới (sừng bụng) to hơn làm chức năng vận 

động chuyển các xung động đáp ứng đi ra, ngoài ra có sừng bên là trung khu thần kinh  

thực vật. Hai sừng trên nối liền với 2 rễ trên (rễ cảm giác), hai sừng dưới nối liền với 2 

rễ dưới (rễ vận động).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sợi cảm giác hướng tâm từ ngoài vào khi đến sừng trên chia làm 3 nhánh: 1 

nhánh đi xuống, tiếp xúc với neurone vận động ở sừng dưới để đi ra theo rễ dưới (rễ vận 

động), 1 nhánh thông qua neurone trung gian để tiếp xúc với neurone vận động bên kia, 

1 nhánh đi quặt lên thâm nhập vào cột trên chất trắng để đi lên các đoạn tuỷ sống phía 

trên và đi lên não.  

Các cột chất trắng chung quanh hình chữ H là những bó sợi trục tập hợp lại gồm có 

cột trên, cột bên là những cột cảm giác (hướng tâm) và cột dưới là những cột vận động 

(ly tâm).  

Tất cả những thụ quan cảm giác ở da và cơ vân toàn thân (trừ vùng mặt) cho đến  

các thụ quan từ mạch máu, từ các cơ quan nội tạng đều có sợi truyền vào theo rễ trên  

vào tuỷ sống. Sợi truyền ra theo rễ dưới chi phối cơ vân và nội tạng toàn thân (trừ  

vùng mặt).  

Dây thần kinh tuỷ sống thường là dây hỗn hợp, có cả sợi truyền vào và sợi truyền  
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ra.  

Sợi thần kinh thực vật truyền vào từ các thụ quan nội tạng khi vào tuỷ sống đều theo 

rễ trên đổ vào sừng bên chất xám tuỷ sống, rồi ra theo rễ dưới, đi qua nhánh thông đổ vào 

hạch gọi là sợi trước hạch, rồi phát sợi sau hạch đi đến các cơ quan đáp ứng (mạch máu 

và cơ trơn nội tạng).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.1.2. Chức năng của tủy sống  

Tủy sống có 2 chức năng: Thứ nhất là chức năng phản xạ: Tủy sống là trung  

ương thần kinh của những phản xạ không điều kiện cấp thấp. Thứ hai là chức năng dẫn  

truyền.  

2.1.2.1. Chức năng phản xạ  

Các đoạn khác nhau của tủy sống chứa các trung khu thần kinh điều khiển các phản 

xạ chuyên trách những vùng nhất định trên cơ thể:  

Trong tủy sống vùng cổ 3 - 4 có trung khu thần kinh điều khiển cơ hoành. Trong tủy 

sống đất cổ thứ 5 đến đất ngực thứ nhất (ở loài nhai lại, loài ăn thịt) và đến đốt ngực 

tuý 2 (ở ngựa và loài ăn tạp) có trung khu điều khiển cơ vai, cơ chi trước.  

Trong tủy sống đất ngực 2 hoặc 3 (tuỳ loài nói trên) đến hết vùng lưng có trung khu 

điều khiển các cơ lồng ngực, cơ lưng, cơ bụng.  

Trong tủy sống vùng hông khum có các trung khu diều kh iển cơ vùng mông, 

vùng bẹn và chi sau. Trong tủy sống đoạn ngực lưng đến hông có các trung khu vận 

mạch và bài tiết mồ hôi. Trong tủy sống vùng khum có các trung khu thải phân, thải 

nước tiểu, cương cứng, phóng tinh... nói chung là trung khu sinh dục.  

Sừng bên chất xám tủy sống chạy dài từ ngực đến hết khum có các trung khu giao 

cảm điều hòa hoạt động của các nội quan trong lồng ngực, hốc bụng và hốc chậu. Sừng bên 

chất xám tủy sống vùng khum có các trung khu phó giao cảm, điều khiển hoạt động của 

nội quan hốc chậu (sinh dục, bóng đái, trực tràng).  
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Tuy nhiên hoạt động của các trung khu trong tủy sống đều chịu sự khống chế của các 

phần cao hơn trong não bộ và của vỏ não.  

2.1.2.2. Chức năng dẫn truyền  

Thông qua các cột chất trắng nằm trên hai bên và phía dưới, ngoài sừng chữ H, tủy 

sống có chức năng dẫn truyền cảm giác từ khắp cơ thể (trừ vùng mặt) lên não và dẫn 

truyền lệnh vận động từ vỏ não xuống.  

- Đường dẫn truyền lên (đường cảm giác): + 

Bó Goll và bó Burdach  

Còn gọi là những bó tủy - vỏ não nằm ở cột trên chất xám, xuất' phát từ tủy sống đi 

lên đổ vào nhân Goll và nhân Burdach ở hành tủy.  

Sau đó đổi đất bắt chéo sang phía đối diện ở tiểu não rồi tiếp tục đi lên đồi thị phía 

bên kia, đổi đất lần thứ 2 để phát sợi đi thẳng lên vỏ não phía đối diện.  

Hai bó này dẫn truyền những xung động cảm giác sâu có ý thức từ cơ, xương, 

khớp, gân gọi là cảm giác bản thể để lên vỏ não, làm cho vỏ não nhận biết vị trí cử động 

từng phần của cơ thể, cảm giác về trọng lượng và áp lực. Hai bó này còn dẫn truyền 

một phần xung động xúc giác từ da.  

+ Bó Flechsig và bó Gowers:  

Bó Flechsig còn gọi là bó tủy - tiểu não thẳng vì nó không bắt chéo mà đi thẳng từ 

tủy sống lên tiểu não vùng bên, sau đó mới phát sợi sau đất bắt chéo lên phía vùng đồi thị 

đối diện, rồi đổi đất lần nữa để phát sợi đi lên vỏ não phía bên kia.  

Bó Gowers còn gọi là bó tủy - tiểu não chéo vì nó bắt chéo ngay tại tủy sống 

sang phía đối diện rồi lên tiểu não phía bên kia, đổi đất đi lên vùng đồi, đổi đốt lần nữa, 

đi lên vỏ não phía bên kia.  

Hai bó này chiếm phần cột bên chất trắng tủy sống, bó Flechsig ở phía trên, bó 

Gowers ở phía dưới, mang những cảm giác sâu không ý thức, tức là những cảm giác 

trương lực cũng từ cơ, xương, gân, khớp lên tiểu não để tiểu não điều hòa những động tác 

có tính chất tự động như phối hợp tự động 4 chân lúc đi, chạy, nhảy.  

Tốc độ dẫn truyền xung động ở hai bó này nhanh hơn so vớ i 2 bó Goll và 

Burdach.  

+ Bó Dejerine còn gọi là bó tủy - đồi thị, xuất phát từ tuỷ sống vùng cột bên và dưới 

đi lên một số đoạn tuỷ, đổi đất, rồi bắt chéo sang phía đối diện để đi lên đồi thị sau đó đổi 

đất lần nữa để đi lên vỏ não. Bó này mang những cảm giác có ý thức về xúc giác đau, nóng 

và lạnh đi lên vỏ não.  
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- Các đường dẫn truyền xuống: gồm những bó tháp thẳng, tháp chéo và bó ngoài 

tháp 

+ Bó tháp thẳng:  

Xuất phát từ các tế bào tháp ở vùng vận động vỏ não (vùng hồi trán lên) đi thẳng 

xuống tủy sống rồi bắt chéo sang phía đối diện ở tủy sống.  

+ Bó tháp chéo: cũng xuất phát từ các tế bào tháp ở vỏ não đi xuống bắt chéo tại hành 

tủy rồi đi thẳng xuống phía bên kia của tủy sống.  

Trên đường đi nó còn phân nhánh đến các phần khác nhau của não bộ như đồi thị, 

hạt đỏ, tiểu não, cấu trúc lưới, hành tủy.  

+ Các bó ngoài tháp gồm:  

* Bó nhân đỏ - tủy  

Xuất phát từ hạt đỏ trong não giữa (cuống não) bắt chéo ngay sang phía đối diện rồi 

đi thẳng xuống tủy sống (ở cột trắng bên). Bó này dẫn truyền các xung động từ tiểu não 

xuống nhằm điều hòa phối hợp các cử động và điều hòa trương lực cơ.  

* Bó tiền đình - tủy  

Xuất phát từ hạt tiền đình (hạt Deitrers) nằm trong hành tủy đi thắng xuống cột  
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dưới chất trắng tủy sống nhằm đảm bảo phản xạ trương lực của cơ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bó mái tủy:  

Xuất phát từ củ não sinh tư xuống tủy sống nhằm phối hợp điều hòa các cử động 

hướng thị giác vào âm thanh.  

* Bó lưới tủy:  

Xuất phát từ hệ lưới xuống tủy sống dẫn truyền các xung động tăng cường hoặc  

trực tiếp đến các neurone vận động của tủy sống nhằm điều khiển các cử động đã được  

chỉnh  

2.2. Sinh lý hành tủy  

Hành tủy cũng có 2 chức năng:  

2.2.1. Trung khu của những phản xạ mang tính chất sinh mệnh  

Trong hành tủy có những trung khu phản xạ sinh mệnh sau đây:  

2.2.1.1. Trung khu hô hấp  

Trong hành tủy có hai trung khu hít vào và thở ra. Hoạt động của 2 trung khu này  

đều phải qua trung khu điều chỉnh ở cầu não để điều khiển các phản xạ hít vào, thở ra.  

2.2.1.2. Trung khu tim và vận mạch  

Từ hành tủy phát ra dây X, phát nhánh đến tim, nó cùng với các sợi giao cảm từ tủy 

sống vùng cổ và ngực, lưng đến điều khiển các hoạt động tăng giảm nhịp tim, co giãn 

mạch máu.  

2.2.1.3. Trung khu tiêu hóa  

Trong hành tủy có các trung khu điều khiển các phản xạ nhai, nua, mút, bú, tiết  
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nước bọt, dịch vị, dịch tụy, dịch mật, dịch ruột, phản xạ nôn, thông qua dây X (dây mê  

tẩu) và các sợi giao cảm phát xuất từ sừng bên chất xám tuỷ sống vùng lưng - hông.  

2.2.1.4. Trung khu ho, hắt hơi  

Điều khiển các phản xạ ho, hắt hơi có tính chất bảo vệ chống dị vật đường hô 

hấp. 

2.2./.5. Trung khu phản xạ giác mạc  

Trung khu này giúp cho con vật phản ứng nhạy cảm với những tác nhân kích 

thích gây nguy hiểm cho mắt.  

Những loại phản xạ trên liên quan tới sự sống còn của cơ thể, vì vậy, tổn thương  

hành tuỷ làm cho con vật chết rất nhanh, vì thế gọi hành tuỷ là "trung khu sinh mệnh"  

2.2.2. Chức năng dẫn truyền  

Hành tuỷ là trạm của tất cả các đường dẫn truyền từ tuỷ lên não và từ não xuống đều 

phải đi qua.  

Ngoài ra, hành tuỷ còn dẫn truyền:  

- Cảm giác từ da mặt, từ các niêm mạc mắt, tai, mũi, họng từ các nội tạng trong hốc 

ngực và hốc bụng vào trung ương thần kinh.  

- Hành tuỷ là nơi đi ra của 8 đôi dây thần kinh sọ, là các dây thần kinh vận động ly 

tâm: dây V (tam thoa), VI (vận động nhãn cầu), VII (thần kinh mặt), VIII (thần kinh thính 

giác), IX (thần kinh lưỡi hầu), X (mê tẩu), Xi (thần kinh gai sống), XII (thần kinh dưới 

lưỡ i).  

2.3. Sinh lý não giữa  

Não giữa gồm cầu não, cuống não, củ não sinh tư. Trong cuống não có các hạt đỏ, 

chất đen. Ở giữa não giữa có ống tuỷ hẹp gọi là ống Sylvius thông với buồng não IV Ở 

hành tuỷ và buồng não III Ở não trung gian. Cuống não gồm phần nền và phần mái có 

những tế bào sắc tố tập hợp thành 2 viền đen (còn gọi là chất đen).  

Não giữa là nơi xuất phát của dây thần kinh số III (vận nhãn chung), IV (cảm 

xúc), các đường cảm giác truyền xuống.  

Xung động hướng tâm lên đồi thị, tiểu não, vỏ não và các xung động vận động ly tâm 

từ vỏ não xuống hành tuỷ và tuỷ sống đều đi qua não giữa.  

2.3.1. Chức năng củ não sinh tư  

- Hai củ não sinh tư trước: là trạm của đường thị giác, trong đó có chứa nhân của dây 

thần kinh số III, đồng thời là điểm kết thúc của các sợi trong dây thần kinh số IIdây thị 

giác - đi từ võng mạc mắt, qua bắt chéo thị giác tới. Hai củ não sinh tư trước tham gia 

vào các phản xạ co đồng tử, nháy mắt, liếc mắt và quay mặt về nguồn ánh sáng (nhờ nó 

có đường liên hệ với nhân đỏ và các nhân vận động khác).  

Hai củ não sinh tư sau: là trạm của đường thính giác. Nó tham gia vào các phản xạ  

vận động thính giác như cử động tai, quay đầu về phía phát ra tiếng động.  
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2.3.2. Chức năng nhân đỏ (hạt đỏ)  

Hạt đỏ có tác dụng làm giảm trương lực cơ. Nó ức chế hạt tiền đình ở hành tuỷ (hạt 

tiền đình làm tăng trương lực cơ) để cho trương lực cơ giữ mức cân bằng. Thí nghiệm: 

cắt ngang não ở phía trên hành tuỷ, làm cắt đứt đường liên hệ giữa hạt đỏ và hạt tiền đình 

ở mèo, sẽ xuất hiện hiện tượng duỗi cứng mắt não (đầu ngẩng ngửa về sau, đuôi cong 

lên, chân duỗi thẳng).  

Ngoài ra, hạt đỏ cùng với hạt tiền đình đảm bảo các phản xạ tư thế và phản xạ  

chỉnh thế, trong đó:  

- Phản xạ tư thế là một tập hợp nhiều phản xạ có tác dụng giữ vững tư thế của cơ 

thể.. 

- Phản xạ chỉnh thế bao gồm nhiều phản xạ có tác dụng đưa cơ thể trở về tư thế ban 

đầu khi bị đặt ở một tư thế bất thường, hoặc tạo nên một số động tác để cơ thể có một tư 

thế mới vững vàng. Thí dụ: Đặt con vật nằm nghiêng, nằm ngửa... con vật vẫn quay về tư 

thế đứng vững trên 4 chân.  

2.3.3. Sinh lý chất đen  

Chất đen điều khiển các phản xạ cử động phức tạp và tinh vi (nhai, nuốt, củ động các 

đầu ngón chân).  

2.4. Sinh lý tiểu não  

Tiểu não là một bộ phận cao cấp của hệ thần kinh trung ương. Nó có vai trò quan trọng 

trong việc điều hòa các cử động phối hợp tuỳ ý và không tuỳ ý. Tiểu não gồm có thuỳ 

nhộng nằm ở giữa và hai thuỳ bên tức hai bán cầu tiểu não. Tiểu não nén hệ với các phần 

khác của hệ thần kinh trung ương gồm các bó sợi chạy trong 3 đôi cuống: đôi cuống trên 

nối với đại não, đôi cuống giữa nối với cầu não, đôi cuống dưới nối với hành tuỷ Nhờ 

những đường liên hệ trên, tiểu não giữ được mối liên hệ thần kinh phức tạp với tất cả các 

phần của hệ thần kinh. Những đường liên hệ đó là.  

2.4.1. Những đường từ các nơi truyền đến tiểu não  

- Bó tiền đình - tiểu não: xuất phát từ mê cung (ở tai) qua hạt tiền đình đến tiểu 

não. 

- Bó này mang đến tiểu não những cảm giác về không gian.  

- Bó tuỷ - tiểu não chéo (bó Gowers) và tuỷ - tiểu não thẳng (bó Flechsig) từ tuỷ sống 

lên mang đến tiểu não cảm giác về trương lực cơ.  

- Bó vỏ cầu - tiểu não: đi từ vỏ não bên kia qua nhãn cầu đến tiểu não.  

2.4.2. Những đường đi từ tiểu não  

Bó tiểu não - đồi thị - vỏ não: xuất phát từ nhân răng trong tiểu não, qua đồi thị và 

tận cùng ở vỏ não bên kia. Bó này cùng với bó vỏ cầu tiểu não bảo đảm mối quan hệ giữa 

tiểu não với vỏ não.  

- Bó tiểu não - tiểu não: xuất phát từ nhân răng đi đến tiểu não bên kia. Bó này đảm 

bảo mối liên hệ giữa 2 bán cầu tiểu não.  
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- Bó tiểu não - hạt đỏ: đi từ nhân răng đến hạt đỏ bên kia rồi tiếp xúc với bó nhân đỏ - 

tuỷ  

- Bó tiểu não - tiền đình: đi từ nhân mái trong tiểu não đến nhân tiền đình rồi tiếp xúc 

với bó tiền đình - tuỷ.  

- Bó tiểu não - hành tuỷ: đi từ nhân mái đến hành tuỷ tiếp xúc với bó trám - tuỷ.  

 Ba bó tiểu não nối hạt đỏ, tiểu não nối tiền đình và tiểu não nối hành tuỷ có chức  

 năng dẫn những xung động của tiểu não đi đến các cơ để điều hòa trương lực.  

Chức năng của tiểu não là điều hòa trương lực cơ, qua đó thực hiện 3 chức năng 

phản xạ quan trọng là:  

- Giữ vững thăng bằng cơ thể.  

- Điều hòa các phản xạ tư thế, chỉnh thế.  

- Điều hòa các động tác tuỳ ý.  

Sau khi cắt bỏ tiểu não hoặc tiểu não bị tổn thương cơ thể bị những rối loạn sau:  

 + Trương lực cơ giảm: ngay sau khi cắt bỏ tiểu não trương lực cơ duỗi tăng, xuất  

 hiện triệu chứng như duỗi cứng mất não, sau đó trương lực cơ lại giảm. Sau một thời 

gian rất dài trương lực của một số nhóm cơ lại tăng.  

+ Con vật không đứng vững được, đầu lắc lư, thân và tứ chi run rẩy.  

+ Chóng mặt: do các cơ cử động liên tục và rối loạn nên quá trình trao đổi chất 

tăng, mất nhiều năng lượng nên cơ chóng kiệt sức.  

+ Không phối hợp được các cơ cử động, khiến các cơ cử động mất chính xác. Sai tầm, 

sai hướng, mất nhịp điệu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những động vật được luyện nhiều như ngựa đua, chó, ngựa làm xiếc... nhờ tiểu não 

phát triển mạnh nên các động tác phản xạ mau lẹ, chính xác và điều hòa sự thăng bằng cơ 

thể tốt hơn.  
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2.5. Sinh lý não trung gian  

2.5.1. Đồi thị  

Đồi thị còn gọi là gò thị, vùng đồi, khâu não. Đồi thị là trạm trung gian chuyển tiếp' 

lớn nhất của não bộ, tất cả những xung cảm giác từ dưới lên đều phải qua nó trước khi 

lên vỏ não (trừ khứu giác) và tất cả những xung ly tâm vận động từ vỏ não xuống cũng 

phải qua nó trước khi đi xuống các trung ương thần kinh phía dưới để đến các cơ quan đáp 

ứng  

Trong đồi thị có chứa 40 nhân được xếp thành 2 nhóm lớn: nhóm nhân chuyên 

trách và nhóm nhân không chuyên trách.  

Các sợi của nhóm nhân chuyên trách phát ra đi đến từng vùng nhất định của vỏ não 

để mang thông tin riêng lẻ đến các vùng chuyên biệt đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sợi của nhóm nhân không chuyên trách phát ra thì phân nhánh đến các nhân  

dưới vỏ, chuyển qua nhiều neurone trung gian rồi cuối cùng đi đến các vùng khác nhau  

của vỏ não.  

Các nhân không chuyên trách gồm có:  

Nhân trước: nhận các xung động từ các thụ quan nội tạng rồi truyền lên vùng thể chai 

của bán cầu đại não.  

- Nhân sau phía bụng: nhận những xung động từ các thụ quan da, mặt, lưỡi, thân và tứ 

chi (các thụ quan bản thể) rồi truyền lên vùng cảm giác của vỏ não.  

Nhân bên phía bụng: Nhận các xung động từ tiểu não rồi truyền lên vùng vận 

động của vỏ não.  

- Thể gối bên: Nhận các xung động thị giác từ củ não sinh tư trước và từ võng mạc 

mắt để truyền lên vùng thị giác của vỏ não.  

- Thể gối giữa: Nhận các xung động thính giác từ củ não sinh tư sau và từ cơ quan 

Com rồi truyền lên vùng thính giác của vỏ não.  

Các nhân không chuyên trách  này của đồ i th ị tạo mối liên hệ vớ i các nhân   

chuyên trách và các cấu trúc dưới vỏ, trước khi truyền xung động lên các vùng của vỏ  

não. Chúng tham gia hoạt động hoạt hóa các cấu trúc của vỏ não, tạo trạng thái tập  
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trung chú ý ở người và động vật. Đồi thị còn là trung ương cấp cao của cảm giác đau  

đớn, khi vùng đồi thị bị tổn thương, một va chạm nhỏ lên da cũng gây cảm giác đau  

cực độ (ngược lại, cũng có trường hợp tổn thương đồi thị làm mất hẳn cảm giác đau).  

2.5.2. Vùng dưới đồi  

Vùng dưới đồi có 32 đôi nhân, tập trung thành 3 nhóm chính sau đây:  

- Nhóm nhân vùng trước: gồm các nhân trên thị, bên buồng, trước thị.  

- Nhóm nhân vùng giữa: gồm các nhân bụng giữa, lưng giữa, nhân phễu.  

- Nhóm nhân vùng sau: gồm các nhân trước vú, trên vú và củ vú.  

Các neurone của vùng dưới đồi ngoài chức năng dẫn truyền xung động thần kinh như 

neurone của các cấu trúc thần kinh khác còn có chức năng tổng hợp và bài tiết hormone. 

Vùng dưới đồi giữ mối liên hệ mạch quản, thần kinh mật thiết với tuyến yên, từ đó tạo nên 

các chức năng đa dạng của vùng dưới đồi, thể hiện như sau:  

2.5.2.1. Chức năng thần kinh của vùng dưới đồi  

Có thể coi vùng dưới đồi như là một trung ương thần kinh thực vật (trung ương  

dinh dưỡng) cấp cao của não bộ. Ở vùng dưới đồi có những trung khu thực vật sau  

đây:  

- Trung khu giao cảm và phó giao cảm.  

Vùng bên và sau có những trung khu giao cảm: kích thích ở đó gây tim đập  

nhanh, huyết áp tăng, đồng tử giãn. Cạnh đó có trung khu phó giao cảm, kích thích ở đó 

ta thu được những phản xạ của sự hưng phấn thần kinh phó giao cảm.  

- Trung khu trao đổi chất:  

+ Trao đổi glucid: thí nghiệm phá huỷ nhóm nhân giữa gây bệnh đái đường.  

+ Trao đổi lipid: tổn thương vùng củ xám gây chứng béo phì.  

+ Trao đổi nước: trong vùng dưới đồi có trung khu khát. Khi kích thích gây ra khát 

dữ dội (con vật uống nhiều). Phá huỷ nó làm mất cảm giác khát vllul viễn, con vật không 

thích ăn những thức ăn có nước.  

- Trung khu điều hòa thân nhiệt:  

Trong vùng dưới đồi có những trung khu toả nhiệt và sinh nhiệt. Vùng trước có 

trung khu toả nhiệt, kích thích ở đó gây thở nhanh, nôn, ra mồ hôi, giãn mạch máu 

ngoài ra. Vùng sau có trung khu sinh nhiệt, kích thích nó gây sản sinh nhiệt, tim đập 

nhanh, huyết áp tăng, giãn đồng tử, co mạch ngoài da.  

- Trung khu tiêu hóa: Trung khu nó nằm ở nhân bụng giữa. Làm tổn thương nó  

gây phàm ăn, con vật ăn rất nhiều, rất nhanh. Trung khu ăn nằm ở nhân lưng bên. Nếu  

phá đi con vật mất phản xạ ăn, đứng trước thức ăn thì thờ ơ, con vật gầy sút và chết vì  

đói.  

- Trung khu sinh dục: Trong các nhân vùng trước có trung khu sinh dục, tiết ra  

những yếu tố giải phóng như FRI, LRF, PRE (ở con cái) và FRF, IRF (ở con đực),  
 

311  



 
 

 

điều hòa các hoạt động sinh dục (như đã nói ở chương nội tiết).  

Người ta còn thấy, vùng dưới đồi là cơ quan thần kinh tham gia vào quá trình biệt 

hóa giới tính thành đực hay cái trong thời kỳ đầu của bào thai.  

Trung khu thức ngủ: Sự thức hay ngủ cũng có liên quan đến hoạt động của vùng dưới 

đồi.  

- Trung khu cảm xúc: Trên lâm sàng, khi mổ chạm vào vùng dưới đồi thấy gây ra  

tiếng khóc hay tiếng cười (ở người), ở gia súc phát sinh phản xạ gầm gừ, nhe răng,  

hung hãn.  

2.5.2.2. Chức nông nội tiết  

Vùng dưới đồi cũng có thể coi là cơ quan đại diện của hệ thần kinh liên lạc với hệ 

nội tiết qua tuyến yên, để thực hiện các cơ chế thần kinh - thể dịch, nhằm điều hòa các 

hoạt động cơ năng và dinh dưỡng bên trong cơ thể.  

- Các hormone giải phóng và ức chế của vùng dưới đồi  

Vùng dưới đồi điều khiển hoạt động tuyến yên qua những yếu tố giải phóng RF  

(Releasing factors) gồm: GHRH, TRH, CRH, FRH và LRH. Các yếu tố ức chế tuyến  

yên IF (/nhibitoryfactors) gồm: GHIH, PIH như đã nói ở chương nội tiết. Những yếu  

tố này được tổng hợp từ thân neurone, chúng được vận chuyển theo sợi trục xuống tích  

trữ trong các túi nhỏ tận cùng của thần kinh ở vùng lồi giữa tuyến yên. Từ đó các yếu  

tố này khuếch tán vào mạng lưới mao mạch và được tập hợp vào tĩnh mạch Cô pa đi  

xuống thuỳ trước tuyến yên, điều khiển hoạt động tiết các homlone tương ứng của thuỳ  

trước tuyến yên.  

- Các hoơnone khác  

Các nhân bên buồng, trên th ị còn sản sinh ra những hormone như: hormone  

chống lợi niệu: ADH, honnone thúc thai oxytocin. Những hormone này trượt theo các  

sợi trục thần kinh xuống đọng lại ở các bọc tận cùng của thuỳ sau tuyến yên để đi gây  

tác dụng. Trong đó: ADH làm tăng cường tái hấp thu chủ động nước ở ống thận nhỏ,  

giảm lợ i niệu, giữ nước lạ i cho cơ thể, còn oxytocin gây co bóp cơ trơn tử cung để  

thúc đẻ, đẩy thai ra ngoài trong phản xạ đẻ. Một tác dụng khác của oxytocin là kích  

thích sự tiết sữa.  

2.5.3. Sinh lý cấu tạo lưới  
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Cấu trúc lưới là một đám neurone nằm quanh ống tuỷ, bắt đầu từ đốt cổ của tuỷ sống 

lên đến hành tuỷ, mở rộng thêm ở phần cầu não, chiếm khoảng trung tâm của não giữa đi 

qua các nhân không chuyên trách của vùng đồi thị.  

Ta biết rằng mọi đường cảm giác đi lên đều phải qua đồi thị mới lên vỏ não. Từ các 

đường cảm giác chính đó, có các nhánh bên rẽ vào cấu trúc lưới. Trên mỗi tế bào của cấu 

trúc lưới có tới hàng vạn synapse. Tại cấu trúc lưới còn có những mạch kín gọi là bẫy hưng 

phấn. Các xung thần kinh chạy vòng trong những mạch kín này một thời gian dài là cơ sở 

của vết mòn trong cung phản xạ có điều kiện.  

Các công trình của Mogun và nhiều tác giả chứng minh rằng: thông tin từ các  

giác quan từ dưới lên khi đi qua cấu trúc lưới (nhờ các nhánh bên gửi sang) đều được  

xử lý; các thông tin quan trọng thì được tăng cường (hoạt hoá) còn các thông tin không  

quan trọng thì bị gạn lọc, ức chế trước khi gửi lên vỏ não. Người ta ví vùng đồi như là  

"trạm bưu điện" chuyển các xung động cảm giác từ dưới lên đúng địa chỉ các vùng  

tương ứng nhất định của vỏ não, không thêm không bớt. Còn cấu trúc lưới như "người  

vãn thư" ghi vào sổ xử lý hoặc khuếch đại lên với những thông tin quan trọng, hoặc  

làm g iảm hay ỉm đi những tin không quan trọng hay có hại trước khi gửi lên "thủ  

trưởng".  

Nhìn chung, giữa cấu trúc lưới và vỏ não có mối liên hệ qua lại mật thiết. Thông tin 

từ một vùng của lưới được chuyển đến mọi vùng của vỏ não. Ngược lại, các vùng của vỏ 

não và dưới vỏ cũng gửi xung động đến cấu trúc lưới để duy trì hoạt động của hệ lưới. 

Ngoài ra, cấu trúc lưới còn cùng với một số nhân dưới vỏ (vùng dưới đồi) tạo ra những biểu 

hiện về hành vi và thái độ xử trí của con vật.  

2.6. Sinh lý thể vân  

Thể vân là trung khu dưới vỏ lớn nằm kề ngay dưới vỏ não, nó gồm nhân đuôi, nhân 

đầu nhân cầu nhạt, nhân vỏ hỗn hợp thành.  

Chức năng của thể vân được biểu hiện như sau:  

- Thí nghiệm làm tổn thương thể vân dẫn đến những hội chứng lâm sàng gồm: múa 

vờn bại run, co cứng.  

Múa vờn: là những cử động chậm chạp, ngoài ý muốn do sự có bóp của các cơ  
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vân thuộc chi trước và một ít cơ thuộc chi sau và bên ngoài (đầu ngón). Đôi khi những cử 

động đó nhanh lên gọi là múa vờn.  

Bại run: Đây là một loạt động tác run ngoài ý muốn. Khi nghỉ ngơi run ít, kh i hoạt 

động run nhiều và ngừng khi ngủ. Chứng này phát hiện khi tổn thương nhân cầu nhạt và 

cả chất đen tạo nên.  

Co cứng: Bao gồm co cơ và cơ duỗi do tổn thương nhân cáu nhạt và thể Lyus.  

Nói chung thể vân là một trung ương vận động ngoài bó tháp. Từ thể vân có  

những cung động đi đến neurone vận động của tuỷ sống, chỉ huy động của cơ vân. Thể  

vân có tác dụng điều hòa các cử động đi vào nề nếp, để thành một định hình. Thí dụ: ở  

người tập đi xe đạp, ta chú ý từng động tác, đến khi biết rồi, ta không cần vận dụng vỏ  

não nữa, vì thể vân đã chuyển phức phối hợp những cử động đi xe đạp thuần thục cho  

ta rồi.  

Ở gia súc, thể vân khá phát triển, nhất là những gia súc hay được dùng để tập 

luyện như chó, ngựa... nên động tác của chúng khá thành thục (như làm xiếc chẳng hạn) 

sau khi đã tập luyện.  

Nói chung, các trung ương thần kinh dưới vỏ gia súc đảm trách ở một mức độ cao 

các hoạt động phản xạ của cơ thể. Đến người thì vỏ não bao trùm lên tất cả.  

Việc thành lập phản xạ có điều kiện ở gia súc có thể tiến hành không chỉ ở vỏ não 

mà cả ở các trung ương thần kinh dưới vỏ.  

2.7. Sinh lý hệ thần kinh thực vật  

Trong cơ thể có 2 hệ thần kinh: hệ thần kinh động vật chi phối hoạt động cơ vân, bắp 

thịt, điều khiển các hoạt động tuỳ ý, dưới sự chỉ huy của vỏ não.  

Hệ thần kinh thực vật chi phối sự hoạt động cơ trơn, các mạch máu và cơ quan nội 

tạng, các hoạt động trao đổi chất: dinh dưỡng, điều khiển các hoạt động không tuỳ ý, dưới 

sự chỉ huy trực tiếp các trung khu dưới vỏ não.  

Một đặc điểm nổi bật của hệ thần kinh thực vật là nó có khả năng làm thay đổi  

hoạt động của các tạng nhanh chóng và mạnh, thí dụ: chỉ cần từ 3 - 5 giây là nhịp tim  

có thể tăng lên gấp 2 lần, làm tăng huyết áp động mạch lên 2 lần sau khoảng 10 - 1 5  

giây hoặc làm giảm thấp huyết áp động mạch đến mức gây ngất chỉ sau 4 - 5 giây.  

Hệ thần kinh thực vật gồm 2 loại: thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm.  

2.7.1. Phân biệt hệ giao cảm và phó giao cảm  

2.7.1.1. Các trung khu thần kinh thực vật  

Các trung khu giao cảm chỉ nằm trong sừng bên chất xám tuỷ sống từ đất ngực 1 cho 

đến tết tận cùng của tuỷ sống vùng khum.  

Các trung khu phó giao cảm nằm trong chất xám của vùng dưới đồi, não giữa, hành 

tuỷ và sừng bên chất xám tuỷ sống sống vùng khum.  

2.7.1.2. Các sợi thần kinh thực vật  
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Sợi thần kinh từ các trung khu ra gọi là sợi trước hạch bao giờ cũng đổ vào một  

hạch, rồi mới phát sợi sau hạch (sợi sau đốt) đi dấn các cơ quan đáp ứng, cụ thể là: +  

Đối với hệ giao cảm: sợi trước hạch ngắn, sợi sau hạch dài. Hạch thần kinh giao cảm  

gồm 2 chuỗi hạch nằm kề hai bên cột sống, nối theo có hạch sao, hạch cổ giữa, hạch  

cổ trên. Đa số sợi trước hạch từ các trung khu ra đổ vào các hạch đó rồi đi đến những  

hạch xa hơn. Ở đây gồm nhiều neurone thần kinh tập trung lại tạo thành những  

đám rối, như đám rối màng treo ruột, đám rối mặt trời, đám rối thần kinh xoang  

bụng...  

sau đó mới phát sợi sau hạch đi đến các cơ quan đáp ứng.  

Từ hạch giao cảm cổ trên, phát sợi sau hạch đi đến tuyến mồ hôi, các mạch máu 

ngoài ra đi đến đồng tử, cơ mi mắt, đến tuyến nước bọt mang tai.  

Từ hạch cổ giữa phát sợi sau hạch đi đến tuyến giáp trạng.  

Từ hạch sau phát sợi sau hạch đi đến đám rối tim rồi đi đến tim, từ các hạch ngực 2, 3, 

4 có sợi sau hạch đi đến đám rối tim, rồi phát sợi sau hạch đi đến mạch vành, khí quản 

phổi, thực quản, dạ dày, gan, túi mật. Từ các hạch 5, 6, 7, 8, 9 vùng ngực, lưng có những 

sợi phát ra tạo thành dây tạng lớn đến đám rối mặt trời, rồ i phát đất đi đến thận và cơ 

quan sinh dục trong.  

Từ 3 hạch lưng cuối cùng và 6 hạch vùng hông phát sợi đi đến mạch máu chi sau và 

vào hội âm. Từ 2 hạch hông đầu tiên có sợi đi đến đám rối màng ruột dưới, phát sợi sau 

hạch đi đến ruột già, sinh dục ngoài, bóng đái, trực tràng.  

Miền tuỷ tuyến thượng thận có thể coi như là một hạch giao cảm lớn. Sợi trước  

hạch giao cảm đến đó kích thích nó tiết ra adrenalin, có tác dụng như thần kinh giao  

cảm.  

+ Đối với hệ phó giao cảm:  

Các sợi trước hạch khá dài, các hạch của nó thường nằm ngay trong thành của cơ quan 

mà chi phối nó, các sợi sau hạch, do đó thường rất ngắn. Cụ thể:  

Từ não giữa (cuống não) phát sợi thần kinh số IH, tạo thành thần kinh vận nhãn 

chung đi đến hạch mi rồi phát sợi sau hạch đi đến đồng tử và cơ thể mi.  

Từ hành tuỷ phát sợi thần kinh mắt số VII đi đến hạch bướu rồi phát sợi sau hạch đến 

tuyến lệ, mắt, mũ i có nhánh đi đến hạch dưới hàm rồi phát sợi sau hạch đi đến tuyến 

nước bọt dưới hàm, dưới lưỡ i.  

Từ hành tuỷ phát sợi thần kinh lưỡi hầu số IX đi đến hạch tai, rồi phát sợi sau hạch 

để đi đến tuyến nước bọt mang tai.  

Từ hành tuỷ phát sợi thần kinh sọ số X (dây mê tẩu, phế vị) đi về sau rồi có   

nhánh rẽ vào hốc ngực chi phối tim, mạch vành, thực quản, khí quản, phổi và hốc bụng  

trên chi phối dạ dày, gan, túi mật. Sợi chính của nó tiếp tục đi về sau đổ vào đám rối  

mặt trời rồi tiếp tục bằng các nhánh chi phối tuỵ, lách, ruột non, thận, sinh dục trong.  

Sợi chính của nó tiếp tục đi và tận cùng ở hạch ruột già trên để chi phối manh tràng và  
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phần trên của kết tràng.  

Các hạch của dây X đổ vào nằm ngay trong thành của các nội quan của nó chi 

phối. 

Từ tuỷ sống vùng khum phát những sợi tạo thành thần kinh chậu chi phối ruột già 

dưới, sinh dục ngoài, bọng đái, trực tràng. Hạch của chúng nằm ngay trong thành của các 

cơ quan đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn chung các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm thường đi song song, ở  

đâu có sợi giao cảm đến thì thường ở đó có sợi phó giao cảm đến. Sự phân bố này đảm  

bảo chức năng tiết chế lẫn nhau giữa hai hệ nhằm điều hòa thăng bằng hoạt động của  

các nội quan.  
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Về kích thước: Sợi thần kinh thực vật thường rất nhỏ (đường kính 5 -7 micron), còn 

sợi thần kinh động vật to hơn (đường kính 12-14 micron). Tốc độ dẫn truyền hưng phấn 

trong sợi thần kinh thực vật chậm ( 1 -30m/giây) còn trong sợi thần kinh động vật thì 

nhanh hơn (60-120m/giây). Trong nhiều trường hợp, những sợi thần kinh thực vật đi cùng 

trong một bao chung với sợi thần kinh động vật.  

Giữa 2 loại sợi thần kinh thực vật thì tốc độ truyền xung động trong sợi phó giao cảm 

nhanh hơn trong sợi giao cảm. Bởi vì đối với hệ thần kinh thực vật chỉ có sợi trước 

hạch mới có vỏ Myelin, sợi sau hạch - không có, mà sợi trước hạch giao cảm thì rất ngắn, 

còn sợi trước hạch phó giao cảm thì rất dài. Xung động đi trong sợi phó giao cảm đến các 

cơ quan đáp ứng chỉ mất 1/100 - 111000 giây, trong lúc đó trong sợi giao cảm phải mất  

mấy giây, có khi đến 1 phút. Cho nên, một kích thích đến hệ phó giao cảm sau khi đã 

đình chỉ rồi, hậu quả kích thích rất ngắn, còn đối với hệ giao cảm thì hậu quả kích thích 

còn duy trì mấy giây, có khi đến mấy phút.  

2.7.1 .3. Hệ giao cảm phân bố rộng rãi hơn hệ phó giao cảm  

Có một số cơ quan không có sợi phó giao cảm đi tới (như mạch máu ngoài da, 

tuyến mồ hôi, cơ chân lông, tuyến thượng thận, mạch máu cơ vân).  

Số lượng sợi sau hạch của hệ giao cảm nhiều hơn sợi trước hạch, mỗi sợi trước  

hạch tiếp xúc với nhiều neurone (30 neurone) sau hạch do đó nó chi phối nhiều cơ  

quan. Nhờ sự phân nhánh như vậy nên khuếch tán hưng phấn rộng. Hệ phó giao cảm  

không có sự phân nhánh mạnh nên hưng phấn truyền đi chỉ trong phạm vi hẹp.  

2.7.1.4. Hoạt động của sợi thần kinh thực vật tác dụng lên các cơ quan thường 

thông qua một chất trung gian hóa học được tiết ra ở cúc tận cùng của sợi trục của 

chúng. Ở sợi giao cảm là chất catecolamin (gồm adrenalin và noradrenalin). Ở sợi phó giao 

cảm là acetylcholin.  

Riêng  hệ  g iao cảm có 2 lo ạ i sợ i: loạ i cơ năng (phổ b iến) gọ i là  sợ i s inh  

catecolamin (sympatin). Loại sợi thứ 2 là sợi dinh dưỡng, chất trung gian hóa học mà nó 

tiết ra là acetylcholin (chứ không phải là catecolamin) gọi là sợi sinh choán. Đó là những 

sợi giao cảm chi phối mạch vành tim và chi phối mạch máu cơ vân.  

2.7.2. Phản xạ trục  

Một đặc điểm quan trọng khác của hệ thực vật là hình thành các phản xạ trục. Phản 

xạ này khác với phản xạ thông thường là từ đường truyền vào đến đường truyền ra xung 

động thần kinh không đi qua trung ương.  

Nó thông qua một hoặc nhiều synapse thường nằm ngay trong thành của các cơ 

quan. Ví dụ: khi ta sát mạnh vào tay, nhất là vào tai, da và tai đỏ lên, do mạch máu ở đó 

giãn nở tức thời thông qua phản xạ trục.  

2.7.3. Chức năng sinh lý của hệ thần kinh thực vật  

Chức năng của hệ thần kinh thực vật là điều hòa các hoạt động của các cơ quan  

nội tạng và điều hòa trao đổi chất (dinh dưỡng). ảnh hưởng của giao cảm gồm cả cơ  
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năng và dinh dưỡng. ảnh hưởng của hệ phó giao cảm chỉ có cơ năng. Có thể tóm tắt qua 

bảng 11.1 .  

Bảng 11.1: Ảnh hưởng của thần kinh thực vật lên các cơ quan  

Cơ quan - bộ phận Ảnh hưởng của giao cảm Ảnh hưởng của phó giao cảm 

Đồng tử mắt Giãn Co 

Tim Đập nhanh và mạnh Đập chập và yếu 

Cơ trơn Ở da Co cơ, dựng lông Tăng co bóp (mạnh) Tăng co 

Dạ dày ức chế co bóp (yếu) bóp (mạnh) 

Ruột non ức chế co bóp (yếu} 

Khí quản nhánh Giãn Co 

Tuyến mồ hôi Tăng tiết Tăng tiết mổ hài lòng bàn tay 

Mạch Ở da Co - 

máu Cơ vân Giãn - 

Vành tim Giãn - 

Tuyến nước bọt Co Giãn 

Phổi Co hoặc giãn - 

Nội tạng Co - 

Xoang bụng Co (yếu) Giàn 

Não Co Giãn 

Cơ quan sinh dục 

ngoài 

Tuyển nước bọt Tiết (nhiều men và niêm dịch, Tiết (cả 3 đôi tuyến, nhiều 

chỉ tiết tuyến mang tai tương diễm 

Tuyến dịch vị Giảm tiết Tăng kết 
Tuyến dịch tuỵ , ruột - Tiết nhiều 

Gan Phân giải glucogen - 

Cơ thành bàng quang Giàn hoặc giảm căng thẳng co và tăng căng thắng 
Cơ thắt bàng quang Co và tăng căng thẳng Giãn 

Cơ tử cung khi chửa Co - 

Cơ tử cung khi không chửa Giãn . - 
Cơ thành túi mật Giãn Co 

Cơ vòng túi mật Co Giãn 

Lá lách Co 

Cơ quan sinh dục Phóng tinh Cương cứng (dương vật, âm 

hạch)  

Qua bảng 11.1 ta thấy tác dụng của 2 hệ giao cảm và phó giao cảm thường đối lập 

nhau, nhằm điều hòa hoạt động của các nội quan được thăng bằng. Tác dụng của hệ giao 

cảm rộng rãi hơn tác dụng của hệ phó giao cảm.  

2.7.4. Thuốc ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thần kinh thực vật  

2.7.4.1 . Thuốc ảnh hưởng tới cơ quan đáp ứng hệ adrenergic  

Khi tiêm noradrenalin vào tĩnh mạch thì gây ra các tác dụng toàn thân giống như  

khi kích thích hệ giao cảm, vì thế noradrenatin được gọi là chất giống giao cảm hay  
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thuốc adrenergic. Adrenalin, methoxamin và nhiều thuốc khác cũng là thuốc giống giao 

cam.  

Một số thuốc lại tác dụng gián tiếp lên hệ giao cảm chứ không kích thích trực tiếp 

lên cơ quan đáp ứng. Đó là các thuốc ephedrin, tyramin, amphetamin. Tác dụng của thuốc 

này là gây giải phóng noradrenalin ra khỏi các bọc chứa ở cúc tận cùng của hệ giao cảm để 

gây hiệu ứng như hệ giao cảm.  

Một số thuốc gây kìm hãm hoạt tính adrenergic, thuốc ngăn chặn sự tổng hợp và tích 

trữ noradrenalin trong các bọc thần kinh điển hình như reserpin. Có thuốc ức chế sự giải 

phóng noradrenalin từ các cúc tận cùng điển hình là guanethidin.  

2.7.4.2. Thuốc tác dụng lên cơ quan đáp ứng hệ cholinergic  

Một số thuốc tiêm vào cơ thể gây tác dụng như khi kích thích hệ phó giao cảm 

gồm: pilocacpin, eserin. Riêng acetylcholin rất dễ bị phá hủy khi đưa vào máu và các dịch 

cơ thể trước khi tới cơ quan đáp ứng, vì vậy nó không gây tác dụng như kích thích hệ 

phó giao cam.  

Một số thuốc gây tăng cường tác dụng của hệ phó giao cảm (thuốc kháng  

cholinesterase) nó làm tăng cường vai trò của acetylcholin tại các tấm vận động như 

neostigmin, pyridostigmin...Các thuốc này ức chế enzyme cholinesterase làm cho 

acetylcholin giải phóng ra chậm bị phá huỷ, gây hiệu quả kéo dài trên cơ quan đáp ứng. 

Một số thuốc khác lại gây ức chế hoạt tính cholinergic ở cơ quan đáp ứng làm giảm tác 

dụng của acetylcholin tại cơ quan đáp ứng cholinergic, điển hình là atropin. Vì thế atropin 

thường được sử dụng để giải độc cường phó giao cảm.  

2.7.4.3. Thuốc kích thích hay ức chêlneurone hạch thực vật 

Thuốc kích thích hạch thực vật  

Tận cùng của các neurone trước hạch của hệ giao cảm và cả hệ phó giao cảm đều  

tiết acetylcholin và acetylcholin này lại kích thích các neurone sau hạch. Hơn nữa tiêm  

acetylcholin có thể gây kích thích neurone hạch của cả hai hệ, vì thế đồng thời gây ra  

hiệu ứng ở cả hai hệ giao cảm và phó giao cảm lên toàn cơ thể. Chất nicotin kích thích  

lên neurone hạch giống như acetylcholin vì ở màng neurone hạch cũng có receptor tiếp  

nhận nicotin.  

Nicotin đồng thời kích thích neurone hạch của cả hệ giao cảm và phó giao cảm, gây 

co mạch mạnh ở các tạng trong ổ bụng và ở chi đồng thời lại gây các hiệu ứng phó giao cảm 

như làm giảm hoạt động dạ dày, ruột do đó ở những người nghiện thuốc lá thường có tính 

ngon miệng không cao.  

Thuốc ức chế hạch thực vật  

Nhiều chất như tetraethyl ammonium, hexamethonium, pentholium ức chế sự dẫn 

truyền xung động từ neurone trước hạch sang neurone sau hạch ở cả hai hệ giao cảm và 

phó giao cảm. Chúng chủ yếu được dùng để ức chế giao cảm vì các dấu hiệu ức chế giao 

cảm thường che lấp sự ức chế phó giao cảm.  
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Chương12  

SINH LÝ HỆ THẦN KINH CẤP CAO  

 

Vỏ não là phần phát triển cao nhất của hệ thần kinh vì vậy, nói tới hệ thần kinh  

cấp cao là nói tới vỏ não. Ở động vật, bán cầu não là phần trẻ nhất và phức tạp nhất  

của hệ thần kinh trung ương. Con đường tiến hóa của nó bắt đầu từ não trước đơn giản  

của cá, đến loài bò sát và chim thì bán cầu và vỏ não phát triển hơn, đến loài có vú bán  

cầu đại não phát triển nhất. Nó hình thành các nếp nhăn, cấu tạo phức tạp, nhiều tầng,  

diện tích bề mặt tăng lên, các thân neurone và sợi thần kinh đều tăng lên không ngừng.  

Đến người, bán cầu đại não phát triển vượt bậc, nó trùm kín cả những trung ương não  

bộ phía dưới. Trọng lượng trung bình của não ngựa là: 650g, khỉ độc 400g, bò 500g,  

người 1400g. Trong quá trình phát triển chủng loại, các trung khu cao cấp về chức  

phận dinh dưỡng, về cấu trúc cơ thể được chuyển lên những phần phát triển muộn của  

hệ thần kinh và ở mức phát triển cao thì trung khu đó đến phân bố ở vỏ bán cầu đại  

não. Hiện tượng này gọi là sự di chuyển chức phận lên vỏ não.  

Ngay trong các giai đoạn đầu của sự phát triển bào thai trong tử cung mẹ, về kích  

thước, bán cầu đại não đã vượt các phần khác của não bộ. Ở người, đến tháng thứ 7,  

bán cầu đại não đã phủ kín tiểu não. Ở người lớn bán cầu đại não chiếm hơn 80% khối  

lượng toàn não bộ. Số tế bào thần kinh trên lớp vỏ não người là 12-14 t ỉ, diện tích   

trung bình là 220.000 mm2 (0,22 m
2
) trong đó 1/3 nhô ra ngoài, còn 2/3 bị che lấp  

trong các rãnh sâu. Chức năng của vỏ não là chỉ huy mọi hoạt động phản xạ để thống  

nhất mọi hoạt động bên trong cơ thể và thống nhất giữa cơ thể với ngoại cảnh.  

1. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG CỦA VỎ NÃO  

Để nghiên cứu chức năng sinh lý của vỏ não, từ thấp đến cao, từ thô sơ đến hiện đại, 

có những phương pháp sau đây:  

1.1. Phƣơng pháp quan sát  

Quan sát những hành vi của động vật trong các điều kiện và trạng thái khác nhau. 

Phương pháp này mang tính chất chủ quan nhiều nên không chính xác.  

1.2. Phƣơng pháp kích thích vỏ não  

Mổ hộp sọ của động vật đã gây mê, bộc lộ vỏ não. Sau đó dùng dòng điện cảm ứng 

hay chất hóa học kích thích trực tiếp một vùng nhất định nào đó, quan sát phản ứng của 

động vật mà đoán định chức năng của vùng đó. Vì chức năng bình thường của vỏ não hay 

thay đổi nên phương pháp này cũng không chính xác.  

1.3. Phƣơng pháp cắt bỏ toàn bộ hoặc từng phần vỏ não  

Sau khi vết thương đã lành, quan sát tỉ mỉ hoạt động chức năng của động vật để đoán 

định chức năng của phần bị cắt bỏ đó. Phương pháp này thường dẫn đến tử vong ở động vật 

bậc cao, nên khó thực hiện.  

1.4. Phƣơng pháp ghi dòng điện sinh học  
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Phương pháp này được gọi là ghi điện não ký, đồ thị ghi được gọi là điện não đồ.  

 Muốn ghi dòng điện não, người ta dùng một dao động ký cực nhạy để ghi các  

sóng điện não ở những vùng khác nhau. Tần số và biên độ dòng điện phụ thuộc vào trạng 

thái hoạt động của động vật.  

1.5. Phƣơng pháp lập phản xạ có điều kiện  

Phương pháp này được bắt đầu bằng nghiên cứu của Paplop (sẽ được trình bày rõ ở 

mục "cơ chế thành lập phản xạ có điều kiện").  

1.6. Phƣơng pháp điều khiển học  

Trong những năm gần đây, điều khiển học phát triển nhanh chóng. Nhiều ngành 

khoa học mới xuất hiện với mục đích tìm hiểu lý thuyết điều khiển tự động, lý thuyết 

thông tin ... và áp dụng toán học để phân tích hoạt động chức năng trên vỏ não bằng các 

phương trình mô hình hoá. Nhờ phát triển của phương pháp này mà người ta đã bắt chước 

hoạt động của bộ não người để chế tạo bộ óc điện tử của rô bốt (người máy). Từ đó tiến bộ 

khoa học về kỹ thuật người máy ra đời, mở  ra một trang sử chói lọi cho ngành sinh lý 

học, điện tử với những đỉnh cao tuyệt vời của nó trong những hứa hẹn vô cùng to lớn của 

thế kỷ 21 - thế kỷ của sinh học.  

2. CÁC VÙNG CHỨC NĂNG TRÊN VỎ NÃO  

Trên vỏ não có rất nhiều vùng chuyên trách chức năng khác nhau, ở gia súc có 

khoảng 50 vùng, ở người có trên 100 vùng (l05 vùng - theo một số tài liệu). Các vùng đó 

được tập trung thành nhưng vùng lớn sau đây:  

- Vùng vận động  

Nằm ở mặt ngoài và một phần mặt trước của hồi trung tâm trước, dọc theo rãnh 

Rolando, chủ yếu ở phía trước rãnh đó.  

Nói chung, ở người và khỉ, vùng vận động phân bố ở vùng hồi trung tâm trước,  

giữa thuỳ trán và đỉnh thuỳ đỉnh. Ở loài ăn thịt. vùng vận động năm chung quanh và  

nằm sâu vào rãnh chữ thập. Ở cừu, dê thì nó tập trung ở cùng hồi trán lên. Ở lợn, nó  

phân bố giữa rãnh vành và nhánh trước của khe sylvius. Ở ngựa, vùng vận động nằm  

bên nhánh ngang của khe hình chữ thập và cả vùng nhánh giữa của khe sylvius phía  

trên.  
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- Vùng cảm giác da và bản thể: Vùng này nằm ở hồi trung tâm sau Rolando.  

Vị trí của những khu vực nhận cảm ở hồi trung tâm sau, ứng với vị trí của những khu 

vực vận động ở hồi trung tâm trước, phần trên thu nhận các xung động từ các thụ quan chi 

sau, phần giữa thu nhận các xung động từ các thụ quan thân và chi trước, còn phần dưới thu 

nhập các xung động từ thụ quan mặt.  

- Vùng thị giác: Nằm ở thuỳ chăm  

- Vùng thính giác: Nằm ở thuỳ thái dương.  

- Vùng khứu giác: Nằm ở thuỳ khứu giác, ở hồi hải mã. Ở gia súc, vùng khứu giác 

phát triển mạnh hơn so với người.  

- Vùng vị giác: Nằm ở phần dưới của hồi trung tâm sau.  

3. PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN  

Học thuyết Paplop về hoạt động thần kinh cấp cao là học thuyết về phản xạ có điều 

kiện, đây là phương pháp nghiên cứu tổng hợp.  

3.1. Phản xạ không điều kiện  

Để biết phản xạ có điều kiện là gì, trước hết cần phải nhắc lại thế nào là phản xạ 

không điều kiện.  

Phản xạ không điều kiện là một phản ứng tất nhiên của cơ thể, do một kích thích  

của ngoại cảnh, thông qua phần dưới vỏ não và tuỷ sống mà sinh ra. Nó phát sinh một  

cách nhất định với một kích thích nhất định và trong một hoàn cảnh nhất định. Hễ có  

kích thích là có phản xạ đáp ứng, không cần đòi hỏi một điều kiện nào cả. Thí dụ: hạt  

bụi rơi vào cổ họng làm ta ho, đưa miếng thịt vào mồm con chó, con chó tiết nước  

bọt... Ở động vật có 2 loại phản xạ không điều kiện là phản xạ tính dục và phản xạ sinh  

tồn. Trong phản xạ sinh tồn chia ra làm phản xạ ăn uống và phản xạ tự vệ.  

Nhờ có phản xạ tính dục nên khi đến tuổi thành thục về tính, con vật có hoạt 

động giao phối tự nhiên để bảo tồn nòi giống.  

Nhờ có phản xạ ăn uống, con vật sống được và phát triển. Nhờ có phản xạ tự vệ, nó 

tránh được những va chạm, những nguy hiểm trong đời sống để sinh tồn.  

Tuy nhiên những phản xạ không điều kiện chỉ làm cho động vật thích nghi với  

ngoại cảnh một cách máy móc và chỉ đạt tới một chừng mực nhất định. Muốn thích  

ứng một cách đầy đủ và linh hoạt với điều kiện ngoại cảnh thường xuyên thay đổi, giới  

động vật phải hình thành một loại hoạt động có hiệu lực hơn là phản xạ có điều kiện.  

3.2. Phản xạ có điều kiện  

Ở đây chúng ta cần nhắc lại một thí nghiệm kinh điển của Paplop - Sự thành lập 

phản xạ có điều kiện tiết nước bọt ở chó bằng ánh đèn. Thí nghiệm như sau:  

Trước khi cho chó ăn thịt, ông bật đèn, công việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần vào  

những giờ nhất định. Về sau ông chỉ bật đèn mà không cho ăn, con chó vẫn tiết nước  

bọt. Đó là phản xạ tiết nước bọt có điều kiện bằng ánh đèn. Trong thí nghiệm này thì  

miếng thịt là tác nhân kích thích trực tiếp (không có điều kiện), mỗi khi miếng thịt trực  
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tiếp chạm vào lưỡi là con chó tiết nước bọt, ánh đèn là tác nhân kích thích gián tiếp (tác 

nhân có điều kiện). Bản thân ánh đèn chiếu sáng trước mặt con chó không ảnh hưởng 

trực tiếp đến tuyến nước bọt. Nhưng trong trường hợp này, ánh đèn vẫn làm cho con chó 

tiết nước bọt vì có một điều kiện là sự phối hợp trong thời gian gần nhau giữa hai tác nhân: 

ánh đèn và miếng thịt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Để thấy rõ cơ sở khoa học của vấn đề ta xét cơ 

chế và điều kiện của nó.  

3.2.1. Cơ chế thành 1ập phản xạ có điều kiện  

Xét phản xạ tiết nước bọt không điều kiện ở chó đi theo cung phản xạ có các  

điểm A, B, C, D. Điểm B là trung tâm hưng phấn của hành tuỷ. Khi đưa miếng thịt vào  

mồm con chó, luồng xung động vị giác đi từ A (lười) vào đến B, rồi có những xung  

động gây bài tiết nước bọt ra đến D (tuyến nước bọt). Nhưng đồng thời B cũng gởi  

luồng xung động đi lên C (trung tâm hưng phấn của vị giác của vỏ não), điều khiển  

việc tiết nước bọt, rồi từ C gởi luồng xung động kích thích bài tiết nước bọt về B rồi ra  

D. Đó là cung phản xạ bài tiết nước bọt không điều kiện.  

Bây giờ, trước khi cho ăn, ta bật đèn, tác nhân ánh đèn sẽ kích thích vào võng  

mạc mắt đi vào gây một điểm hưng phấn thị giác E trên vỏ não. Như vậy trên vỏ não  

cùng một lúc xuất hiện 2 điểm hưng phấn C (vị giác) và E (thị giác). Hưng phấn C  

mạnh hơn hưng phấn E, do nó có giá trị sinh tồn hơn. Một khi trên vỏ não có 2 trung  

tân hưng phấn, một mạnh một yếu thì luôn luôn có hiện tượng khuếch tán từ điểm yếu  

đến điểm mạnh. Trung tâm mạnh thu hút về phía nó những hưng phấn yếu chung  

quanh và làm cho hưng phấn đó được truyền theo một đường nhất định từ chỗ yếu đến  

chỗ mạnh.  

Nếu công việc thí nghiệm (bật đèn rồi cho ăn) cứ lặp lại nhiều lần sẽ làm tăng tính 

hưng phấn của các tế bào thần kinh trên con đường đó, làm cho giữa 2 điểm từ E và C 

hình thành 1 đường "mòn" gọi là "đường liên hệ tạm thời".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

về sau chỉ cần bật đèn mà không cho ăn, thì luồng xung động thị giác khi đến E  
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sẽ theo đường mòn vạch sẵn quá đà vượt sang C, làm C hưng phấn tạo nên một xung  

động vị giác xuống B rồi ra D kích thích các tuyến bài tiết nước bọt. Đó là phản xạ tiết  

nước bọt có điều kiện bằng ánh đèn. Đường liên hệ giữa E và C gọi là tạm thời vì nó  

dễ phai nhạt và mất đi, vì vậy ta phải thường xuyên củng cố thì phản xạ mới được duy  

trì.  

3.2.2. Điều kiện thành lập phản xạ có điều kiện  

- Tác nhân kích thích có điều kiện phải tác động trước tác nhân kích thích không điều 

kiện một thời gian không lâu, trong vòng từ 3-5 giây.  

Ví dụ: ở thí nghiệm trên phải bật đèn trước, trong vòng 3-5 giây mới cho ăn. Vì  

tác nhân kích thích không điều kiện là một tác nhân trực tiếp, có giá trị sinh mệnh   

mạnh hơn tác nhân có điều kiện. Nếu cho tác nhân không điều kiện tác động trước thì  

nó sẽ thôn tính mất tác nhân có điều kiện và như vậy, phản xạ có điều kiện khó hình  

thành. Trong phòng thí nghiệm của Paplop, cộng tác viên của ông là Kretovnikop làm  

thí nghiệm cho kích thích có điều kiện tác động sau, kết quả lặp đi lặp lại 427 lần vẫn  

không gây được phản xạ có điều kiện. Về sau ông cho kích thích có điều kiện tác động  

trước thì chỉ lặp lại 20 lần đã gây được phản xạ có điều kiện tiết nước bọt ở chó.  

- Con vật có vỏ não nguyên vẹn:  

Nếu một vùng nào đó của vỏ não bị tổn thương thì không thể gây được phản xạ  

có điều kiện tương ứng với vùng ấy được. Thí dụ: con chó bị tổn thương ở vùng thị  

giác của vỏ não thì không thể gây được phản xạ có điều kiện tiết nước bọt bằng ánh  

đèn.  

Không những thế, vỏ não phải ở trong trạng thái hưng phấn. Thí dụ: chó đang ngủ, 

hoặc ngủ gật thì không thể gây được phản xạ có điều kiện.  

Con vật cần có bộ phận nhận cảm lành mạnh:  

Thí dụ: Con chó bị điếc thì không thể gây được phản xạ có điều kiện bằng tiếng 

chuông.  

- Cần phải củng cố thường xuyên phản xạ đã thành lập được  

Muốn duy trì lâu dài một phản xạ có điều kiện, phải thường xuyên củng cố nó. Ví   

như ở con chó, đã gây được phản xạ tiết nước bọt bằng đèn rồi, về sau thỉnh thoảng  

vẫn phải kết hợp 2 tác nhân đó (tức bật đèn + cho ăn); nếu chỉ bật đèn mãi mà không  

cho ăn, đường liên hệ tạm thời sẽ bị mờ dần và mất hẳn, phản xạ có điều kiện sẽ bị xoá  

đi.  

3.2.3. Phân loại phản xạ có điều kiện  

3.2.3.1. Phản xạ có điều kiện tự nhiên và phản xạ có điều kiện nhân tạo  

Có những phản xạ mà động vật trong đời sống cá thể của nó, có thể lập được, đó là 

phản xạ có điều kiện tự nhiên.  

Có những phản xạ do con người tác động để thiết lập nên cho động vật, đó là loại phản 

xạ có điều kiện nhân tạo.  
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Trên căn bản, 2 loại phản xạ có điều kiện đó không khác nhau, vì cả 2 đều được thiết 

lập trên cơ sở những điều kiện sinh sống hàng ngày. Thí dụ: sau đây chứng minh điều đó: 

một con chó nhìn thấy miếng thịt nó vồ lấy, ngoạm vào mồm và tiết nước bọt. Nhưng 

Sitôvit, bằng thí nghiệm chứng minh, đó là phản xạ có điều kiện có thể thiết lập nhân tạo. 

ông nuôi những con chó toàn bằng sữa từ lúc chó mới lọt lòng. Khi chó lớn lên, Sitovit 

mổ làm lỗ dò nước bọt. ông nhận thấy các con chó chỉ tiết nước bọt (giỏ qua lỗ rò mà ra 

ngoài) khi nhìn thấy sữa. Đưa thịt cho chúng, chúng chỉ nhìn, ngửi mà không an, không tiết 

nước bọt. Sau đó ông nhét thịt vào mồm chó ít lần. Về sau nhìn thấy thịt, chó mới ngoạm 

lấy và tiết nước bọt.  

Do sự bắt chước lẫn nhau và do nhu cầu sinh sống bản thân qua thời gian dài va 

chạm với ngoại cảnh thay đổi, động vật tự mình thiết lập nên nhiều phản xạ có điều kiện 

tự nhiên.  

Phản xạ có điều kiện nhân tạo do người tạo ra cho động vật, có tính chất tạm thời, 

để phục vụ cho con người một mục đích nhất định. Tuỳ theo mục đích sản xuất, con người 

đã huấn luyện động vật thành lập những phản xạ có điều kiện nhân tạo có lợi như: tập 

ngùn đua, tập chó săn thú, tập bồ câu đưa thư...  

3.2.3.2. Phản xạ có điều kiện một cấp và nhiều cấp  

Phản xạ có điều kiện được thành lập từ một phản xạ không điều kiện làm nền kết hợp 

với một kích thích tín hiệu gọi là phản xạ không điều kiện cấp 1. Ví dụ: phản xạ có điều 

kiện tiết nước bọt ở chó đã nêu rõ ở trên).  

Một phản xạ có điều kiện khi được củng cố vững chắc có thể sử dụng làm nền để  

xây dựng phản xạ có điều kiện thứ 2 gọi là phản xạ có điều kiện cấp 2. Như vậy phản  

xạ có diều kiện mới được xây dựng nên trên cơ sở những phản xạ có điều kiện đã lập  

được trước đó gọi là phản xạ có điều kiện nhiều cấp. Ở động vật có vỏ não phát triển,  

quá lắm cũng chỉ hình thành được phản xạ có diều kiện cấp 3, nhưng ở người nhờ có  

hệ thống tín hiệu phát triển là lời nói, chữ viết tạo ra các dạng tín hiệu đặc trưng mà  

động vật khác không thể có được. Vì thế, ở người có thể hình thành các phản xạ nhiều  

cấp rất phức tạp, mà ta gọi là lĩnh vực hoạt động tinh thần của con người.  

3.2.4. Phân biệt phản xạ không điều kiện và có điều kiện  

3.2.4.1 Phản xạ không điều kiện có tính chất chủng loại  

Thí dụ: con mèo thấy con chó liền cong lưng, nhe răng và kêu lên một thứ tiếng đặc 

biệt.  

Con nhím khi gặp nguy hiểm thì cong vòng thân lại, dựng lông chôm chôm. Đó  

là những phản xạ có tính chất chủng loại, chung cho cả loài, truyền từ đời này sang đời  

khác  

Còn phản xạ có điều kiện có tính chất cá thể:  

Nghĩa là nó chỉ thiết lập nên trong đời sống cá thể của môi con người, mỗi động 

vật. 
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Thí dụ: một em bé sờ vào ấm nước sôi, giật tay và khóc, lần sau thấy ấm nước em 

bé không dám sờ nữa, trong lúc em bé khác vẫn thản nhiên sờ vào mà không biết sợ vì em 

bé thứ 2 này chưa bị nóng bỏng khi sờ tay vào bao giờ. Đó là những phản xạ mà trong đời 

sống cá thể mỗi người, mỗi động vật, qua kinh nghiệm đời sống bản thân mà tự thiết lập 

nên, không do giống hay loài.  

3.2.4.2. Phản xạ không điều kiện có tính chất bẩm sinh  

Nghĩa là mới sinh ra đã cổ, không cần qua kinh nghiệm hoặc luyện tập. Thí dụ trẻ 

con hay súc vật mới sinh ra hễ đưa một vật gì rắn chạm khẽ vào mồm là tức khắc nó trả 

lời bằng một phản xạ mút, bú. Một hạt bụi rơi vào cổ họng làm ta ho, một ánh sáng chói loé 

làm mắt nhắm lại... Đó là những phản xạ bẩm sinh không điều kiện.  

Phản xạ có điều kiện ngược lại, chỉ được hình thành trong quá trình sinh sống.  

3.2.4.3. Phản xạ không điều kiện thường vững bền, không thay đổi và di truyền 

được 

Phản xạ không điều kiện bền vững nên khi khám bệnh người thầy thuốc thường lợi 

dụng một số phản xạ không điều kiện điển hình như gõ vào gân đầu gối để xem chân 

duỗi bật ra đằng trước như thế nào; chiếu đèn ánh sáng vào mắt để xem đồng tử co lại như 

thế nào.  

Phản xạ có điều kiện, ngược lại không bền vững và dễ mất vì chỉ được hình   

thành khi đường liên hệ tạm thời trên vỏ não được thiết lập, nếu sau đó không tiếp tục  

củng cố thì đường liên hệ đó sẽ mờ và mất đi. Thí dụ trong chăn nuôi khi đã thành lập  

được phản xạ có điều kiện nhảy giá cho đực giống (để lấy tinh dịch), nếu sau đó không  

tiếp tục củng cố, nghĩa là hàng ngày không tiếp tục cho nhảy giá, đưa dương vật vào  

âm hộ giả để lấy tinh vào những giờ nhất định thì dần dần con vật gặp giá gỗ không  

chịu nhảy qua.  

3.2.4.4. Phản xạ không điều kiện chỉ cần có sự tham gia của tuỷ sông là thực hiện 

được  

Tuỷ sống có tính độc lập tương đối, hoạt động hưng phấn của tuỷ sống phụ thuộc vào 

vỏ não nhiều hay ít phụ thuộc lớn vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh.  

Thí dụ: dùng một con ếch đã cát mất não, chỉ còn tuỷ sống, treo lên giá, đoạn lấy  

cặp kẹp vào chân hoặc lấy bông tẩm acid đắp vào da nó đều đáp ứng bằng những phản  

xạ co duỗi chân hoặc giãy dựa thân mình. Ở người khi bị đánh thuốc mê trong các  

trường hợp mổ xẻ, khi bị ngất, hoặc khi đang ngủ, vỏ não tạm thời nghỉ hoạt động, chỉ  

còn tuỷ sống hoạt động, nhưng mọi phản xạ không điều kiện vẫn còn. Thí dụ: nếu ta  

gãi vào gan bàn chân một người đang ngủ thì ngón chân người ấy sẽ ngọ ngoạy và gập  

vào. Nếu lấy lông ngoáy vào mũi thì cánh mũi sẽ quặp lại, có khi hắt hơi mà không  

tỉnh dậy.  

Trái lại, phản xạ có điều kiện phải có vỏ não mới thực hiện được, nếu vỏ não bị  

tổn thương thì không thể thành lập được. Thí nghiệm của Goltz đã chứng minh là chó  

bị mất vỏ não sẽ không tập luyện thêm được gì và quên hết mọi điều đã tập được,  
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nghĩa là mất các phản xạ có điều kiện đã đạt được trong đời sống cá thể và mất luôn khả 

năng thành lập phản xạ có điều kiện mới.  

3.2.4.5. Phản xạ không điều kiện chỉ xảy ra khi có tác nhân kích thích hợp tác dụng 

vào cơ quan nhận cảm nhất định  

Thí dụ: chiếu ánh sáng vào mắt thì đồng tử co lại, ngoáy lông gà vào cổ họng có thể 

gây nôn, nhưng chiếu ánh sáng vào mũi thì không làm mũi sặc, hoặc ngoáy lông gà vào tai 

thì không gây nôn. Phản xạ có điều kiện, ngược lại có thể xảy ra với tác nhân kích thích 

nào, tác dụng bất cứ ở đâu và lúc nào.  

Thí dụ: khi cho miếng thịt vào mồm con chó thì nó tiết nước bọt bằng một phản xạ  

không điều kiện. Nhưng khi đã phối hợp kích thích của miếng thịt với một tác nhân gián 

tiếp khác để thành lập phản xạ có điều kiện thì có thể dùng bất cứ một tác nhân nào (ánh 

đèn, tiếng chuông, hồi còi hoặc tiếng máy gõ nhịp) tác dụng vào mắt hoặc vào tai cũng 

có thể gây cho con vật tiết nước bọt.  

3.3. Tính thống nhất giữa phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện  

3.3.1. Phản xạ có điều kiện được xây dựng trên cơ sở phản xạ không điều kiện  

Nếu không dựa trên những phản xạ không điều kiện nhất định thì phản xạ có điều  

kiện không thể hình thành được. Nếu như con trâu, con bò không bị người đánh lần  

nào bằng một roi thì những lần sau thấy người cầm roi không bao giờ sợ. Nếu con  

chuột chưa bị con mèo đuổi bắt hay trông thấy mèo ăn thịt chuột khác bao giờ thì khi  

thấy mèo đến với vẻ ngoài hiền từ, chuột sẽ không có phản xạ hốt hoảng chạy trốn.  

Nói chung, phản xạ không điều kiện là cơ sở vật chất khách quan của phản xạ có  

điều kiện. Nếu tách rời cơ sở vật chất thì không bao giờ thiết lập được phản xạ có điều  

3.3.2. Phản xạ có điều kiện  

Xây dựng trên cơ sở phản xạ không điều kiện, nhưng nếu những điều kiện để  

thiết lập nên phản xạ có điều kiện cứ lặp đi lặp lại mãi trong một hoàn cảnh nhất định  

qua nhiều đời thì có thể thành phản xạ không điều kiện và có khả năng di truyền cho  

đời sau  

Thí dụ: Một giống bò có bầu vú nhỏ, sản lượng sữa thấp, nhưng hàng ngày được xoa 

bóp luyện năng (một kích thích có điều kiện nhân tạo) kết hợp cho ăn, chăm sóc đầy đủ 

thì bầu vú sẽ to dần, sản lượng sữa sẽ cao và có khả năng di truyền cho đời con về tính năng 

sản xuất đã được cải tiến đó.  

Phản xạ có điều kiện rất cần cho đời sống động vật. Động vật sống trong điều  

kiện phức tạp luôn luôn biến đổi, phải đáp ứng lại bằng phản xạ có điều kiện. Nếu chỉ  

dựa vào những phản xạ không điều kiện thì có thể khó mà tồn tại và phát triển. Những  

nhà chăn nuôi phải lợi dụng được những phản xạ có điều kiện tự nhiên, đồng thời phải  

thiết lập thêm nhiều phản xạ có điều kiện nhân tạo cho gia súc để bắt gia súc phục vụ  

cho chúng ta ngày càng nhiều hơn về kinh tế. Chúng ta phải tạo nên điều kiện ngoại  

cảnh tốt (nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, luyện tập) để làm cho gia súc phát sinh  
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những phản xạ có điều kiện có lợi theo ý muốn của ta.  

3.4. Ý nghĩa và ứng dụng của phản xạ có điều kiện trong thực tiễn  

3.4.1. Ý nghĩa sinh học của phản xạ có điều kiện  

Phản xạ có điều kiện giúp động vật thích ứng một cách kịp thời, linh hoạt với sự thay 

đổi của môi trường ngoài và trong cơ thể. Kích thích có điều kiện là tín hiệu của kích thích 

không điều kiện nên hoạt động phản xạ có điều kiện là hoạt động tín hiệu. Sau khi thành 

lập phản xạ có điều kiện, động vật chỉ cần nhận được. tín hiệu là đã bắt đầu đáp ứng khi 

kích thích không điều kiện chưa tác động vào cơ thể, nhờ đó sẽ có lợi nhất cho động vật về 

mặt dinh dưỡng, sinh sản cũng như tự vệ.  

Ví dụ:  

Ngửi thấy mùi thức ăn, động vật đã bắt đầu tiết nước bọt và tiết các dịch tiêu hóa, sẽ 

thuận lợi cho quá trình tiêu hóa.  

- Mùi lợn đực, mùi xạ của hươu đực là tín hiệu hấp dẫn con cái đến giao phối, có lợi 

cho sự sinh sản duy trì nòi giống.  

- Mùi hổ là tín hiệu báo động cho hươu nai chạy trốn, có lợi cho tự vệ.  

- Tín hiệu thời tiết khi sắp có bão đã gây được phản xạ có điều kiện cho các loài 

chim bay về tổ, hoặc di trú để tránh bão.  

Phản xạ có điều kiện cũng có thể mất đi để có lợi cho động vật, giúp cơ thể thích nghi 

với điều kiện sống mới thay đổi.  

3.4.2. ứng dụng phản xạ có điều kiện trong thực tiễn  

- Ứng dụng trong chăn nuôi thú y:  

+ Huấn luyện đực giống trong việc khai thác tinh: nhảy giá, phóng tinh hoặc xuất tinh 

vào âm đạo giả.  

+ Thành lập phản xạ có điều kiện trong chăn dắt bằng hiệu lệch (kẻng, còi...). Ví  

dụ: 1 hồi kẻng - mở cửa chuồng - đàn bò ra bãi chăn.  

3 hồi kẻng - đàn bò trở về chuồng.  

+ Thành lập phản xạ có điều kiện trong bữa ăn cho đàn gia súc gia cầm: có hiệu 

lệnh, đúng giờ.  

+ Thành lập phản xạ có điều kiện trong việc vắt sữa: vắt đúng giờ, cố định người vắt 

sữa với các dụng cụ quen thuộc.  

+ Tạo những bản năng mới có lợi cho gia súc, gia cầm để đạt hiệu quả cao về sức 

sản xuất và kinh tế.  

ứng dụng trong đời sống:  

+ Học tập, làm việc đúng giờ tạo thành nếp sống và làm việc khoa học, sẽ tăng 

được hiệu suất, mà tốn ít năng lượng hơn.  

+ Tổ chức nghỉ ngơi hợp lý.  

+ Tạo thành những thói quen tốt. 
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- Ứng dụng trong y học:  

+ Chữa bệnh cục bộ bằng cách tác dụng lên toàn bộ cơ thể, kết hợp thành lập các  

phản xạ có điều kiện điều chỉnh hoạt động các cơ quan theo hướng có lợi cho sức  

khoẻ.  

+ Tạo điều kiện yên tĩnh cho bộ não, giảm nhẹ các tác động ngoại cảnh đối với vỏ 

đại não, từ đó sẽ tăng cường được ảnh hưởng của vỏ đại não trong việc điều trị các bệnh 

bên trong như chứng cao huyết áp, loét dạ dày...  

+ Chữa các bệnh tâm thần.  

- Ứng dụng trong việc dạy thú:  

Thú làm xiếc, chó trinh sát, chó biên phòng, chó phát hiện các chất ma tuý, bồ câu 

đưa thư.  

4. BẢN NĂNG ĐỘNG VẬT  

Bản năng động vật là những chuỗi phản xạ không điều kiện kết lại mà thành. Bản  

năng có tính chất bẩm sinh đặc trưng cho cả loài, khó thay đổi, nghĩa là mang những  

đặc tính điển hình của phản xạ không điều kiện. Bản năng không phải là những hành  

động tự phát do lực quyết định mà có những nguyên nhân vật chất nhất định, nó đều  

phản ứng với những tác nhân kích thích nhất định của ngoại cảnh. Thí dụ: biệt tài đoán  

thời tiết của các loài chuồn, ếch, cóc, én, gà thật ra chỉ là khả năng thu nhận những  

thay đổi về độ ẩm và áp lực không khí nhờ những giác quan cực nhạy và trả lời bằng  

các phản xạ bay, kêu, nghiến răng, gáy...là những chuỗi phản xạ không điều kiện.  

Một số giống cá có bản năng đi ngược dòng sông lên nguồn mới đẻ, hành động  

đó không có gì lạ, chẳng qua là những chuỗi phản xạ vận động xác định theo hướng  

nước chảy, độ mặn của nước, nồng độ ôxy trong nước, độ trong và nhiệt độ của nước,  

cường độ ánh sáng, cấu tạo đáy sông ... Nếu bây giờ, khi cá đến nơi dẻ nhưng làm cho  

nước ở nơi ấy lạnh hoặc nóng lên chút ít, cá sẽ không dừng lại đẻ mà sẽ tiếp liếp tục  

đi, vì không gặp những yếu tố thuận lợi của môi trường nước quen thuộc để phát sinh  

phản xạ đẻ theo bản năng.  

Trong đời sống hàng ngày, bản năng của gia súc cũng thường biểu hiện khá rõ  

ràng như gà ấp trứng, lợn, trâu bò đực khi gặp cái thì có phản xạ nhảy giao phối ... ta  

cần lợi dụng những bản năng sẵn có của động vật để bắt chúng phục vụ cho mục đích  

kinh tế của ta.  

+ Tóm lại, bản năng là chuỗi phản xạ không điều kiện kết lại mà thành, thế thì 

chuỗi phản xạ không điều kiện ấy do đâu mà có? Chuỗi phản xạ không điều kiện đó vốn 

trước kia là những phản xạ có điều kiện vì được củng cố qua nhiều đời, trở thành phản xạ 

không điều kiện, thành bản năng.  

Ai cũng biết, ong có thể bay rất xa mà không lạc đường. Bỏ ong đã lớn vào một  

cái hộp đậy kín, đưa ong đi xa 11 km rồi thả, ong vẫn tìm được đường về. Nhà nuôi  

ong Liên xô Khalipman đã chứng minh là ong đã phải "học đường" một cách nhẫn nại  
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theo đúng quy luật của phản xạ có điều kiện bằng cách: lần đầu ong chỉ bay xa tổ từ 2- 

3 m và chỉ bay quanh quẩn, tối đa là 2-3 phút, xong lại trở về. Lần thứ hai, ong bay xa  

hơn một tý lâu hơn một tý, nhưng mắt luôn nhìn về phía tổ. Các chuyến bay của ong  

cứ thế lặp đi lặp lại mãi; đường bay ngày càng dài, thời gian càng lâu hơn cho đến khi  

ong "thuộc đường" nên về sau thả cách tổ 11 km ong vẫn nhớ đường trở về. Nếu ong  

không qua sự luyện tập như thế "như đàn ong đối chứng" thì chỉ thả cách 100 m ong  

cũng đã lạc đường  

Khả năng tìm đường của chim bồ câu đưa thư, khả năng nhớ đường của trâu, bò, chó, 

ngựa cũng đều là kết quả của sự "học đường" như thế cả.  

Ngoài nguyên nhân trên còn có nguyên nhân nữa là động vật do va chạm nhiều với 

điều kiện ngoại cảnh bất lợi mà phát sinh phản xạ tự vệ. Phản xạ ấy lặp đi lặp lại và được 

củng cố qua nhiều đời dần dần cũng sẽ thành bản năng.  

Chẳng hạn: mèo có tập quán ỉa xong lấp cứt lại, có thể là do xây dựng phản xạ có  

điều kiện tự vệ làm cho kẻ thù không ngửi thấy mùi phân của nó nên không phát hiện  

được chỗ ở hoặc đường đi lại. Tập quán của chó đi một quãng đường lại nghếch chân  

đái hoặc quay mấy vòng mới nằm có thể là xây dựng trên phản xạ dùng nước tiểu đánh  

dấu đường đi để lúc về khỏi lạc, phản xạ kiểm tra lại chỗ sẽ đặt mình xuống, phòng có  

rắn rết gì không.  

Bản năng của gà đẻ xong mới cục tác, có thể là xây dựng trên phản xạ cảnh giác với 

kẻ thù (vì lúc đang đẻ nếu kêu thì kẻ thù sẽ tìm đến bất chợt, mình trong một tư thế bất lợi) 

Tập quán của vịt, ngan, ngỗng, nói chung của loài thuỷ cầm, lúc ngủ co một chân có thể 

là xây dựng trên phản xạ thu hình cho đỡ rét.  

Những phản xạ ấy, ban đầu là những phản xạ có điều kiện. Nhưng vì được củng  

cố qua nhiều thế hệ nên trở thành phản xạ không điều kiện tạo thành bản năng. Mới  

nhìn qua hầu như bản năng là cố định không thay đổi. Đành rằng bản năng rất bền  

vững vì là do sự kết lại của phản xạ không điều kiện, nhưng bản năng cũng có thể thay  

đổi bằng cách tạo ra những điều kiện ngoại cảnh khác hẳn, tác động vào cơ thể hoặc  

mở dưỡng sống.  

Nguồn gốc sâu xa của bản năng là những chuỗi phản xạ có điều kiện, củng cố qua 

nhiều đời trong những điều kiện ngoại cảnh nhất định mà trở thành phản xạ không điều 

kiện, tạo thành bản năng. Nếu bây giờ thay đổi hẳn những điều kiện đó, thì không lý do gì 

bản năng cũ tồn tại.  

Trước tiên, bằng cách tác động trực tiếp lên cơ thể, người ta có thể thay đổi bản năng 

của động vật.  

Cá thường đẻ theo mùa, một hoạt động sống có tính chất bản năng. Sự thật thì đối 

với một số giống cá như cá chép. Chúng ta có thể dùng tinh chất tuyến yên (chiết xuất từ 

não cá) hoặc các kích thích tố hướng sinh dục của tuyến yên FSH, LH, tiêm vào cho cá 

lúc nào thì cá đẻ lúc ấy, không theo mùa.  

Ai cũng biết nhện chăng tơ theo bản năng. Nhưng các nhà khoa học Vôn phơ,  
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Hampan  và  Whyt  đã  chứng  minh  rằng:  nếu  ngâm  ruồi  vào  một  dược  chất 

(Seopolamin) rồi đem cho nhện ăn thì các vòng xoắn ốc của mạng nhện sẽ mất tính chất 

đều đặn, bản năng ch ăng lướ i của nhện  đã b ị dao động . Nhưng  dùng ch ất 

(strichnin) thì mạng nhện sẽ không còn hình bầu dục nữa mà thành hình tròn. Ngược lại, 

nếu dùng chất dietylamit thì mạng nhện sẽ rất đều sợi, đều hơn trong điều kiện chăng 

lướ i bình thường.  

Ngoài phương pháp tác động trực tiếp lên cơ thể, việc dùng phương pháp thay đổi 

hẳn môi trường sống quen thuộc của động vật được bản năng.  

Ở các vườn bách thú Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa người ta nuôi mèo chung với 

chuột, nhưng chúng vẫn sống với nhau một cách "hòa bình" vì lúc mới đẻ ra, người ta đã 

bắt chúng ở chung và cho ăn thức ăn thừa thãi tạo những điều kiện thức ăn khác hẳn bình 

thường là thức ăn thiếu thốn trước đây.  

Chúng ta cần nắm vững những ưu điểm và nhược điểm của bản năng để lợi dụng 

những bản năng có lợi của động vật, đồng thời tìm cách cải tiến bản năng bất lợi trong công 

tác chăn nuôi.  

Bản năng có những ưu điểm và nhược điểm sau đây: 

Ưu điểm thứ nhất:  

Bản năng sinh ra đã có, không phải mất công, mất thời giờ rèn luyện. Vịt đầu tiên  

xuống nước đã biết bơi. Gà không ai dạy vẫn biết ấp trứng nuôi con. Đã là ong thì thế  

nào cũng biết xây tổ một cách chính xác. Đã là nhện thì đều biết chăng tơ, làm lưới rất  

khéo để bắt mồi. Đã là tằm thì đều biết kéo kén rất êm, rất chắc để sống an toàn trong  

thời kỳ nhộng.  

Ưu điểm thứ 2:  

Mặc dầu bẩm sinh nhưng bản năng không đơn giản như những phản xạ không  

điều kiện khác; trái lại rất phức tạp và đa số trường hợp mang tính chất như "khôn  

ngoan" rõ rệt. Thí dụ: cáo thấy quạ thường giả chết, quạ tưởng thật bèn sà xuống một  

bên để rỉa mồi. Cáo chờ cho quạ đến gần mới chồm dậy vồ lấy quạ bắt ăn thịt.  

Vì bên cạnh những ưu điểm của nó, bản năng vẫn còn thể hiện một nhược điểm  

đó là tính Ghen cố định máy móc của bản năng. Bản năng không phải bao giờ cũng  

làm lợi cho con vật mà trong một số trường hợp trở nên vô ích, thậm chí còn có hại.  

Sở (r như vậy là v hoàn cảnh sống luôn luôn biến đổi, trong khi đó bản năng khó thay  

đổi. Chẳng hạn khi ta thả một con kiến trên miệng một cốc nước đầy, đặt trong một  

chậu nước. Kiến sẽ bò quanh miệng chén, bò cho đến lúc kiệt sức chứ không biết nằm  

nghỉ hoặc bơi thảng ra ngoài. Khi gà đã ấp trứng, nếu ta lấy hết trứng và thay bằng vỏ  

trứng rỗng hoặc quả bóng bàn, gà vẫn thản nhiên nằm ấp. Nếu ta lấy que chọc thủng  

một lỗ tổ ong thì ong đi hút nhụy về vẫn cứ nhả mãi mật vào trong các ô ấy mà không  

biết tìm cách bịt lỗ thủng lại.  

5. CÁC QUY LUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA VỎ NÃO  

 

331  



 
 

 

5.1. Hƣng phấn và ức chế  

5.1.1. Hưng phấn  

Mỗi khi cơ thể tiếp nhận một kích thích từ trung ương thần kinh, cụ thể là vỏ não, 

những nhóm tế bào hữu quan ở vào một trạng thái kích thích và sẵn sàng đáp ứng, gọi là 

trạng thái hưng phấn.  

Vậy hưng phấn là trạng thái của thần kinh sẵn sàng đáp ứng lại một kích thích.  

5.1.2. Ức chế  

Trái với hưng phấn, ức chế là trạng thái giảm hoặc làm ngừng hẳn, không cho xuất 

hiện một đáp ứng khi có một kích thích. ức chế không phải là một quá trình tiêu cực, nó 

xuất hiện xen kẽ với quá trình hưng phấn để phục hồi khả năng hưng phấn của vỏ não, vì 

thế nó là một hoạt động tích cực, một mặt của hoạt động thần kinh nhằm đảm bảo cho cơ 

thể hoạt động thăng bằng, thích ứng một cách có hiệu quả với điều kiện ngoại cảnh. 

Hưng phấn và ức chế là 2 trạng thái song song tồn tại, là 2 mặt đối lập, hạn chế lẫn 

nhau, một hoạt động thường xuyên của vỏ não. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất 

định, chúng lại hỗ trợ cho nhau.  

Tuỳ theo điều kiện xuất hiện mà Paplop chia hoạt động ức chế được chia làm hai loại 

khác nhau  

5.1.2.1. Ức chế không điều kiện  

Là một loại ức chế bẩm sinh, xẩy ra một cách tự nhiên của hệ thần kinh, không cần 

thông qua vỏ não, tức là không cần phải qua tập luyện mới có.  

ức chế không điều kiện được chia làm 2 loại ức chế trực tiếp và ức chế gián tiếp.  

- Ưc chế trực tiếp (ức chế bên trong, nội ức chê).  

Hệ thần kinh làm nhiệm vụ điều khiển các hoạt động thống nhất bên trong cơ thể.  

 Nhưng mọi cơ quan, bộ máy đều chịu sự điều khiển trực tiếp của một trung ương  

thần kinh dưới vỏ. Thí dụ: ở hành tuỷ có những khu điều khiển hoạt động của tim, phổi, 

dạ dày, ruột, tuyến nước bọt; tuỷ sống vùng hông khum có trung khu điều khiển hoạt động 

của cơ quan sinh dục, bóng đái, trực tràng... mỗi trung khu thần kinh có thể căn cứ vào yêu 

cầu của cơ thể mà nâng cao hoặc hạ thấp hiệu suất làm việc của cơ quan, bộ máy nó phụ 

trách. Trong trường hợp nó làm giảm hoạt động của cơ quan bộ máy nào đó, tức là thể 

hiện quá trình ức chế trực tiếp phản xạ không điều kiện. Còn gọi là ức chế bên trong, nội 

ức chế, vì nó xảy ra do những nguyên nhân bên trong cơ thể. Thí dụ khi nằm ngủ, quá 

trình trao đổi chất giảm, hô hấp mô bào giảm, nồng độ CO2 sản sinh ra thấp, kích thích 

yếu lên trung khu hô hấp ở hành tuỷ nên hoạt động hô hấp của phổi bị hành tuỷ ức chế, con 

vật yếu hơn lúc thức.  

- Ức chế gián tiếp: (ức chế bên ngoài, ngoại ức chê).  

Loại ức chế này tồn tại phổ biến trong giới động vật, thí dụ: khi con vật ăn, nước  

bọt tiết nhiều bằng phản xạ không điều kiện. Nhưng nếu đang ăn mà có một tiếng động  

mạnh hoặc thấy người cầm roi định đánh thì lập tức nước bọt ngừng tiết. Gà con mới  
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nở ra đã có phản xạ nhặt thức ăn trên mặt đất: nhiều khi những thức ăn đó bẩn, xấu, lẫn 

cả những vật không ăn được, nó vẫn có phản xạ mổ nhặt, không lựa chọn gì cả. Nhưng 

bỗng gặp phải một vật cứng, to không nua được, gà con lập tức rụt cổ lại không mổ nhặt 

nữa và chạy mất. Trong giờ học, khi mọi người đang tập trung nghe giảng mà chợt nghe 

một tiếng động lạ thì lập tức có nhiều người nghoảnh mặt nhìn ra chỗ có tiếng động phát 

ra. Những thí dụ trên đây chỉ rõ là trong khi một phản xạ không điều kiện đang xảy ra, nếu 

có một kích thích bên ngoài khác, mạnh hơn kích thích đang gây ra phản xạ đó tác động lên 

cơ thể thì kích thích mới ấy gây ức chế phản xạ đang xảy ra. Loại ức chế này gây ra phản 

xạ "cái gì thê? " nó là cơ sở của sự tò mò, làm mất sự tập trung chú ý, làm giảm hiệu suất 

làm việc.  

Đó là loại ức chế gián tiếp còn gọi là ức chế bên ngoài (ngoại ức chê). Trong công 

tác nuôi dưỡng, chăm sóc và sử dụng gia súc, chúng ta cần hết sức tránh những ức chế 

ngoài vì như vậy sẽ làm giảm năng suất ở vật nuôi.  

5.1.2.2. Ức chê có điều kiện  

Như trên đã nói phản xạ có điều kiện xây dựng được là do thiết lập đường liên hệ tạm 

thời giữa 2 trung tâm hưng phấn và có điều kiện, phản ánh mối liên hệ tạm thời giữa cơ 

thể với ngoại cảnh. Nếu ngoại cảnh thay đổi, những nguyên nhân gây nên mối liên hệ tạm 

thời sẽ mờ dần và mất đi, thể hiện một sự ức chế phản xạ có điều kiện. ức chế phản xạ có 

điều kiện là một quá trình ức chế trên vỏ não. Nó cũng chia làm 2 loại: ức chế dập tắt và ức 

chế phân biệt.  

Ức chế dập tắt phát sinh khi phản xạ có điều kiện được thành lập, nếu tác nhân  

không điều kiện (tác nhân trực tiếp) không được tiếp tục với tác nhân có điều kiện nữa  

(tác nhân gián tiếp) thì phản xạ đó yếu dần và có thể mất đi. Ví dụ sau khi lập phản xạ  

có điều kiện tiết nước bọt ở chó bằng tác nhân tiếng chuông, ta bắt đầu cho tiếng  

chuông xuất hiện, nhưng không cho chó ăn nữa. Lặp đi lặp lại 5 -6 lần như thế, nước  

bọt ở chó sẽ không tiết với tín hiệu tiếng chuông nữa. Nói khác đi, phản xạ có điều  

kiện đã bị dập tắt  

Sự xuất hiện ức chế dập tắt trong những điều kiện nhất định có ý nghĩa sính học đặc 

biệt, nó giúp con vật xoá di những thói quen lỗi thời không còn tác dụng cho con vật để 

hình thành thói quen mới có lợi hơn. Ngược lại, khi đã xây dựng được một phản xạ có điều 

kiện ở gia súc, ta phải thường xuyên củng cố nổ, nếu quên củng cố, để tình trạng ức chế 

dập tắt xảy ra thì phải sửa chữa bằng cách củng cố lại ngay. Như vậy phản xạ có điều 

kiện mớ i được duy trì bền vững.  

- Ức chế phân biệt là loại ức chế phát sinh khi ta cho kích thích có điều kiện tác dụng 

xen kẽ  với một t ín hiệu gần giống nó nhưng ta chỉ củng cố kích thích có điều kiện dùng 

để duy trì phản xạ, còn tín hiệu gần giống nó thì không củng cố bằng kích thích không 

điều kiện, vì thế con vật chỉ phản ứng với kích thích có điều kiện chính thống sau một số 

lần "lầm lẫn" mà thôi.  

ức chế phân biệt có ý nghĩa rất lớn với động vật và người, nó giúp phản ứng  

 

333  



 

 

 

chính xác với điều kiện sống để tồn tại tết nhất, nó là cơ sở khoa học của các hoạt động 

phân tích trong tư duy.  

Tuy nhiên, ức chế không phải là một quá trình tiêu cực. Đối với bản thân con vật, ức 

chế là một quá trình tích cực để bảo vệ cơ thể. Chúng ta phải biết lợi dụng những ức chế 

nào dù có lợi cho bản thân con vật mà có hại cho mục đích kinh tế của ta thì ta phải tìm 

cách loại trừ, những ức chế nào vừa có lợi cho bản thân con vật vừa có lợi cho ta thì cần 

phát triển.  

5.2. Khuếch tán và tập trung  

Hưng phấn và ức chế của tế bào vỏ não là một quá trình linh hoạt, mỗi khi trên vỏ 

não xuất hiện một điểm hưng phấn hay một điểm ức chế thì những điểm đó không cố định 

mà lan toả ra xung quanh, ví dụ như một hòn đá khi ném xuống nước sẽ làm lan ra những 

gợn sóng khá đều.  

Sự lan toả của hưng phấn hay ức chế gọi là quá trình khuếch tán. Còn sự quy tụ của 

hưng phấn hay ức chế gọi là quá trình tập trung.  

Nói một cách dễ hiểu: khi trên vỏ não, luồng thần kinh chạy đến đâu không 

những gây nên hưng phấn hay ức chế đến đấy mà còn ảnh hưởng đến nhiều tế bào vỏ não 

khác, ở nơi nó đi qua. Sau khi luồng thần kinh đã đi qua, vùng hưng phấn hay ức chế mới 

thu hẹp lại và tập trung về điểm ban đầu.  

Trong đời sống của động vật, do có hiện tượng khuếch tán hưng phấn mà thường chỉ 

với một vài kích thích cũng gây cho cơ thể phát sinh nhiều phản xạ trả lời. Thí dụ: khi đàn 

lợn ăn, chỉ có một kích thích là miếng thức ăn chạm vào mồm, mùi thức ăn xộc vào mũi 

nhưng đàn lợn không chỉ có phản xạ tiết nước bọt mà còn xuất hiện nhiều động tác phản xạ  

khác như: cái đầu lắc lắc, cái mõm xộc xộc, tiếng kêu ụt ịt, cái đuôi ngoe nguẩy..: do đặc 

điểm này đã làm cho phản ứng của con vật với kích thích trở nên sinh động. Rõ ràng là với 

những phản xạ đơn độc, con vật khó thích ứng nhạy bén với những diễn biến muôn hình, 

muôn vẻ của điều kiện ngoại cảnh.  

Vớ i hiện tượng khuếch tán ức chế, chúng ta hãy lấy thí dụ về giấc ngủ: Paplop giải 

thích "ngủ là một quá trình ức chế lan toả khắp vỏ não". Tiếng chuyển động đều đều của 

bánh xe lăn trên dường sắt, tiếng hát ru con êm êm của những bà mẹ trong trưa hè vắng 

lặng, hòa với tiếng kĩu kịt của võng đu đưa... tất cả là những nguyên nhân gây ức chế trên vỏ 

não, từ một điểm lan toả ra làm cho em bé ngủ say.  

Thí dụ: khi trên vỏ não vùng vị giác của con vật hưng phấn để thưởng thức một 

miếng ăn ngon thì các vùng nhận cảm khác như xúc giác, thính giác... thường bị ức chế. 

Nếu đang ăn, ta lấy gậy thọc nhẹ vào mình con vật hoặc quát to, con vật vẫn hầu như 

không có phản ứng gì. Ngược lại, khi một điểm ức chế xuất hiện mạnh bởi một tác nhân 

nào đó thì sau tác nhân đó thôi tác động trên vỏ não, quá trình ức chế chuyển thành 

hưng phấn một cách mau lẹ, mạnh mẽ .  

Thí dụ: khi mọi người đang thiu thiu ngủ bởi chuyển động đều đều của bánh xe  

lăn trên đường sắt bỗng tàu hãm phanh, các toa tầu dồn lại gây một tác động mạnh làm  
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cho ai nấy bừng tỉnh dậy.  

Trong phòng thí nghiệm của Paplop, bắt con ch6 đứng lâu trên giá, 4 chân bị trói vào 

gióng, toàn thân bị ức chế trong tư thế đứng yên, có lần sau khi thí nghiệm xong cởi trói, 

con chó chạy đi biệt tăm.  

Trong hoạt động của thần kinh trung ương, hai quá trình hưng phấn và ức chf  

thường tiếp diễn nhau, ảnh hưởng qua lại chuyển hóa lẫn nhau để cho cơ thể thích ứng  

tốt với ngoại cảnh. Hai quá trình đó là 2 mặt của một hoạt động liên tục, mâu thuẫn  

thống nhất trên vỏ não. Đó là động lực cơ bản của hoạt động thần kinh cao cấp.  

5.3. Giấc ngủ  

Giấc ngủ là một đặc trưng sinh lý rất quan trọng ở người và động vật. Sự thiếu ngủ 

còn tổn hại hơn thiếu ăn. Ngủ là một nhu cầu cơ bản của cơ thể, còn cần hơn ăn. Chó con 

mất ngủ 4-5 ngày đã chết. Chó lớn thiếu ăn hoàn toàn trong 20-25 ngày, khối lượng giảm 

50% vẫn có thể nuôi béo trở lại, nhưng mất ngủ 10-15 ngày đã chết, mặc dầu khối lượng 

chó chỉ giảm 5-13%.  

Nhu cầu ngủ của súc vật sơ sinh, súc vật non là cao nhất. Nhu cầu đó giảm theo 

tuổi. 

Ở người càng rõ, trẻ sơ sinh cần ngủ 20 giờ mỗi ngày, người lớn chỉ cần 7-8 giờ ngủ 

là vừa. Khi ngủ các hoạt động trao đổi chất giảm đi: tim đập chậm, huyết áp hạ, thân 

nhiệt giảm, trương lực cơ giảm, cơ mềm ra.  

Trong một ngày đêm loài nhai lại và ngựa ngủ thức thay đổi 7-8 lần, thời gian kéo 

dài 6 giờ. Mức độ ngủ của ngựa ban ngày rất nông, ban đêm nhất là gần sáng ngựa ngủ say, 

giấc ngủ của gia súc chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố: chế độ nuôi dưỡng, trạng thái sức 

khoẻ, trạng thái thần kinh.  

Giấc ngủ có quan hệ đến năng suất sản xuất sữa của bò. Thời gian ngủ của bò cao 

sản dài hơn so với bò thấp sản.  

Bản chất của giấc ngủ là một quá trình ức chế lan toả khắp vỏ não và đến cả 

những trung khu dưới vỏ. Ngủ là một quá trình tích cực nhằm phục hồi năng lượng đã mất 

trong quá trình thức. Ngủ càng say thì sự phục hồi của vỏ não càng tết.  

Bản chất sinh hóa của thức và ngủ như sau:  

Thức là kết quả tác động của adrenalin được tiết ra do ảnh hưởng của hệ lưới. Thí 

nghiệm dùng chất a - metyltirosin để ức chế men Tyrosin - Hydroxylase làm ức chế tổng 

hợp catecholamin (adrenalin và noradrenalin) thì xảy ra một giảm sút rõ rệt trạng thái thức 

tỉnh trong điện não và làm cho con vật ngủ vật vờ.  

Ngủ: là kết quả tác động của serotonin. Thí nghiệm dùng chất clorophenylalamin  

để ức chế men tryptophan - hydroxylase, làm ức chế sự tổng hợp serotonin, sẽ gây ra  

tình trạng thao thức triền miên (nằm ngủ mà không sao ngủ được) hoặc ta dùng chất 5- 

6 hydroxy - tryptamin t iêm vào não hoặc vào trong các não thất để phá huỷ có lựa  

chọn các neurone tiết serotonin cũng loại bỏ được giấc ngủ, gây thao thức triền miên.  
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5.4. Điểm cảnh tỉnh  

Trong giấc ngủ bình thường, trên vỏ não có một số điểm không bị ức chế. Những  

điểm hưng phấn lẻ tẻ trên vỏ não bị ức chế xâm nhập, Paplop gọi là điểm cảnh tỉnh.  

Đó là do quá trình thức, những điểm kích thích đủ mạnh hoặc gây sự chú ý cho người  

và động vật nó có khả năng nằm sâu vào lớp tế bào vỏ não. Trong khi gây một hưng  

phấn lan toả mạnh làm con vật bừng tỉnh dậy. Thí dụ con nai đang nằm ngủ trong  

từng, giữa một trưa hè yên giấc nhưng nghe tiếng kêu chó sói là con nai bừng tỉnh dậy  

ngay, vì hàng ngày nó đã chú ý đến tiếng kêu quen thuộc nguy hiểm đó của loài sói.  

Người ta có thể định giờ thức dậy sáng hôm sau bằng một tâm niệm ký ức; chủ định  

sáng mai 5 giờ dậy, nhất định đến 5 giờ, điểm cảnh tỉnh trỗi dậy làm ta thức dậy đúng  

5 giờ.  

Mộng mị có ở cả người và gia súc. Ở người xuất hiện mạnh mẽ và sâu sắc hơn.  

Trong khi ngủ thường hay có hiện tượng mộng. Đó là do hàng ngày cơ thể chịu nhiều  

tác động kích thích của ngoại cảnh, dấu ấn của nó để lại như là những điểm cảnh tỉnh  

trong vỏ não, nằm sâu ở tầng dưới của lớp vỏ đại não. Mộng mị thường xuất hiện vào  

thời điểm chuyển tiếp giữa thức và ngủ, tức là bắt đầu ngủ hoặc lúc sắp tỉnh dậy. Lúc  

đó các điểm cảnh tỉnh có thời cơ trỗi dậy nhưng chưa đủ sức phá được ức chế lan tràn  

trên vỏ não nên nó chỉ bắt liên lạc được với nhau ở tầng sâu dưới vỏ, làm ta mộng mị  

từ chuyện nọ xọ chuyện kia.  

Ở các loài gia súc, mức độ mộng mị có khác nhau. Nói chung loài nhai lại, gậm 

nhấm ít mộng mị vì chúng mất nhiều thì giờ vào việc kiếm ăn nghèo năng lượng, nặng về 

xenlulo. Chúng còn lại rất ít thì giờ để giấc ngủ của chúng không say và luôn phải cảnh 

giác vì bị các kẻ thù săn đuổi chúng. Loài ăn thịt ăn loại thức ăn vốn chứa nhiều năng 

lượng, lại mất ít thì giờ vận động trong săn bắt mồi, chúng có giấc ngủ thường an toàn, nhất 

là khi đã được thuần dưỡng và có người bảo vệ, cho nên dễ xuất hiện mộng mị. Mèo chẳng 

hạn tỷ lệ xuất hiện mộng mị cao nhất trong các loài  

6. LOẠI HÌNH THẦN KINH GIA SÚC  

6.1. Khái niệm  

Bộ não của bất kỳ một động vật nào cũng hoạt động như nhau: đều có quá trình  

hưng phấn và ức chế, đều tuân theo các quy luật khuếch tán tập trung, cảm ứng qua lại,  

đều có khả năng phân tích và tổng hợp. Nhưng trong thực tế, không phải hoạt động  

thần kinh của con vật nào cũng giống con vật nào mà mỗi con vật thuộc về mỗi loại  

hình thần kinh riêng. Người ta dùng khái niệm loại h ình thần kinh để đánh giá năng  

lực hoạt động thần kinh của con vật, đó là sự thể hiện ra ngoài của hoạt động thần kinh  

thông qua sở thích, thói quen, năng lực làm việc, học tập, rèn luyện, khả năng sản xuất,  

khả năng đề kháng bệnh tật...  

6.2. Căn cứ phân loại kiểu hình thần kinh  

ở động vật, có nhiều kiểu hình thần kinh. Paplop đã căn cứ vào 3 tiêu chuẩn sau  

đây về mức độ thể hiện của 2 quá trình hưng phấn và ức chế trong hệ thần kinh để  
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phân loại.  

- Cường độ xuất hiện của 2 quá trình hưng phấn và ức chế.  

- Sự cân bằng giữa 2 quá trình hưng phấn và ức chế.  

- Tính linh hoạt của 2 quá trình hưng phấn và ức chế.  

Muốn biết một con vật thuộc loại hình thần kinh nào, người ta xét theo 3 mặt sau:  

- Hưng phấn và ức chế của con vật ấy mạnh hay yếu.  

- Ở nó hưng phấn chiếm ưu thế, hay ức chế chiếm ưu thế.  

Sự chuyển hóa lẫn nhau giữa hưng phấn và ức chế xảy ra nhanh hay chậm.  

Dựa vào 3 mặt trên, Paplop chia động vật thành 4 kiểu hình thần kinh sau đây:  

6.3. Biểu hiện của các kiểu hình thần kinh  

6.3.1. Kiểu hình thần kinh linh hoạt  

Kiểu này hưng phấn và ức chế đều mạnh, cân đối và thay thế nhau một cách  

nhanh chóng. Động vật thuộc kiểu này sẵn sàng tấn công mãnh liệt nhưng cũng dễ rút  

chạy hoặc nằm im rình đợi. Khi đổi hoàn cảnh sống thì thích nghi với hoàn cảnh mới  

mau lẹ. Kiểu này dễ huấn luyện, nếu dùng ngựa cưỡi, ngựa đua thì nên chọn kiểu này.  

Đây là kiểu hình thần kinh lý tưởng, cho năng suất kỷ lục ở mọi đối tượng vật nuôi.  

6.3.2. Kiểu hình thần kinh trầm tĩnh  

Kiểu này hưng phấn và ức chế đều mạnh, cân đối nhưng thay thế nhau chậm 

chạp. 

Động vật thuộc loại này tuỳ lúc có thể rất liều lĩnh, hoặc rất thận trọng, đã đánh 

nhau với con vật nào thì đánh nhừ tử, nhưng đã "phớt" thì dù bị khiêu khích đến đâu cũng 

chỉ phản ứng vừa phải, loại này khó huấn luyện, nhưng khi đã huấn luyện được thì kết 

quả giữ vững rất lâu. Chọn trâu cày, chợn ngựa thồ, kẻo xe thì nên chọn loại thần kinh 

này. Đây cũng là kiểu thần kinh thích hợp với gia súc vỗ béo.  

6.3.3. Kiểu hình thần kinh hưng phấn  

Kiểu này hưng phấn và ức chế đều mạnh, nhưng không cân đối, hưng phấn lấn át  

ức chế, hoạt động thiên về hưng phấn, dễ phát động, khó kìm hãm. Động vật này xông  

xáo liều lĩnh, song thiếu dè dặt thận trọng, gặp kẻ thù mạnh hơn mình vẫn tấn công  

bừa, khi rình mồ i thường hay để lộ mục tiêu quá sớm. Kiểu thần kinh này khó huấn  

luyện vì dễ bị kích động bởi những tác động ngoại lai, phản xạ dễ hỗn loạn.  

6.3.4. Kiểu hình thần kinh trì trệ  

Kiểu thần kinh này có cả 2 quá trình hưng phấn và ức chế đều yếu, ức chế lấn át 

hưng phấn. Kiểu này hầu như thường xuyên bị ức chế, rất ít hưng phấn, hoặc hưng phấn 

yếu ớt Động vật thuộc kiểu này sống lén lút ở nơi hoang vắng hoặc trong bóng tối, gặp 

nguy hiểm thường chạy trốn hoặc phản ứng tiêu cực. Kiểu thần kinh này không tốt, 

gia súc ít chịu đựng được những thay đổi của ngoại cảnh, dễ mắc bệnh, khó huấn luyện 

thành công, thường bị đào thải trong chọn giống.  
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6.4. Ý nghĩa ứng dụng  

Bốn kiểu hình thần kinh trên đây mỗi loại có những ưu điểm và nhược điểm nhất định 

Ví dụ kiểu thứ nhất nhiều ưu điểm nhất, kiểu thứ hai bình tĩnh nhưng chậm chạp, kiểu thứ 

ba xông xáo nhưng hay liều lĩnh, kiểu thứ tư thì chỉ có nhược điểm.  

Trong thực tế, động vật không đơn thuần thuộc về một trong bốn kiểu mà nằm 

trung gian giữa các kiểu hình đó. Khi chọn giống gia súc, tuỳ mục đích sản xuất mà chọn 

kiểu hình này hay kiểu hình khác hoặc kiểu hình trung gian cho thích hợp.  

Tuy kiểu hình thần kinh động vật mang đặc tính di truyền, bẩm sinh, song dưới tác 

dụng của điều kiện sống thay đổi, kiểu hình thần kinh cũng có thể thay đổi theo. Điều 

kiện sống ở đây là điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc huấn luyện.  

Những người làm công tác chăn nuôi nên lấy phương hướng cải tiến chế độ nuôi  

dưỡng, chăm sóc, tăng cường huấn luyện làm chính, không dùng roi vọt đánh đập để  

có thể cải tạo được ở gia súc bất cứ kiểu hình thần kinh nào theo ý muốn của mình.  

Qua biểu hiện của kiểu thần kinh chúng ta tiến hành phân lô, phân đàn gia súc để có  

biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, sử dụng thích hợp. Mặt khác, kiểu hình thần  

kinh liên quan chặt chẽ đến năng suất vật nuôi, vì thế có thể căn cứ vào đó mà chọn  

giống gia súc cho phù hợp yêu cầu sử dụng. Người ta cũng thấy kiểu hình thần kinh  

liên quan chặt chẽ tới sức khoẻ, sức đề kháng bệnh tật, vì thế cần căn cứ vào đó mà có  

biện pháp chăm sóc sức khoẻ, phòng trừ bệnh cho gia súc có hiệu quả cao.  
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Chương 13  

STRESS VÀ SỰ THÍCH NGHI CỦA GIA S ÚC  
 

1. KHÁI NIỆM CHUNG  

Từ "Stress" trong tiếng Anh có nghĩa là sức ép, áp lực. Trong sinh học thuật ngữ  

"Stress" mang ý nghĩa khác, có tính khái quát rộng rãi để chỉ toàn bộ các tác nhân kích  

thích bất lợi tới cơ thể động vật và làm nảy sinh các phản ứng chống lại hoặc thích  

nghi để tồn tại.  

Khi cơ thể chịu các tác nhân stress, sẽ xảy ra trạng thái stress là trạng thái mất cân 

bằng nội môi của cơ thể. Đây là một trạng thái sinh lý không bình thường. Đặc biệt, các 

tác nhân stress hình thành do điều kiện môi trường sống của gia súc thay đổi sẽ làm cho 

chúng lâm vào trạng thái stress và buộc cơ thể động vật phải trải qua quá trình stress để 

thích nghi với ngoại cảnh mà tồn tại và phát triển.  

Quá trình stress thực chất là quá trình huy động năng lượng tiềm tàng khai thác từ 

các nguồn vật chất tích luỹ của cơ thể để chống lại các tác nhân stress, phục hồi lại cân 

bằng nội môi, thiết lập lại sự cân bằng và mối quan hệ thống nhất với ngoại cảnh. Vì vậy 

nói tới stress là nói tới năng lượng.  

Khi gia súc lâm vào trạng thái stress thì hầu như toàn bộ năng lượng của cơ thể  

đều được huy động sử dụng để vượt qua stress. Do đó năng lượng cho tích luỹ để tăng  

trọng, để sinh sản, để tiết sữa... đều bị suy giảm nghiêm trọng dẫn đến sự sụt giảm  

năng suất vật nuôi. Đây là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn trong chăn nuôi.  

Việc ngăn ngừa, khắc phục và loại trừ stress cần đặt ra trong mọi khâu kỹ thuật của  

hoạt động chăn nuôi như chọn giống, nuôi dưỡng, chăm sóc quản lý, phòng trừ dịch  

bệnh.  

Thí dụ: Bệnh hen gà do Mycoplasma (Mycoplasmosis) là bệnh dễ phát ra khi gặp điều 

kiện thời tiết bất lợi, bệnh có thể làm giảm tớ i 50% năng suất trứng trên gà đẻ. Khi nhiệt 

độ môi trường chuồng nuôi lên tới 33 - 35
0
C sẽ làm cho gà thịt, gà đẻ bị stress nhiệt 

(Hẻm stress) và có thể gây chết "rực" hàng loạt nếu như không có giải pháp khắc phục 

kịp thời. Khi gió mùa Đông Bắc tràn về kèm theo mưa phùn cần phải che chắn chuồng trại, 

sưởi ấm, thay đệm lót chuồng cho lợn con, tăng cường chăm sóc để phòng ngừa bệnh phân 

trắng ...  

Đối với con người, tác nhân gây ra stress còn phong phú, đa dạng hơn nhiều bởi  

các yếu tố của đời sống tinh thần mang tính chất cá thể như tình cảm, quan hệ...Một  

người luôn lo lắng, tự kỷ ám thị về tình trạng bệnh tật của mình sẽ kém ăn, kém ngủ,  

giảm sút thể lực, giảm sức đề kháng do đó làm cho bệnh thêm trầm trọng. Sự thay đổi  

đột ngột của thời tiết hay thay đổi vị trí công tác bất ngờ đều là các tác nhân stress gây  

tác động mạnh.  

Trải qua quá trình stress, động vật có thể xuất hiện các phản ứng thích nghi, tất  

nhiên chỉ trong mức độ nhất định của tác nhân stres mà thôi. Vì thế có thể cho rằng:  
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Quá trình stress và thích nghi về bản chất cùng là một vấn đề, nó đều dựa trên cơ sở sinh 

lý là huy động năng lượng để tự điều chỉnh nội môi nhằm phục hồi trạng thái sinh lý bình 

thường. Nếu quá trình này không hoàn thành tức là gia súc không vượt qua được stress, 

dẫn tới các rối loạn sinh lý, trao đổi chất, có thể dẫn tới cái chết. Về sinh học, sự thích 

nghi của động vật chính là khả năng vượt qua được ảnh hưởng của các tác nhân stress 

ngoại cảnh, xác lập được mối quan hệ cân bằng giữa cơ thể với môi trường sống để có 

một trạng thái sinh lý bình thường.  

Đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, có thể khái quát lại rằng:  

Thích nghi là sự thích ứng và phù hợp của gia súc trong những điều kiện sống, điều  

kiện nuôi dưỡng, quản lý và sử dụng mới. Trong những điều kiện mới ấy, gia súc vẫn  

sống, sinh trưởng, sinh sản và sản xuất bình thường đồng thời vẫn phát huy được các  

đặc tính giá trị cũ và có khả năng di truyền ổn định các đặc tính ấy cho đời sau.  

Trong quá trình thích nghi của động vật có hiện tượng thích nghi chung - GAS 

(general adaptation syndrom) gây phản ứng toàn thân thông qua hệ thần kinh - nội tiết và 

hiện tượng thích nghi cục bộ - LAS (/ocal adaptation syndrom) gây phản ứng đối với một 

cơ quan hay tổ chức nhất định.  

Như vậy nếu qua được quá trình stress, con vật sẽ thích nghi với điều kiện sống 

mới. 

2. PHẢN ỨNG STRESS  

Dưới tác động của các tác nhân gây stress, cơ thể sẽ có phản ứng để tự bảo vệ. 

Nhìn chung các phản ứng đó gồm 2 loại:  

2.1. Phản ứng đặc hiệu  

Vớ i mỗi tác nhân stress cơ thể có một phản ứng riêng thích ứng với tác nhân đó. Ví 

dụ: đưa kháng nguyên lao vào cơ thể phát sinh kháng thể chống lại bệnh lao, còn nếu 

kháng nguyên dại vào cơ thể thì cơ thể lại sinh ra kháng thể phòng dại. Có thể hình 

dung phản ứng đặc hiệu như sơ đồ:  

- Tác nhân A tác động đến cơ thể gia súc gây ra phản ứng A'  

- Tác nhân B tác động đến cơ thể gia súc gây ra phản ứng Bị  

2.2. Phản ứng không đặc hiệu  

Đối vớ i các tác nhân stress khác nhau, cơ thể đều trả lờ i bằng một phản ứng 

chung giống nhau thông qua cơ chế thần kinh - thể dịch nhằm tăng sức đề kháng của cơ 

thể để vượt qua stress, thích nghi với ngoại cảnh mới.  

- Tác nhân A  

- Tác nhân B tác động tới cơ thể gia súc gây phản ứng chung D làm tăng sức kháng 

- Tác nhân C 

3. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH STRESS  

Quá trình stress diễn ra qua 3 giai đoạn:  
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- Phản ứng báo động gồm 2 pha: pha sốc và pha chống sốc.  

- Giai đoạn đề kháng thích nghi.  

- Giai đoạn rối loạn và chết.  

3.1. Phản ứng báo động  

Là g iai đoạn cơ thể có phản ứng tức thời với tác nhân stress và chưa kịp huy 

động toàn bộ năng lượng để tham gia chống lại tác nhân stress. Giai đoạn này thường ngắn 

(24 - 48 giờ) với 2 pha: sốc và chống sốc.  

3.1.1. Pha sốc  

Thể hiện sự thoái hóa nhanh tức thời của cơ quan miễn dịch trong cơ thể: thoái hóa 

hạch lâm ba, tuyến ức và thoái hóa túi Fabricius ở gia cầm. Do đó trong máu xuất hiện các 

hiện tượng rất điển hình của stress là: bạch cầu toan tính giảm, lâm ba cầu giảm, bạch 

cầu đơn nhân giảm. Một chỉ tiêu để chẩn đoán trạng thái stress là sự giảm nhanh bạch cầu 

toan tính, có thể giảm tới 50%.  

Các biểu hiện lâm sàng khi cơ thể bị sốc: thân nhiệt giảm (khi bị cảm lạnh: vã mồ  

hôi), trương lực cơ giảm, nồng độ Na
+
 giảm, K

+
 tăng, huyết áp giảm, glucose huyết giảm, 

hệ thần kinh bị ức chế. Mặt khác tính thấm của các màng mao mạch tăng, nước trong máu 

thấm ra ngoài làm cho máu quánh hơn và pa máu giảm. Trao đổi chất bị rối loạn, cân bằng 

nhơ âm vì có quá trình tạo đường mới từ các acid quan.  

3.1.2. Pha chống sốc  

Các quá trình trong cơ thể được phục hồi để trở lại trạng thái bình thường: hoạt 

động thần kinh phục hồi từ ức chế chuyển sang hưng phấn, huyết áp tăng lên, thân 

nhiệt tăng, đặc biệt glucose huyết tăng rõ. Nếu cơ thể chống sốc tốt thì thời gian này kéo 

dài và chuyển qua giai đoạn đề kháng và có thể tồn tại được.  

3.2. Giai đoạn đề kháng thích nghi  

Cơ thể sau khi phục hồi trạng thái bình thường sẽ huy động toàn bộ năng lượng 

chống lại stress bằng cơ chế như sau (sơ đồ).  

Theo sơ đồ thì thực chất của giai đoạn đề kháng là huy động năng lượng tiềm tàng 

của cơ thể bằng cách tăng các quá trình tạo năng lượng qua 2 cơ chế thần kinh, thể dịch. 

Giai đoạn này có kết quả hay không phụ thuộc nhiều yếu tố:  

- Tiềm năng năng lượng của cơ thể: chỉ tiêu đánh giá tiềm năng năng lượng là hàm 

lượng glucose huyết. Gia súc có hàm lượng glucose huyết cao và ổn định thì có sức đề 

kháng tốt. Đây cũng là một chỉ tiêu đáng quan tâm trong chọn giống. Ngoài ra nhịp tim 

cũng là một chỉ tiêu biểu thị tiềm năng năng lượng: giống nào có nhịp tim chậm thì đề 

kháng thích nghi tốt hơn.  
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Trạng thái sức khoẻ của cơ thể khi có tác động của stress.  

Thời gian tác động của stress dài hay tạm thời. Nếu tác nhân stress yếu và tạm thời 

thì cơ thể sẽ đề kháng, hồi phục được và thích nghi. Còn nếu kéo dài thì năng lượng 

huy động nhiều dẫn đến suy kiệt, cơ thể không thích nghi được và chuyển sang giai đoạn 

3: rối loạn và chết.  

3.3. Giai đoạn rối loạn và chết  

Các đặc trưng của giai đoạn rối loạn:  

- Thoái hóa các tổ chức của cơ quan miễn dịch, tuyến yên và tuyến trên thận.  

Protein bị phân giải để tạo đường, kể cả protein cấu trúc cơ thể, vì thế lúc đầu con 

vật ngừng sinh trưởng sau đó sút cân, gầy đi nhanh chóng, các chỉ tiêu về sản xuất đều giảm 

như năng suất thịt, sữa, trứng...  

- Do thoái hóa các tổ chức của cơ quan miễn dịch nên khả năng miễn dịch giảm rõ 

rệt, gia súc dễ cảm nhiễm các bệnh kế phát như các bệnh về tiêu hóa, hô hấp và các bệnh 

truyền nhiễm khác.  

Cuối cùng gia súc kiệt sức và chết. Gia súc thường chết do cả 2 nguyên nhân: tác động 

của stress và bệnh kế phát.  

4. CÁC YẾU TỐ STRESS TRONG CHĂN NUÔI  

4.1. Thức ăn, nƣớc uống của gia súc  

Nhìn chung các loài gia súc gia cầm đều mẫn cảm với thức ăn và nước uống, đặc  

biệt là gà trứng và bò sữa. Gà trứng bị bỏ đói 1 bữa thì sản lượng trứng giảm kéo dài  
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tới 1 tuần. Bò sữa ăn thiếu 1 - 2 ngày thì sau đó sản lượng sữa giảm rõ rệt. Các nhân tố stress 

do thức ăn và nước uống gây ra, biểu thị ở các mặt:  

Thiếu thức ăn, nước uống.  

- Thừa 1 thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần: ví dụ: trong khẩu phần quá thừa 

protein thì sự hấp thu vitamin A bị trở ngại và dẫn đến rối loạn tiêu hóa.  

Khẩu phần mất cân đối giữa các thành phần.  

- Phẩm chất thức ăn: nếu thức ăn để thiu thối, mốc, có mùi vị không tốt đều gây 

stress cho gia súc.  

Độc tố trong thức ăn.  

4.2. Nhiệt độ, khí hậu, mùa vụ  

Gia súc gia cầm non rất mẫn cảm đối với nhiệt độ do ở chúng cơ quan điều tiết nhiệt 

chưa hoàn chỉnh, vì thế chăn nuôi gia súc gia cầm non cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ chuồng 

nuôi cho thích hợp.  

Mỗi loài, mỗi đối tượng gia súc gia cầm đều có một giới hạn sinh thái về nhiệt độ nhất 

định. Trên hay dưới giới hạn đó đều gây stress cho chúng.  

Ví dụ đối với bò sữa vùng ôn đới nhiệt độ thích hợp nhất là 5 - 150c. Ở nhiệt ỚỘ Cao 

gia súc kém ăn, sản lượng giảm, chất lượng của sản phẩm cũng giảm.  

4.3. Độ ẩm  

Mỗi loài gia súc gia cầm đều có một giới hạn sinh thái về độ ẩm nhất định. Nếu quá 

cao (ẩm ướt ) hoặc quá thấp (khô hanh) so với giớ i hạn đó đều gây stress cho chúng. 

Độ ẩm thích hợp cho sự sinh trưởng phát triển gia súc là 70 - 80%, trên 90% gây stress 

cho trâu bò.  

Nhiệt độ độ ẩm, tốc độ gió làm thành một hệ thống tác nhân stress đối với gia 

súc. 

Nhiệt độ cao làm cho tác động của độ ẩm càng thêm sâu sắc. 

Bảng 13.1: Tiêu chuẩn khí hậu đối với lợn nói chung 
 
 

Mức độ  Nhiệt độ 0C Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) 

Thích hợp 16 - 28 70 - 75 0,1 - 0,2 

Giới hạn sinh thái 8 - 30 65 - 90 đến 0,5 

Báo động < 8 > 90 > 0,5 - 0,8 

Khi có gió mùa đông bắc thổi mạnh (> 0,8m/s), có mưa độ ẩm cao > 90%, mà  

nhiệt độ xuống dưới 8
0
C thì lợn con sẽ chết nhiều do ỉa phân trắng và các bệnh kế  

phát.  

4.4. Mật độ ở chuồng nuôi  

Mật độ gia súc gia cầm trong chuồng nuôi phụ thuộc vào từng loài. Trên bãi chăn  

thả thì dê cừu có tính quần thể cao. Nếu từ 1 đàn cừu bắt ra một vài con cho đi riêng lẻ  
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thì chúng bị stress. Ngược lại ở trâu bò tính quần thể thấp.  

Đối với gia cầm, gia súc non nuôi theo ô chuồng phải đảm bảo mật độ thích hợp,  

với độ tuổi đồng đều nhau, hình thành một trật tự sắp xếp nhất định để tránh stress.  

Khi trật tự đó đã được hình thành, cần duy trì ổn định sẽ thuận lợi cho sự sinh trưởng  

phát triển của đàn. Nếu đưa 1 con ra khỏi đàn hoặc đưa 1 con mới nhập đàn đều gây  

stress.  

Nếu mật độ quá đông trên mức quy định sẽ gây stress do các nguyên nhân: - Môi 

trường bị ô nhiễm, nồng độ CO2, NH3 tăng, trong khi đó nồng độ oxy bị giảm.  

- Gây va chạm dẫn đến cắn xé lẫn nhau.  

- Thức ăn nước uống do đó thường bị thiếu, dễ nhiễm bẩn và phân phối không đều 

cho từng cá thể.  

4.5. Vận chuyển gia súc đi xa  

Sự vận chuyển đường dài đối với gia súc gia cầm là một nhân tố stress mạnh vì 

đồng thời gây các hậu quả:  

- Từ trạng thái yên tĩnh sang trạng thái động, gây kích thích thần kinh và làm thay 

đổi sinh lý bình thường.  

- Mật độ quá đông, quá chật dẫn đến va chạm, cắn nhau.  

Nhiệt độ tăng cao về mùa hè, ngược lại vận chuyển mùa đông gió thổi mạnh khi xe 

chạy làm mất nhiệt, gây rét cóng.  

- Gây ô nhiễm.  

Vì thế stress do vận chuyển dẫn đến giảm sút thể trọng và thiệt hại về kinh tế. Ví 

dụ ở Anh vận chuyển gia súc làm giảm sút khối lượng 10%.  

Ở Pháp vận chuyển gia súc làm giảm 4,2% về mùa xuân, giảm 7% về mùa hè. Ở 

Hà Lan tỷ lệ lợn chết do vận chuyển 6,6%.  

Còn ở Việt Nam vấn đề vận chuyển gia súc cũng gây thiệt hại rất lớn. Đặc biệt vận 

chuyển đi xa từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại.  

5. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG STRESS TRONG CHĂN NUÔI  

- Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật chăn nuôi và thú y.  

- Chủ động phòng và loại trừ các yếu tố gây stress. Ví dụ: khi có gió mùa Đông Bắc 

cần che chắn chuồng, cho thêm rơm, chất độn chuồng vào chuồng đồng thời tăng dinh 

dưỡng trong khẩu phần. Khi trời nóng phải có các biện pháp chống nóng tích cực: cho uống 

nước đầy đủ, tăng độ thông thoáng, thông gió bằng các biện pháp tích cực, cho gia súc 

đằm tắm...  

- Dùng một số loại thuốc an thần hay thuốc ức chế thần kinh cho gia súc, gia cầm khi   

chúng  bị  stress  như:  meprobamat ,  reserp in ,  phenoth iazin ,  hydroxizin,  

tnmetoxybenzoic acid, trankilanti...  

Tăng dinh dưỡng, tăng một số thành phần thức ăn có khả năng chống stress như  
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vitamin A, D3, E, K, C, B12, B2…  

có thực hiện như vậy thì hạn chế được tác nhân Stress trong chăn nuôi công  

nghiệp, gia súc gia cầm sinh trưởng bình thường, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho con  

người.  
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