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Морфодинамика развоја органских система         

ембриона пилета 
 

КРАТАК САДРЖАЈ 
 

 

  Ембрионални период развоја јединке представља период развоја који 

значајно утиче на дефинисање постнаталних карактеристика једнике. Током 

ембрионалног развоја пилета формирају се основне морфолошке карактеристике 

свих органских система. Са производног становишта, посебно је битан развој 

скелетне мускулатуре која након лежења представља основ за развој мишићне 

масе која се касније користи у прехрамбеној индустрији. Са ветеринарског 

становишта, развојем осталих система органа (пре свега дигестивног, имуног, 

кардиоваскуларног и др.) током ембрионалног развоја, постављају се основе на 

којима ће се базирати виталност одраслих јединики и њихова резистентност ка 

болестима.  

Током ембрионалног периода развоја свих животиња, важно је да се одређени 

органи и органски системи развијају у одређеним временским интервалима, а 

свако одступање (на пример ранији или каснији развој појединих органа) од 

предодређених временских периода, може утицати на даље неправилности у 

постнаталном развоју тих органа. То може бити од великог значаја код пилића, 

због њиховог релативно кратког периода ембрионалног развоја од 21 дан.     

Овај рад се бави изучавањем анатомских и морфолошких карактеристика развоја 

органских система пилета током ембрионалног периода развоја, који 

представљају основ за манифестацију одређених постнаталних карактеристика 

одрасле јединке. 

 

Кључне речи: пиле, пренатални развој, постнатални развој, анатомија, 

морфологија 
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Morphodinamics of development of chicken embryo          

organ sistem 
 

SUMMARY 
 

 

The embryonic period of an individual's development represents a period of 

development that significantly affects the definition of the postnatal characteristics of an 

individual. During the embryonic development of the chick, the basic morphological 

characteristics of all organ systems are formed. From a production point of view, the 

development of skeletal muscles is particularly important, which after lying down is the 

basis for the development of muscle mass that is later used in the food industry. From a 

veterinary point of view, the development of other organ systems (primarily digestive, 

immune, cardiovascular, etc.) during embryonic development lays the foundations on 

which the vitality of adults and their resistance to diseases will be based. 

 

During the embryonic period of development of all animals, it is important that certain 

organs and organ systems develop at certain time intervals, and any deviation (for 

example, earlier or later development of certain organs) from predetermined time 

periods, can affect further irregularities in the postnatal development of those organs. 

This can be of great importance in chicks, due to their relatively short 

embryonic development period of just 21 days in total. 

 

This paper deals with the study of the anatomical and morphological characteristics of 

the development of organ systems of chickens during the embryonic period of 

development, which represent the basis for the manifestation of certain postnatal 

characteristics of the adult. 

 

Keywords: chicken, prenatal development, postnatal development, anatomy, 

morphology 
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1.0. УВОД 
 

 Познавање анатомских карактеристика  и морфодинамике развоја органских 

система ембриона је значајно јер се током овог периода развоја формирају основне 

особине у сваком систему органа, које ће касније у великој мери утицати на развој 

постнаталних карактеристика пилета. Те особине ће се одразити на проценат 

лежености (смртност ембриона), виталност излежених пилића, као и на динамику 

развоја пилића након лежења. 

Познавање морфодинамике развоја ембриона пилета даје могућност 

произвођачима да променама одређених параметара развоја (пре свега температуре, 

влажности ваздуха и др.), утичу на развој оних особина које су битне за индустријску 

производњу (пре свега развој скелетне мускулатуре, тј. мишићне масе пилета). 

Поштовање процедура приликом рада са јајима и током инкубације су од 

суштинског значаја за проценат лежености пилића и смањење морталитета. У складу 

са резултатима из праксе потребно је прилагођавати рутинске процедуре у циљу 

побољшања наведених параметара.   
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2.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 С обзиром да ембрионални период развоја пилета у великој мери утиче на 

развој постнаталних карактеристика јединке, познавање анатомских и морфолошких 

карактеристика развоја су од великог значаја за правилан раст и развој ткива и 

органских система пилета. 

 Циљ овог рада је био да се укаже на основне карактеристике и значај 

познавања морфодинамике развоја органских система пилета. 

 Задаци овог истраживања су били да се прегледом доступне литературе укаже 

на динамику анатомских и морфолошких карактеристика развоја свих ткива и 

органских система ембриона пилета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Александар Милић  Дипломски рад Нови Сад 2022. 

 

3 

 

3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 Прегледом литературних података, указано је на основне карактеристике 

ембрионалног периода развоја организма, ембрионалног периода развоја пилета, 

развоја система органа пилета током ембриогенезе, као и фактора који утичу на 

ембрионални развој пилета.  

 

 

3.1. Ембрионални период развоја организма 
 

3.1.1. Уопштене карактеристике код свих организама 

 

 У ембрионалном периоду развића долази до диференцирања ћелија и органа и 

брзог раста ембриона, а такође почиње и образовање кардиоваскуларног система. 

Тиме се успоставља циркулација крви и отпочиње функционални период развоја 

организма. У току ембрионалног периода се углавном развијају сви системи органа, 

функције органа почињу делимично да се испољавају и при томе настају битне 

промене облика тела, а такође долази и до усклађивања међусобних односа 

појединих делова тела. Тако нпр. предео главе младог ембриона се истиче врло брзим 

растом и образовањем несразмерно велике главе. Касније сам раст главе постаје 

релативно спорији и успоставе се сразмерни односи са растом осталог дела тела [1].  

 Раст ембриона настаје као резултат сталних деоба ћелија, а праћен је 

диференцирањем ћелија специфичнe грађe и функцијe по чему се поједини оргaни 

разликују један од другог. Сам раст доводи до повећања величине и запремине 

органа, а тиме и ембриона, а касније и фетуса као целине. Раст зависи од брзине 

митотичких деоба, брзине повећања самих ћелија и међућелијске масе [2]. 

 Постоје различите способности за раст исте врсте ткива у разним пределима и 

у разним фазама развића. Тако нпр. врло брзо размножавање ћелија мезодерма и раст 

предела у ком ће се образовати срце везан је за улогу овог органа у успостављању 

циркулације [1]. 



Александар Милић  Дипломски рад Нови Сад 2022. 

 

4 

 

 С обзиром на бризину диференцирања и раста појединих органа и целог 

ембриона у овом периоду развића најчешће настају поремећаји развића – 

малфорације [3]. 

 

3.1.2. Процеси који се одвијају током ембрионалног периода развоја 

 

 Индукција је један од основних феномена у ембриогенези. У ширем смислу 

подразумева процес у току кога група ћелија или хемијске супстанце утичу на 

диференцијацију друге групе ћелија. Настаје при контакту ћелија, односно слојева 

ћелија или деловањем хемијских супстанци – индуктора, који могу бити производ 

активности ћелија појединих делова ембриона, или су вештачки синтетисане 

хемојске супстанце. Од хемијских супстанци које делују као индуктори најчешће се 

поминју нуклеопротеини [1]. 

 Постоји ембрионална и ензимска индукција. По ембрионалном се подразумева 

стимулирајући ефекат природних или вештачких супстанци на одговарајуће ћелије 

или пределе у смислу специфичне диференцијације. Синтеза ензима као одговор на 

супстанце околног медијума је позната као ензимска индукција [4]. 

 Детерминација је процес у току кога ћелије примају трајне „инструкције“, 

губе плурипотентност, а даља диференцијација је усмерена у правцу синтезе 

специфичних протеина, стварања одређених ћелија, односно ткива. Према томе, 

детерминација претходи и регулише ток диференцијације ћелија. Група ових ћелија 

може да лучи хемијске супстанце – индукторе, који утичу на околне ћелије, 

детерминишу их, односно одређују специфични ток даљег развића [1]. 

 Прогресивна детерминација мезодерма индукована је у контакту са 

одговарајућим ћелијама ектодерма и обрнуто. Ти предели представљају морфолошке 

јединице са реципрочном интеракцијом, односно у њима индукована интеракција 

има битну улогу у усмеравању диференцијације ћелија односно развића органа у 

току раног развића. Прогресивна детеминација се истиче све јаснијом 

детерминацијом грађе појединих органа или њихових делова [2]. 
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 Диференцијација је процес који се дешава у току деобе оплођене јајне ћелије и 

који се карактерише тиме што свака настала ћелија садржи исти генетски материјал. 

Повећањем броја ембрионалних ћелија мењају се међусобни односи, настаје 

интеракција са другим ћелијама и међућелијском супстанцом. То омогућава стално 

али контролисано препознавање ћелија, међусобно повезивање, агрегацију, 

регулисану биосинтезу специфичних протеина у појединим ћелијама и групама 

ћелија. Резултат ових процеса је диференцијација и специфичан распоред ћелија у 

групе или слојеве карактеристичне за одговарајући стадијум развића врсте. 

Покретање и миграција ћелија су усклађени, а њихови међусобни односи 

координисани [1]. 

 Дедиференцијација је процес у току кога се диференцирана ћелија враћа у 

претходно – недиференцирано стање. Али, те ћелије и даље задржавају специфичан 

потенцујал. Постојање могућности за диференцијацију зависи од карактера промена 

метаболизма и средине [4]. 

 Раст ћелија дефинишемо као увећање димензија и броја ћелија праћено 

повећањем количине међућелијске супстанце, одноно увећањем количине и тежине 

делова тела или целог организма. Повећање укупног броја ћелија у току развића 

праћено је сталним увећањем броја и димензија ћелија у ткиву и органима – 

организам расте као целина. Стога треба разликовати раст ћелија, органа и 

организма. Раст ћелија се карактерише репликацијом, умножавањем молекула ДНК, 

реорганизацијом макромолекула и ћелијских органела, синтезом одгварајућих ензима 

и других саставних компонената неопходних за раст одговарајуће врсте ћелије. За 

ове процесе неопходне су аминокиселине, шећери, витамини, материјал цитоплазме 

[1]. 
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3.1.3 Утицај ембрионалног периода развоја на постнатални период развоја 

 

 Постепено стицање карактеристичног облика и функције неког органа или 

дела тела се назива морфогенеза. На све промене облика, величине и функције 

појединих делова тела и органа утичу како генетски тако и бројни други фактори, 

посебно физичке и хемијске природе [5]. 

Стварањем трећег клициног листа – мезодерма, почиње све интензивнији 

раст, задебљање и издуживање триламинарног ембрионалног штита. Издужење 

почиње из региона будућег трупа и наставља се у краниокаудалном правцу. Убрзо се 

током развојног облика гаструле почињу разликовати три основна предела: главени, 

трупни и репни. У кранијалном правцу развија се цефалични део из којег ће се током 

даљих развојних процеса формирати глава и фарингеално поље. У каудалном правцу, 

иза Hensen-овог чвора, формираће се основа будућег трупа и почетак репа [1]. 

Уобличавање ембриона почиње у пределу главе након потпуног затварања 

предњег дела нервне цеви. Истовремено, амнионска шупљина се повећава, а 

соматоплеура се повећава у облику полумесечастих набора који се пружају надоле и 

уназад испод неуралне цеви. Што више овај процес напредује, то се јасније истичу 

глава и задњи део тела. Кранијални (глава) и каудални (реп) део соматоплеуре 

постепено се приближавају један другом тако да ембрион остаје повезан уском 

пупчаном врпцом са екстраембрионалним омотачима [2]. 

Сем поменутих процеса, тубулација, ротација, увијање и многи други процеси 

такође играју важну улогу у обликовању тела ембриона. 
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3.2. Ембрионални период развоја пилета 
 

Птице свих врста полажу јаја и ововивипарне су животиње. Иако се то може 

посматрати као недостатак, птице су се прилагодиле свим врстама терена, 

захваљујући не само брижном родитељском понашању, већ и структури и саставу 

њихових јаја. 

 

3.2.1. Карактеристике репродуктивног тракта кокошака 

 

Општа морфологија јајета је иста за све птице и повезана је са активностима 

појединих делова репродуктивног тракта. 

Оплодња се одвија у левку инфундибулума, непосредно након овулације 

јајета, односно одмах по доласку јајне ћелије у јајовод. Унутрашњи слој вителусне 

опне се зачиње у оваријуму, а спољашњи слој настаје на споју левка инфундибулума 

и магнума. Жуманце одмах бива окружено дебелим слојем беланца које се лучи у 

цевастом делу јајовода – магнуму. Љуска јајета се ствара у истхмусу, под утицајем 

посебних жлезда (слика 1). 

 

Слика 1. Репродуктивни тракт кокошке [6] 
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3.2.2. Грађа и карактеристике јајета 

 

У структури јајета домаће живине може се уочити неколико делова (слика 2). 

Жуманце је пречника 2-3 цм, окружено је танком провидном мембраном - 

вителинском мембраном. Жуманце није хомолого по изгледу, већ се састоји од 

наизменичних слојева „белог” и „жутог” жуманца, који су концентрично смештени 

око централног дела „белог” жуманца који се назива латебра. Панденово једро је 

периферни део жуманца који се налази на периферији жуманца и повезан је са 

латебром танком траком жуманца – вратом латебре. Панденово једро игра главну 

улогу у синтези жуманца и лежи испод бластодерма. Када се бластодерм одвоји од 

жуманца, Панденово језгро остаје у јајету. Беланцe лежи око жуманца. Беланцe је 

окруженo са две влакнасте опне које су међусобно повезане, осим на тупом делу 

јајета, где се између њих налази ваздушна комора. Око влакнастих опни налази се 

кречна љуштура. Халазе су структуре налик тракама које се протежу од 

екваторијалног региона вителинске мембране и причвршћене су за оба краја 

жуманца. Они имају улогу балансера, тј. држе жуманце у непромењеном положају у 

излеженим јајима. 

Птичије јаје садржи сав материјал неопходан за развој ембриона одвојеног од 

кисеоника који улази кроз мале поре на љусци. Ако су ове поре експериментално 

запечаћене воском, не долази до развоја. 
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Слика 2. Структура јајета домаће живине 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Anatomy_of_an_egg.svg  

1. љуска калцијум карбоната 2. мембрана испод љуске 3. опна од беланаца  

4. халаза, "пупчана врпца" 5. Спољашњи албумен (беланце)  

6. густо (желатинасто) беланце) 7. Вителинска мембрана 8. једро 

9. бластодерм, заметак 10. жуто жуманце (више масти)  

11. бело жуманце (мање масно) 12. унутрашњи албумен (беланце)  

13. халаза, "пупчана врпца" 14. ваздушна комора 15. кутикула 

 

 

3.2.3. Процеси који се догађају током раних фаза ембриогенезе 

 

Током оплодње, сперматозоиди продиру у унутрашњи слој вителинске 

мембране, ослобађајући хидролитичке ензиме. Велики број сперматозоида пролази 

кроз вителинску мембрану, али само један успева да оплоди јаје. Након оплодње 

долази до поделе оплођене јајне ћелије. Резултат ових митотичких деоба је 

прогресивно стварање све већег броја малих недиференцираних ћелија – бластомера. 

Ове поделе се називају браздање, сегментација или бластомеризација и оне се 

одвијају током кретања оплођеног јајета кроз јајовод [1]. 

Бластодиск (бластодерм) представља групу ћелија бластомера, које формирају 

штитолику творевину на полу оплођене јајне ћелије. Птичији бластодиск се формира 

по типу делимичне (меробластна, дискоидна) бластомеризације. У првим фазама 

развоја, цитоплазма првих бластомера је у контакту са вителусом. Избраздана 

оплођена јајна ћелија се у овој фази назива морула [5]. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Anatomy_of_an_egg.svg
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Птичија бластула се формира током прва 3-4 сата кретања оплођене јајне 

ћелије кроз јајовод. Између бластодиска и жуманца ствара се пукотина која одваја 

ћелије централног дела бластодиска од вителуса – blastocel (discocel). Процес у коме 

се формира бластоцел назива се бластулација. Изнад бластоцела је тада вишеслојни 

епител који формира епибласт (перибласт). У централном делу бластодиска све је 

мање вителусних гранула (дејство ензима), а испод њега шупљина постаје све 

истакнутија. Централни део постаје провидан и формира area pellucida-у [6]. 

Даљим развојем бластодиска у њему се издвајају: area pellucida – централни 

део, који не садржи вителинске грануле и провидан је; area opaca – периферни део, 

који је богат вителусом и непрозиран. Зону израстања формирају ћелије периферног 

дела area opaca-е, које се шире и прерастају жуманце. Спојну зону образују 

периферне ћелије area opaca-е, које немају тенденцију да прерасту жуманце, већ се 

из њих стварају нове ћелије. Овим процесима се део бластодерма потпуно одваја од 

жуманца и на том месту се ствара мали отвор – гастропорус. Код птица, у време када 

је јаје снешено, бластодерм је већ диференциран у area pellucida-у и area opaca-у [1]. 

Са формирањем гастропоруса, новостворене ћелије се више не могу 

равномерно ширити дуж зоне спајања, већ се подвијају испод бластодиска и 

формирају мезендодерм из којег ће настати ендодерм. Са диференцијацијом 

ендодерма почиње гаструлација, а од бластоцела се формира гастроцел. Ћелије које 

обрастају ендодерм формирају ектодерм. Диференцирање мезодерма почиње у 

задњем делу area pellucida-е, а ћелије мезодерма се шире између ектодерма и 

ендодерма. Код птица се издвајају два центра пролиферације мезодерма: примитивно 

тело траке (у каудалном делу) и примитивни Хенсенов чворић (на кранијалном делу). 

Примитивна трака птица настаје из задебљања које се формира у задњем делу 

area pellucida-е, у пределу будућег каудалног дела ембриона. Задебљање се јавља 3-4 

сата након почетка инкубације, а у наредних неколико сати се повећава и издужује у 

кранијално-каудалном правцу и формира примитивну траку [7]. 

Примитивни Хенсенов чворић се формира на кранијалном крају примитивне 

траке, након 18-19 сати од почетка инкубације, у облику округлог задебљања. Испред 
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овог примитивног чвора, осовинска врпца мезодерма формира главни (цефалични) 

наставак. 

Нервна (медуларна) плоча птица се развија из задебљања ектодерма 

ембрионалног штита изнад цефаличног наставка. Bellairs i Osmond (1998) [6] наводе 

да се код пилића нервна плоча формира од одређених ћелија Хенсеновог чвора. 

Делови неуралне плоче се задебљавају и формирају неуралне наборе. Кранијални део 

неуралне плоче и нервних набора је најизраженији и представља основу будућег 

мозга. Савијањем ивице неуралне плоче формира се нервни олук. Спајањем ивица 

нервног олука у дорзомедијалној линији формира се нервна цев чији се унутрашњи 

канал назива canalis centralis. Са даљим развојем формирају се мозак, кичмена 

мождина, нервне и неурогличне ћелије, спиналне и кранијалне ганглије. Процес 

формирања нервне цеви назива се неурулација. 

Први пар сомита се формира у фази 7 по „Нормалној табели“ Hamburgera i 

Hamiltona (1992) [41]; до фазе 14 већ се формирају 22 пара сомита, а након овог 

нивоа број сомита је тешко одредити са већом тачношћу. 

 

 

3.3. Развој система органа пилета током емброгенезе 
 

3.3.1. Кардиоваскуларни систем 

 

Код птица, примордијалне срчане ћелије су видљиве у стадијуму 4. фазе 

(нормална табела Hamburgera i Hamiltona) као упарене области мезодерма око 

Хенсеновог чворића. Миграцијом ћелија мезодерма спланхноплеуре у фази 5-6 

формирају се траке ћелија ангиобласта. Размицањем ових ћелија стварају се парни 

капилари у којима се развија ендотел, а касније од њих настају првобитне цевчице 

ендокарда које се налазе са обе стране предњег дела примитивног црева. У 

цевчицама ендокарда, поред ендотела, касније се пролиферацијом ћелија мезодерма 

развија основа миоепикарда, из које ће се развити миокард и епикард. 
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Са издужењем примитивног црева, ендокардијалне цеви се померају 

вентрално, спајају се једна са другом од цефаличног до каудалног краја, док 

медијални зид нестаје и ствара се ендокардна шупљина. 

Са даљим развојем срца формирају се миобласти, који се диференцирају у 

фази 9. Касније вентрални мезокард нестаје, а дорзални мезокард остаје само на 

месту где епикард прелази у перикард. Како се формирају бочни ембриони тела, 

целом који опкружује срце постаје изолован околним целомом и тако се формира 

перикардијална шупљина (cavum pericardii). Формирањем цевастог срца, ендокард 

настаје из ендотела, а миокард и епикард из миоепикарда, уз даљу диференцијацију 

мезодерма [6]. 

Са развојем срца у њему долази до диференцијације различитих структура 

(слика 3). Вителинске вене (преко ductus venosus-а), алантоисне вене и ductus Cuvieri 

се уливају у sinus venosus. Развојем примитивне преткоморе доводи до појаве septum 

interatrioruma, који дели преткомору на леви и десни део (4. дан инкубације). Постоји 

привремена веза између леве и десне преткоморе помоћу отвора - foramen ovale, који 

се касније, након излегања, затвара. Foramen ovale је важан јер омогућава да се 

притисак на две стране срца избалансира, што је такође важно за равномеран раст 

срца. Атриовентрикуларни канал (canalis atrioventricularis) се налази између 

преткоморе и коморе. Десна преткомора се развија из десног дела примитивне 

преткоморе, десне половине атриовентрикуларног канала и дела sinus venosus-а. Лева 

преткомора се развија из левог дела примитивне преткоморе, леве половине 

атриовентрикуларног канала и проширеног крајњег дела плућних вена. 
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Слика 3. Заокретање срца [12] 

 

Крвни судови настају у екстраембрионалном, а затим у интраембрионалном 

мезодерму. Ћелије спланхног мезодерма се одвајају једна од друге и постају 

слободне. Одвојене ћелије мезодерма се спајају у групе и формирају „ћелијска 

острва“. Од острваца настају кратке цевасте формације - првобитни крвни капилари, 

који се спајају у првобитну мрежу капилара. Зид капилара се састоји од ендотелних 

ћелија које настају из периферних ћелија острваца. У првим фазама није могуће 

разликовати који су крвни судови у питању (артерије или вене), али даља 

диференцијација од првобитних крвних капилара доводи до формирања ових судова 

[1]. 

Мала количина крви пролази кроз мали крвоток до излегања, а након тога, са 

повећањем функције плућа, повећава се и проток крви кроз мали крвоток. 

Вителусни (омфало-мезентерични) судови успостављају везу између 

жуманчане кесе и ембриона. Састоје се од вителинских вена (vv. vitellinae s. vv. 

omphalomesentericae) и вителинских артерија (aa. vitellinae s. aa. 
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omphalomesentericae). Улога вителинског крвотока је да снабдева ембрион 

хранљивим материјама, тј. да транспортује хранљиве састојке из жуманца у ембрион 

[8]. 

Вителинске вене су у почетку упарене, али касније долази до регресије десне 

вителусне вене, тако да је око 3. - 4. дана развоја десна вена скоро невидљива у 

ембриону. 

Алантоисни крвоток се састоји од алантоисних вена (vv. alantoideae s. vv. 

umbilicales) и алантоисних артерија (aa. alantoideae s. aa. umbilicales). 

Алантоисне вене су у почетку упарене и одводе крв у ductus Cuvieri, а из њега 

у sinus venosus. Међутим, касније десна алантоисна вена нестаје (око 4. дана 

инкубације, у великој мери због развоја јетре), а затим крв иде кроз леву алантоисну 

вену до ductus venosus. Ductus venosus потиче из делова вителинских вена, леве 

алантоисне вене и синусоидних капилара јетре [5]. 

 

3.3.2. Лимфни систем 

 

Лимфни систем почиње да се развија касније од крвног система. Лимфни 

судови се развијају на крају прве недеље инкубације. Прво се развијају у пределу 

карлице, а касније у предњем делу тела и врату [9]. 

Лимфни судови настају стварањем лимфних простора у мезодерму, који се 

спајају и формирају лимфне капиларе. Даљи развој лимфних капилара резултира 

лимфним судовима чијим зидовима доминира ендотел. Лимфна срца настају 

модификацијом лимфних судова у врећасте формације, у чијим се зидовима развија 

мишићно ткиво које омогућава контракције лимфних срца. То омогућава пулсирање 

лимфних срца, које на тај начин помажу да лимфа отиче. Лимфна срца касније утичу 

на стварање лимфних чворова [10]. 
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3.3.3. Дигестивни систем 

  

Усна дупља се формира делом из ектодермалног уврата - стоматодеума, а 

делом из антериорног дела предњег црева [1]. 

Ждрело настаје из цефаличног дела примитивног црева, а налази се између 

усне дупље и једњака. Формира се иза фарингеалне мембране (membrana 

buccopharyngica), која се налази између усне дупље и примитивног црева. 

Једњак се формира око 3. дана ембрионалног развоја. Лумен му се сужава од 

6. дана, а затим се затвара, захваљујући брзом расту епителног дела. Поново се 

отвара током 8. дана инкубације. 

За птице је карактеристично да имају вољку, која се формира као проширење 

једњака, око 5. дана ембрионалног развоја. 

Желудац птица такође има карактеристичну структуру. У њему се разликују 

жлездасти део и мишићни део - бубац. Подела желуца на ова два дела почиње крајем 

3. дана ембрионалног развоја, а до 6. дана долази до видљивије диференцијације ових 

региона [7]. 

Примитивно црево се формира из шупљине која се формира испод 

примитивне траке. Око те шупљине се формира зид који се формира од 

спланхноплеуре. Епител и жлездане ћелије црева разликују се од ендодерма, а остали 

делови цревног канала (lamina propria, lamina muscularis, tunica submucosa, tunica 

muscularis, tunica serosa) од висцералног листа мезодерма [11]. 

Примитивно црево се састоји од три дела: предњег, средњег и задњег. Предње 

црево, које се формира око фазе 8, формира се од дивертикула у облику кесице у 

субцефаличном региону примитивног црева, а задње црево, које се формира око фазе 

14, формира се од дивертикула налик на кесице у субкаудалном делу примитивног 

црева. Између ова два дела црева формира се средње црево. 

Предњи део дуоденума се формира од предњег црева; задњи део дуоденума, 

празно црево и вито црево настају од средњег црева; а колон, право црево и јазва се 

развијају од задњег дела црева [5]. 
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Јетра почиње се развија из дуоденалног дивертикулума на крају 2. дана 

инкубације. Гранањем дивертикула из ендодерма се формира паренхим јетре у коме 

се диференцирају хепатоцити (12. фаза), а између њих настају ћелије висцералног 

листа мезодерма и капилари синусоидног типа (14. фаза). Хепатоцити и ендотелне 

ћелије синусоидних капилара се диференцирају 6. дана инкубације. 

Жучна кеса се формира из истог дивертикулума из којег се развија и јетра. Из 

проксималног дела тог дивертикулума развијају се излазни канал јетре (ductus 

hepaticus) и жучни канал (ductus choledochus). Жучна кеса се формира током 18. 

стадијума. 

 

3.3.4. Респираторни систем 

 

Плућа се развијају из дивертикулума ждрела из којег се развија 

ларинготрахеални почетак. Даљим развојем овог почетка, од њега се формира 

примарни плућни почетак. Ларинготрахеални рудимент се формира 3. дана 

ембрионалног развоја, иза 4. пара шкржних лукова. 

Гркљан се развија из кранијалних и каудалних изврата душника. Временом, 

larynx cranialis i larynx caudalis (syrinx) почињу да се разликују. Између 8. и 11. дана 

инкубације долази до привременог затварања гркљана. Syrinx се користи за 

производњу гласа. Syrinx мужјака се развија више него код женке, тако да до 11. дана 

постоји значајна разлика у величини овог органа код различитих полова [13]. 

Душник се формира из ларинготрахеалног дела око 3. дана инкубације. Током 

4. дана долази до привременог затварања трахеје. Плућа почињу да се појављују 

током 3. дана ембрионалног развоја као парна евагинација ларинготрахеалног 

зачетка. Са развојем бронхуса уочава се примарни (екстрапулмонални) бронхус који 

се налази ван плућа и мезобронхус који се делимично затвара у плућима (слика 4). 

Ваздушне кесе се формирају експанзијом мезобронха око 6. дана ембрионалног 

развоја. Значајан део њиховог развоја одвија се након излегања. 
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Слика 4. Приказ развоја плућа [14] 

 

 

3.3.5. Уринарни и полни систем 

 

Уринарни и генитални системи се развијају из дела средњег мезодерма који се 

назива урогенитална плоча [15]. 

Током свог развоја, уринарни систем формира три облика органа за 

излучивање: пронефрос, мезонефрос и метанефрос (слика 5). 

Пронефрос (pronephros) се развија у кранијалном делу средњег мезодерма од 

група ћелија - нефротома, од којих се формирају специфичне врпце ћелија. Врпце су 

развијене у пределу 5. - 16. сомита, повезују се једна са другом и формирају канал 

пронефроса. Животни век пронефроса је кратак, тако да се на крају 4. дана 

инкубације могу уочити изоловане везикуле које представљају његове остатке [1]. 

Мезонефрос (mesonephros) почиње да се формира пре регресије пронефроса. 

Изводни канал мезонефроса – Wolf-ов канал, настаје од канала пронефроса. Из 

нефротома се формирају каналићи мезонефроса, који су на једној страни повезани са 

Wolf-овим каналом, а на другој страни проширени у ампуле. Крвни капилари 

продиру у ампуле. Увијањем спољашњег епителног листа ампуле настаје чашаста 

формација, која у ствари представља примитивне гломеруле, и први облик везе 

кардиоваскуларног и екскреторног система. 
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Метанефрос (metanephros) се развија из каудалног дела средњег мезодерма, у 

пределу 31 – 33. сомита. Развија се током активности мезонефроса. Након излегања 

је потпуно образована. Изводни канали метанефроса развијају се у виду увијања на 

дорзалној страни Wolf-ових канала и тиме престаје екскреторна улога Wolf-овог 

канала. Од дивертикула уретера се формира бубрежна карлица, а из ње се формирају 

нови дивертикули из којих се формирају сабирни канали. 

Према Abdel-Maleku (1950) [42], пронефрични регион бубрега почиње да се 

формира након 36 сати инкубације (око фазе 10) и постепено се развија од 5. до 15. и 

16. сомита. У 13. фази долази до његове дегенерације која почиње од предњег ка 

задњем крају и потпуно нестаје до 8. дана. Мезонефрични регион бубрега се шири на 

нивоу од 9. до 15. сомита и као и пронефрични бубрег формира се од предњег ка 

задњем крају. Функционише од 5. до 11. дана инкубације, када је његова функција 

ослабљена.  

Полне жлезде почињу да се формирају у урогениталној плочи, од првобитних 

примордијалних гонада, око 4. дана инкубације. У њима долази до диференцијације 

кортекса и медуле. Ћелије кортекса утичу на развој карактеристика женских полних 

жлезда, док ћелије медуле утичу на развој карактеристика мушких полних жлезда. 

Тако примордијум постаје бисексуалан, а фаза пре развоја карактеристичних 

параметара мушких и женских полних жлезда представља индиферентну фазу у 

развоју полних жлезда [13]. 

. 
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Слика 5. Пронефрос, мезонефрос, метанефрос [6] 

 

Након тога, доминантним дејством једног дела над другим (коре над сржи, или сржи 

над кором), долази до даље диференцијација само једне гонаде - тестиса или јајника. 

У експресији генетског кода и развоју једне или друге полне жлезде утичу: 

андрогени - регулишу развој семеника и сперматогонија, и гиногени - регулишу 

развој јајника и оогонија [16,17]. 

Семеник се развије пре јајника. Као зачеци примитивних семеника јављају се 

специфичне врпце (око 5. дана инкубације) које су повезане са мезонефросом. Са 

повећањем врпце формирају се семенски канали, који се међусобно спајају и 

формирају rete testis.  

Јајници се развијају из дела урогениталне плоче у којој ћелије формирају 

карактеристичне Pflüger-ове низове (око 7. дана инкубације). Пролиферација ћелија 

Pflüger-ових редова доводи до раздвајања два дела: примарног кортекса - периферног 
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дела са ооцитима, и примарне сржи - централног дела са везивом, крвним судовима и 

нервним влакнима [1]. 

 

3.3.6. Нервни систем 

 

Зачетак нервног система потиче од неуралне плоче, која је ектодермални 

дериват. Протеже се изнад горње ивице примитивне траке, дуж дорзалног дела 

заметка. Делови нервне плоче се подижу и формирају нервне наборе, ивице набора се 

приближавају једна другој и стварају структуру сличну олуку – нервном олуку, а 

касније се спајају и формирају нервну цев. Овај процес формирања неуралне цеви 

назива се неурулација (слика 6). 

 

Слика 6. Формирање нервне цеви [6] 

 

Између неуралне цеви и преосталог дела ектодерма, од ћелија неуробласта 

формирају се ћелијске врпце, које се формирају дорзално, са обе стране неуралне 

цеви и формирају нервни гребен (нервну кресту), од кога, између осталог, образују 

мождани и спинални ганглиони. 
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Сива материја (substantia grisea) настаје пролиферацијом ћелија неуробласта. 

У даљем развоју око нервних влакана формира се мијелински омотач који настаје 

деловањем олигодендроглије. Процес формирања мијелинске овојнице назива се 

мијелинизација. Дугачка нервна влакна формирају белу супстанцу (substantia alba). 

Canalis centralis је канал који се формира дуж кичмене мождине, и обложен је 

епендимским ћелијама које настају диференцијацијом глија ћелија. Епендимске 

ћелије се формирају у 16. фази развоја [6]. 

Мозак (слика 7) се формира од предњег издуженог дела нервне цеви. У 

почетку долази до формирања три мождана мехурића који се формирају до 10. фазе 

ембрионалног развоја (нормална табела Hamburgera и Hamiltona). Они представљају 

зачетке будућих делова мозга. То су предњи мозак (prosencephalon), средњи мозак 

(mesencephalon) и задњи део мозга (rhombencephalon), који се постепено сужава и 

прелази у кичмену мождину. 

Током даљег развоја ембриона, telencephalon i diencephalon се формирају од 

прозенцефалона у фази 12 и 13 ембрионалног развоја. Ово дели првобитну шупљину 

прозенцефалона – prosocel - на telocel (у telencephalon-у) и disocel (у diencephalon-у). 

Подела предњег мозга код пилића завршава се око 60. сата инкубације. Убрзо након 

тога, дуж теленцефалона се развија уздужна бразда која утиче на формирање две 

хемисфере мозга [18]. 

 

Слика 7. Формирање мозга [13] 
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Са развојем диенцефалона, у њему се разликује неколико структура. Thalamus 

формира бочне зидове треће мождане коморе, hipotalamus формира њено дно, а 

epitalamus њен кров. 

До 11. фазе ембрионалног развоја у ромбенцефалону се одвајају две celine: 

предњи део (metencephalon) и задњи део (myelencephalon). Мали мозак (cerebellum) и 

мост (pons) се развијају из метенцефалона, а продужена мождина (medulla oblongata) 

и већина можданих нерава из миеленцефалона. 

У кичменој мождини, региони сиве и беле материје постају препознатљиви у 

22. фази. Јасније формирање дорзалних и вентралних рогова кичмене мождине (radix 

dorsalis i radix ventralis) се дешава око стадијума 31. 

Током ембрионалног развоја неуралне цеви око ње се формирају три 

мембране, мождане овојнице (meninges). Унутрашња, мека мембрана која лежи на 

самој неуралној цеви је pia mater; средња, паучинаста мембрана се назива arachoidea; 

а спољна, тврда мембрана је dura mater [19]. 

 

 

3.3.7. Ендокрини систем 

 

Ендокрине жлезде се формирају процесом који почиње спуштањем епителних 

ћелија у мезодерм, чиме се формирају уврати. Епителне ћелије се затим 

диференцирају у жлездане ћелије, које имају способност да синтетишу и луче 

хормоне. Епител који повезује жлездане ћелије са површином временом нестаје, тако 

да ћелије жлезде остају изоловане у мезодерму. То резултира формирањем жлезда 

које немају канале за излучивање, већ луче своје производе директно у капиларе око 

њих [20]. 

Хипофиза се састоји од два дела, аденохипофизе и неурохипофизе, који имају 

различито ембрионално порекло. 

Аденохипофиза настаје као изданак епитела стомодеума, који се у 14. Фази  

(нормална табела Hamburgera i Hamiltona) развија у тзв. Ratkhe-ов изврат. Од ње се 
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код сисара диференцирају други делови аденохипофизе: pars anterior, pars intermedia 

и pars tuberalis; а код птица не долази до формирања pars intermedie [21]. 

Неурохипофиза се, за разлику од аденохипофизе, развија из вентралног 

изврата диенцефалона. У даљем развоју нестаје веза између аденохипофизе и 

стомодеума, док неурохипофиза остаје повезана са хипоталамусом и формира 

хипоталамо-хипофизни тракт [22]. 

Основни део од кога се формирају остали делови неурохипофизе је 

инфундибулум, који почиње да се јавља у 14. фази [39]. Исти аутор наводи да се 

испред њега појављује тзв "лажни инфундибулум" - структура која подсећа на 

инфундибулум и која убрзо нестаје, а нема утицаја на развој хипофизе. 

Тиреоидне жлезде почињу да се формирају током 2 – 3. дана ембрионалног 

развоја, из дивертикулума ендодерма дна ждрела. На дисталном крају дивертикула 

појављују се две чврсте врпце које се протежу у грудну шупљину и формирају парне 

жлезде. Ductus thyreoglossus се формира из дела који повезује ждрело са штитном 

жлездом, али убрзо нестаје [6]. 

Паратироидне жлезде се развијају пролиферацијом ћелија дорзолатералног 

дела III и IV шкржног лука [1], мада се у литератури наводи и да настају из 

вентралних делова III и IV шкржног лука [6]. 

Током формирања надбубрежних жлезда разликују се два дела: кортекс 

(cortex) и медула (medulla). Ћелије кортекса настају пролиферацијом мезодерма 

дорзалног мезентерија у близини предњег дела мезонефроса. 

Надбубрежне жлезде постају видљиве током 4. дана ембрионалног развоја [1]. 
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3.3.8. Кожа 

 

Кожа се ембрионално развија из ектодерма и мезодерма. Покожица (epidermis) 

се формира од ектодерма, а крзно (dermis) и поткожно ткиво (subcutis) од мезодерма. 

Одређени делови коже имају карактеристично ембрионално порекло. У 

пределу главе дермис се формира углавном од нервног гребена, у пределу трупа се 

формира од дерматома, а на развој крзна екстремитета утиче соматоплеурални 

мезодерм [5]. 

Епидермис птица се развија из ектодерма. У почетку се формира само један 

слој призматичних ћелија, затим се формирају два слоја ћелија (око фазе 12, 

нормална табела Hamburgera i Hamiltona), а касније се број слојева повећава. Дермис 

се одваја као засебно ткиво око 5. дана инкубације. Перидерм формира спољашњи 

слој епидермиса. То је привремени слој љуспаситх епителијалних ћелија који се 

свлачи око 18. дана инкубације [1]. 

Перје, као дериват птичје коже, има карактеристичан ембрионални развој. 

Први видљиви знак формирања сваког појединачног пера је бела мрља на површини 

тела; то је епидермални плакод, локализовано задебљање у епидермису, које са доње 

стране постаје оивичено кондензованим ћелијама у дермису, дермалне папиле. Први 

зачеци перја јављају се око 5. дана инкубације, као један ред у лумбалној регији, 

одвојен деловима где се перје не развија. Како се додају наредни редови, нови почеци 

су увек супротни почецима пронађеним у претходном реду. Сваки ред се успоставља 

прецизно у односу на претходни ред, тако да перје постаје распоређено у 

хексагоналном шаблону и уздужним редовима (слика 8). 
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Слика 8. Хексагонални шаблон аранжирања перја [6] 

 

Свака дермална папила и ектодерм који лежи изнад пролиферирају, а цела 

структура је издужена у повишени епидермални цилиндар са дермалном сржи. Ова 

фаза развоја се зове пупољак перја. Две стране пера расту неједнако, тако да се врх 

помера уназад и цела структура лежи скоро равно на површини коже. 

Епидермални прстен је област у основи пупољка перја коју карактерише 

висок ниво митотичких деоба. До 11. дана у рожнатом слоју stratum corneum-у 

епидермалних зидова појављује се низ уздужних бразди, а између 12. и 18. дана се 

формирају нити перја (жиока - ramus). Calamus је празан део у дну пера, где бразде 

пера остају спојене. Око 20. дана, основа изданка пера тоне у удубљење – фоликул 

пера. Танак слој епидермалних ћелија, перидерм, остаје око пупољка перја све до 

излегања, али се разграђује како се пиле суши, ослобађајући нити перја [23]. 

Прво перје које се формира назива се ембрионално перје - паперје. Убрзо се 

замењује дефинитивним перјем које се развија у истим фоликулима као и 

ембрионално перје. Сам процес замене перја је у суштини понављање ембрионалног 

развоја перја, при чему се оригинално перо гура из фоликула врховима перја који се 

развијају испод њега. За разлику од паперја, код кога се жиоке јављају на врху 

бадрљице (rhachis) распоређене у венац, код дефинитивних пера појављују се у виду 

два бочна реда распоређена дуж саме бадрљице (слика 9). 
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Слика 9. Фазе у формирању пера  [14]. 

 

Са даљим развојем организма формирају се три врсте перја одраслих: 

контурно перје - главно перје тела, највеће и најсложеније; доње перје (plumulae) – 

налазе се испод контурних перја, углавном по целој површини коже, са основном 

улогом у терморегулацији; длакаво перје (filopluma) – фино перје, слично влакнима, 

које има улогу у преношењу кретања контурних пера на рецепторе притиска и 

вибрације који се налазе око фоликула перја [24]. 

Кљун почиње да се формира током 6. дана као задебљање ектодерма дуж 

горње и доње вилице. Седмог дана почиње да се развија љуска на врху горњег дела 

кљуна. Kљун брзо расте, а његова улога је да пробије љуску током излегања, након 

чега се губи. Од 10. до 14. дана долази до знатног очвршћавања кљуна [1]. 

. 
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Креста је први пут видљива као бразда дуж главе око 6., 7. дана. Настаје као 

васкуларизовано дермално задебљање [25]. Дуж задње две трећине гребена развијају 

се карактеристични гребени зуби. 

"Минђуше" почињу да се појављују 11. дана и развијају се на сличан начин 

као и креста [25]. 

 

3.3.9. Развој ткива 

 

 Везивно ткиво се развија из мезодерма. Ћелије везивног ткива су у почетку  

слободне, а касније су причвршћене цитоплазматским наставцима и формирају 

фибробласте. У периферним деловима цитоплазме појављују се танке нити, 

оригинална ембрионална везивна влакна - фибрили. Колагена влакна настају 

хемијским променама фибрила. Ретикулинска влакна се формирају од колагених 

влакана која имају већи афинитет према ретикулину. Даље физичко-хемијске 

промене фибрила резултирају еластичним влакнима. У даљем развоју формирају се 

различите врсте везивног ткива у зависности од заступљености везивних ћелија и 

влакана, као и њиховог положаја и функције у организму [20]. 

 Првобитне ћелије хрскавичног ткива - хондробласти, настају из ћелија 

мезодерма. Ове ћелије су у почетку мале и компактне. Међутим, у њима се постепено 

ствара и лучи секрет. Ово повећава количину међућелијске супстанце, хондробласти 

се деле и формирају се хондроцити. Умножавањем хондробласта настају ћерке ћелије 

које се окупљају у јединице и формирају изогене групе ћелија. На овај начин, долази 

до повећања рскавице истовремено из више центара. Овај начин раста се назива 

интерстицијски раст. У зависности од врсте влакана која су заступљена, као и од 

положаја и функције у организму, накнадном диференцијацијом се развијају 

различите врсте хрскавичног ткива [26]. 

Током даљег развоја хрскавице, око ње се акумулирају ћелије мезодерма, од 

којих се формира перихондријум који представља део где се наставља пролиферација 

ћелија и где хрскавица расте према периферији. Овај начин раста се назива 

апозициони раст [16,17]. 
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Остеобласти – младе коштане ћелије, настају из мезодерма. Они луче 

супстанцу - проколаген, која у почетку нема фибриле. Касније се у њему формирају 

колагена влакна и ова супстанца представља коштани матрикс – osein, s. osteoid. 

Касније долази до неких биохемијских промена у остеобластима које омогућавају 

калцификовање остеоидног ткива. 

Лучење осеина доводи до стварања слојева, тако да сваки слој овог секрета 

формира ламелу. Са престанком способности лучења, остеобласти формирају 

остеоците, који леже у остеопластима. Ламеле су формиране у карактеристичном 

концентричном распореду - Хаверсов систем ламела [4]. 

Постоје два начина окоштавања: директна и индиректна осификација. 

Приликом директног окоштавања долази до акумулације ћелија мезодерма из 

којих настају остеобласти. Активност остеобласта ствара ламеле (као што је горе 

описано), а од њих коштане трабекуле. Спајањем коштаних трабекула настају 

примарне трабекуле. 

Места на којима долази до окоштавања називају се осификациони центри. 

Окоштали остеобласти представљају примарне кости, а око њих је периост. 

Унутрашњи слој периоста се састоји од остеобласта и представља камбијумски слој. 

Остебласти камбијумски слоја могу створити нове слојеве костију на површини 

(„компактна коштана супстанца“), који представљају периосталну кост [27]. 

Током индиректне осификације, коштано ткиво се формира од првобитно 

створеног хрскавичног ткива. Постоје примарни (дијафизни) и секундарни 

(епифизни) центри окоштавања. Постоји разлика између енхондралне осификације 

током које се формирају унутрашњи делови костију и перихондралне осификације 

током које се формирају периферни делови костију. 

Током индиректне осификације, првобитна хрскавица расте и продужава се, 

што је омогућено митотичким деобама ћелија. Овим процесима се ствара зона 

пролиферације, а касније и зона раста. Током ових процеса трансформација 

хондробласта у остеобласте доводи до формирања коштане масе, како у 
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унутрашњим, централним деловима хрскавице (енхондрално окоштавање), тако и у 

спољашњим деловима хрскавице (перихондрална осификација). 

Мишићне ћелије се разликују од мезодерма, са изузетком одређених група 

мишића (нпр. леће), које настају из ектодерма. Већина мишића пилића се формира 

између 5. и 9. дана инкубације [28]. 

Попречнопругасто мишићно ткиво настаје из сомитског мезодерма, са 

изузетком мишића главе, који се разликују од мезодерма главе. Оригиналне, младе 

ћелије овог ткива су миобласти. Касније се ове ћелије издужују, постају 

полинуклеусне, долази до интензивне синтезе актина и миозина и формирају се 

миофибрили које се састоје од миофиламената. Временом се повећава број 

миобласта, али се повећање зауставља са завршетком феталног периода развоја [29]. 

У миофибрилима се разликују две врсте миофиламената: танки и дебели. 

Танки филаменти се састоје од актина и формирају светле, изотропне, И-траке, а 

дебели филаменти се састоје од миозина и формирају тамне, анизотропне, А-траке. 

Светла и тамна поља дају овим мишићним влакнима карактеристичан попречно-

пругасти изглед [30]. 

Срчано мишићно ткиво се разликује од мезодермалних ћелија 

спланхноплеуре. Завршетком ембрионалног периода развоја завршава се и његова 

диференцијација. И у овој врсти мишићног ткива формирају се миофибрили, који се 

састоје од миофиламената. 

У току даље диференцијације, влакна добијају попречно пругасти изглед. 

Ћелија срчаног мишића има једно, а често и два, централно лоцирана језгра. Између 

суседних ћелија срчаног мишића формирају се специјализовани спојеви који се 

називају интеркаларни дискови и они су карактеристика срчаног мишићног ткива 

[31]. 

Глатко мишићно ткиво се диференцира од мезодерма спланхноплеуре. Као и 

код претходних врста мишићног ткива, и овде се формирају миофибрили. Међутим, 

овде не долази до стварања анизотропних и изотропних поља, тако да ова влакна 
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немају попречно пругасти изглед. У ћелијама глатког мишићног ткива, које добијају 

вретенасти изглед, налази се једно једро које има централни положај [32]. 

Мускулатура крила се формира од ћелија 16 – 21. сомита. Ћелије ових сомита 

активно мигрирају у регион крила између 15. и 18. фазе [33], и тамо формирају 

мишићну масу крила. 

Прва индикација развоја мишића крила (слика 10) је формирање две 

предмишићне масе. Постају видљиви око 24 – 26. фазе (4 – 5. дана) лежећи дорзално 

и вентрално у односу на кондензовану хрскавицу која ће формирати скелет крила. И 

дорзална и вентрална маса подлежу секвенцирању и из њих настају серије мишића 

крила.  

 

Слика 10. Развој мишића крила [34]. 

Мишићи ногу се формирају од ћелија од 26 - 32 сомита. Ове ћелије мигрирају 

у регион ногу између 17. и 18.  фазе [40], где почињу формирање мишићне масе ногу. 

Развој мишића ногу (слика 11) се јавља између 6. и 8. дана инкубације. 

Постоје две различите мишићне масе ногу: горња и доња. За сваку од ове две групе 

мишића разликују се дорзална и вентрална маса. Дорзалне и вентралне 

премускуларне масе су добро дефинисане 6. дана. Сваки од њих затим пролази кроз 

даље поделе упоредиве са онима у пре-мишићној маси крила. Тиме се диференцирају 

серије мишића ногу [35]. 
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Слика 11. Развој мишића ногу [36]. 

 

 

3.4. Фактори који утичу на ембрионални развој пилета 
 

3.4.1. Утицај температуре 

  

 Праћењем температуре помоћу минијатурних уређаја на батерије (дата 

логери) за снимање података, као што су Tynytags, омогућено је бележење 

температуре у периоду пре полагања јаја и такође је олакшано испитивање услова 

руковања јајима. Овакви уређаји се могу ставити у гнезда преко ноћи, могу се 

користити приликом сакупљања јаја, као и за праћење температурних профила 

којима су јаја изложена током свих процеса, укључујући и инкубацију. 

 На фарми, јаја треба да се охладе на испод 24°С (75,2°F) у року од четири сата 

од сакупљања, а затим да се држе на оптималној температури током периода 

складиштења. Температура од 24°C (75,2°F) назива се "физиолошка нула", а хлађење 

јаја испод те температуре обезбеђује да током складиштења не дође до развоја 

ембриона. 

 Уобичајени проблеми са температуром током руковања јајима су [37]: 
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• Дуго остављање јаја у гнезду, што доводи до поновног загревања јаја 

• Недовољно често сакупљање јаја у аутоматским гнездима, где се јаја изложена  

собној температури без хлађења. 

• Стављање јаја у папирне посуде за јаја, где се хлађење одвија веома споро. (За ту 

намену, препоручљиво је користити пластичне фиоке.) 

• Чување јаја у носилиштима након паковања до краја радног дана, уместо 

моменталног преношења у охлађено складиште. 

• Остављање врата за складиштење јаја отворена, посебно у летњем приоду. 

• У просторијама где се складиште јаја температура може бити неодговарајућа са 

великим дневним варијацијама на које може утицати и висока температура која 

долази споља (поготово за време летњих месеци); такође у тим просторијама може 

бити слаб капацитет хлађења и / или лоша изолација. Услед наведених појава, 

ембриони постају слабији, што се одражава и на квалитет излежених пилића. 

• Држање колица кoјима се сакупљају јаја напољу, на неадекватним временским 

условима. 

• Неконтролисана температура у возилу за сакупљање јаја. 

• Различите температуре у складишним просторима на фарми и у инкубационим 

станицама 

• Продужено држање јаја у средини где је температура око физиолошке нуле. 

Било који од наведених узрока могу повећати угинуће ембриона у раним 

фазама развоја. 

 Ембриони су релативно отпорни на периоде хлађења, али кратки периоди 

топлотног стреса могу изазвати малформације и заузимање погрешног положаја 

ембриона током инкубације што може довести до угинућа ембриона (Слика 12). У ту 

сврху, може се пратити температура љуске јаја у циљу спречавања прегревања 

ембриона. То се може постићи коришћењем инфрацрвеног термометра (као што је 

нпр. Braun Thermoscan), који ради прецизно унутар распона температура које 
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можемо сусрести у инкубаторским станицама. Температуру површине јаја треба 

проверавати у средини (на половини) јајета, а не у ваздушној комори. 

 

Слика 12. Врсте положаја ембриона [37] 

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDoc

s/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf  

1. Правилан положај;  

Неправилан положај: 2. Глава међу бедрима; 

3. Глава у малом делу јајета; 4. Глава окренута улево;  

5. Кљун одмакнут од ваздушне коморе;   

6. Ноге преко главе; 7. Кљун изнад десног крила 

 

У свим инкубаторима постоје „врућа подручја” и „хладна подручја”. Веома је 

важно проверити ембрионе у врућим подручјима да нису изложени топлотном стресу 

(поготово између 16 и 18. дана инкубације).  

Идеална температура љуске јајета је 37,8°C (100°F), али пред крај инкубације, 

температуре љуске јајета до 38,3°C (101°F) су уобичајене и немају негативан утицај 

на ембрион. Температуре љуске изнад те вредности могу бити штетне, а температуре 

једнаке или веће од 39,4°C (103°F) негативно утичу на леженост и квалитет пилића. 

 На слици 13, могу се видети оптималне температуре љуске јајета по данима 

инкубације на доњој, средњој и горњој полици у инкубатору. 

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
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Слика 13. Температура љуске јајета у инкобатору  

(Pasreform – Hatchery Technologies) 

https://issuu.com/pasreform/docs/pas0056_fld_broed_opm  

 

 

3.4.2. Утицај вентилације и влажности ваздуха 

  

 За време инкубације, ембриону, као и било ком другом живом организму, је 

потребан кисеоник, а угљен-диоксид, вода и топлота се ослобађају из ембриона као 

резултат метаболичких процеса.  

На овим процесима, заснива се и рад инкубатора [38]. Већина инкубатора има 

грејаче, било електричне или на топлу воду и расхладне спирале са хладном водом. 

https://issuu.com/pasreform/docs/pas0056_fld_broed_opm
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За регулацију температуре и релативне влаге, инкубатори се подешавају на одређену 

вредност.  

 Ако је температура сувише ниска, укљчује се грејач. Ако је подешена 

температура виша од задате због тога што ембрион ствара топлоту, инкубатор 

почиње да шаље више хладне воде до расхладних спирала одвлачећи топлоту. Ако 

релативна влажност порасте изнад подешене вредности, засуни (дамфери) се отварају 

и инкубатор почиње више да се проветрава (вентилација ваздуха). Ако је релативна 

влажност сувише мала, укључују се овлаживачи повећавајући релативну влажност. 

 Функција вентилације ваздуха (проветравања) у инкубаторима је улазак 

довољно кисеоника, а излазак створеног угљен – диоксида и испарене воде. Осим 

тога, капацитет хлађења инкубатора делимично зависи од вентилације. Мешање 

топлог и хладног ваздуха имаће расхладни ефекат, што значи да ће метаболичка 

топлота, коју ембрион ствара, делимично бити уклоњена расхладним спиралама, а 

делимично мешањем вадздуха. Већина инкубатора нема довољан капацитет хлађења 

да би биле потпуно независне од мешања ваздуха.  

Ако извршимо прорачун потреба проветравања (вентилације) инкубатора од 

100 000 јаја, посматрајући потребе за кисеоником и количину ослобађеног угљен – 

диоксида из ембриона, потребе неће бити више од 250 m3/h (m3 ваздуха за 1 час) за 

једноетапни (једнофазни) инкубатор до 18. дана инкубације и око 100-150 m3/h за 

вишеетапни (вишефазни) инкубатор. Многе машине ће у ствари вентилирати више, 

једноставно зато што је температура већа и машина тражи додатно хлађење.  

У пракси су параметри везани за вентилацију и влагу често повезани. Ако се у 

инкубатору почне вршити процес проветравања, често се почиње одигравати и 

процес овлаживања пошто уносимо релативно сув ваздух. Ваздух од 37,50C и 55%  

влаге задржава око 22g воде по m3. Ако је количина воде у ваздуху који улази у 

комбинацији са водом која испарава из јаја у машини мања од 22 g/ m3, инкубатор ће 

почети са прскањем (овлаживањем).  

Ако је вентилација инкубатора слаба, доћи ће до повећања влажности у 

инкубатору и засуни (дамфери) ће се отворити, у супротном јаја неће губити 
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довољно влаге. Количина проветреног ваздуха, настала температура и релативна 

влажност ваздуха у инкубатору, имају утицај на хлађење јаја, директно преко 

температуре ваздуха у инкубатору и индиректно количином овлаживања-прскања 

које се спроводи у инкубатору.  

 Пошто је идеална релативна влажност ваздуха у инкубатору око 55%, треба 

узети у обзир да када се 1/3 љуски приплодних јаја сломи, долази до повећања 

влажности на  70-75%. Због тога је потребно константно мерити влажност ваздуха у 

инкубатору помоћу хидрометра. 

 

 

3.4.3. Поштовање осталих процедура рада приликом инкубације јаја 

 

У пракси се показало [38] да су најбоља јаја за инкубацију она која су: 

 овалног облика (бољи проценат лежења је код јаја овалног облика у односу на 

округла јаја) 

 средње величине (проценат правилно излежених пилића је већи код јаја средње 

величине у односу на валика и мала јаја) 

 чиста, сакупљена из чистих гнезда (због могућег преноса инфекције током 

инкубације) 

 

На фармама се сматра да су јаја оваквих карактеристика „вредна улагања“. На 

слици 14 су приказана јаја која треба одбацити приликом инкубације.  
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Слика 14. Запрљаност јаја 

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDoc

s/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf  

  

Процена плодности се врши разбијањем свежих неинкубираних јаја. Након 

оплодње, јаје путује кроз јајовод око један дан. Током овог времена, број ћелија у 

бластодерму повећава се за око 60 000. Карактеристична организација и положај 

ових ћелија испод мембране жуманчане кесе омогућава да се, уз помоћ искуства и 

праксе, разликују оплођена и неоплођена јаја.  

Код неоплођених јаја долази до стварања мале, густе, беле површине 

пречника око 2 mm. Описано подручје је обично неправилног кружног облика. Око 

овог подручја се налази прстен, такође неправилног кружног облика, који је испуњен 

мехурићима који су у ствари капи жуманца (слика 15). 

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
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Слика 15. Свеже неинкубирано неоплођено јаје гледано голим оком (лево) 

 и увећан део по коме се препознаје да је јаје неоплођено (десно)  

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDoc

s/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf 

 

Код оплођеног јаја, долази до стварања веће густе беле површине правилнијег 

кружног облика у поређењу са белом површином која се ствара код неопложеног јаја. 

Описана површина је обично у облику прстена или „крофне“ са провидним средњим 

делом (слика 16).  

 

Слика 16. Свеже неинкубирано оплођено јаје (лево) 

и увећан део по коме се препознаје да је јаје оплођено (десно) 

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDoc

s/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf 

  

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
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Иформација о оплођености јаја добија се добија лампирањем већ око 5 – 6. 

дана инкубације. Неоплођеним јајима се сматрају она јаја у којима се не примећује 

развој ембриона када се јаја изложе јакој светлости светлости у процесу који се 

назива „лампирање јаја“ (слика 17).  

 

Слика 17. Лампирање јаја. Неоплођена јаја и јаја у којима је дошло до угињавања 

ембриона у раном стадијуму инубације су она јаја која су светла и прозирна. 

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDoc

s/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf 

  

У зависности од квалитета лампе и / или стола за причвршћивање, и од 

пигментације љуске, неоплођена јаја се могу препознати већ након 5 или 6 дана 

инкубације. За јаја приплодних кокошака носиља чија је љуска смеђе боје, 

лампирање јаја се спроводи после 8 – 10 дана инкубације, и омогућава једнофазним 

(Single-Stage) инкубаторима да раде без отварања од тренутка лампирања (слика 18). 

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf


Александар Милић  Дипломски рад Нови Сад 2022. 

 

40 

 

 

Слика 18. : Лампирање неоплођених јаја тамније љуске.  

Јаје у коме није дошло до развоја ембриона (лево), рана ембрионална смрт  

у стадијуму "крвавог прстена" (десно). 

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDoc

s/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Balkan_TechDocs/Ross-Tech-Investigating-Hatchery-Practice-Blkn.pdf
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4.0. ЗАКЉУЧАК 
 

Познавање анатомских карактеристика  и морфодинамике развоја органских 

система ембриона је значајно јер се током овог периода развоја формирају основне 

особине у сваком систему органа, које ће касније у великој мери утицати на развој 

постнаталних карактеристика пилета. Те особине ће се одразити на проценат 

лежености (смртност ембриона), виталност излежених пилића, као и на динамику 

развоја пилића након лежења. 

Познавање морфодинамике развоја ембриона пилета даје могућност 

произвођачима да променама одређених параметара развоја (пре свега температуре, 

влажности ваздуха и др.), утичу на развој оних особина које су битне за индустријску 

производљу (пре свега развој скелетне мускулатуре, тј. мишићне масе пилета). 

Поштовање процедура приликом рада са јајима и током инкубације су од 

суштинског значаја за проценат лежености пилића и смањење морталитета. У складу 

са резултатима из праксе потребно је прилагођавати рутинске процедуре у циљу 

побољшања наведених параметара.   
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