
Magatartás, homeosztázis 

• A magatartás alapjait a hipotalamusz és a limbikus 
rendszer összehangolt működése jelenti. 

• Célja a homeosztázis fenntartása, a faj fenntartása és a 
vészhelyzetekre való megfelelő reagálás. 

• A hipotalamusz főképp a vegetatív reakciókat 
szabályozza. 
– A befutó ingerekre sztereotip módon válaszol. 

 
• A legtöbb tisztán vegetatívnak látszó szabályozásnak motivációs és 

magatartási összetevője is van (pl. dehidratáció – szomjúság - 
vízivás). 



Motiváció, emóció 
• A motivációs magatartást és a vegetatív reakciókkal 

járó emociókat a limbikus rendszer hozza létre 
– A külső környezet ingereit összeveti a memóriában tárolt korábbi 

tapasztalatokkal 

– Ennek megfelelő érzelmi színezetet ad neki 

– És egyben parancsot ad a megfelelő hipotalamikus válaszra. 

– A limbikus rendszer a tanulási folyamatokban is szerepel: adott 
inger kellemes ill, kellemetlen következményeinek 
memorizálásában. 

 

• A Neokortex felülbírálja és irányítja ezt a limbikus-
hipotalamikus mechanizmusok ki-be kapcsolásával. 



A limbikus rendszer részei 
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Broca nevezte el limbikus (széli) kéregnek a 
foramen Monroi-t körülvevő kéregrészeket. 



Az amigdala 
• Az averzív, elhárítást kiváltó ingerek (pl. áramütés) 

hatására jellegzetes vegetatív és viselkedési válasz:  
– nő a szívfrekvencia, vérnyomás, légzési frekvencia 

– emelkedik a NA, Adr, ACTH, glükokortikoid szekréció 

– megdermedés, vizelés, székelés következik be (állatokban). 

• Az amigdala szervezi a reakciót: 
– Fájdalmas ingerek közvetlenül, az elemzést igénylők a 

talamuszon és kérgen át jutnak el hozzá. 

– Kimenet agytörzs, hipotalamusz és kéreg felé. 

– Glutamáterg pályák szerepelnek benne, a szinapszisokon 
GABAerg gátló végződések (benzodiazepinek, alkohol 
szorongáscsökkentő). 



Az amigdala 
• A külső információ a középagyon (fájdalmas ingerek főleg) és 

talamuszon keresztül az amigdalába jut, ahol nagyon gyorsan 
feldolgozódik. 

• A kéregben szintén feldolgozódik, és az eredmény serkentheti, vagy 
blokkolhatja az amigdalát, de ez lassúbb. 



A hipotalamusz 
• A hipotalamusz „kimenetei”  

1. endokrín (hipofízisen keresztül) 

2. vegetatív (szimpatikus és paraszimpatikus effektorok) és 

3. szomatomotoros (viselkedés) rendszereken keresztül valósul meg. 

A hipotalamuszban háromféle neuron van: 
– nagysejtes neuroszekretoros  

• n. supraopticus, n. paraventricularis  

• vazopresszin (AVP)=antidiuretikus hormon (ADH), oxitocin  

• a hipofízis hátsó lebenyében tárolódnak, onnan kerülnek a vérbe 

– kissejtes neuroszekretoros  
• diffúzabb, axonok az eminentia medianaban 

• CRH, TRH, GHRH, GnRH (LHRH),szomatosztatin, dopamin (PIF), AVP 

• a hipofízis hormontermelő sejtjeire hatnak 

– nem neuroszekretoros  
• egyéb, többségük peptideket, vagy azokat is használ mediátorként  

• AII, SP, neurotenzin, CCK, opioidok, AVP, NPY, stb. 

• a vegetatív idegrendszert koordinálják 



A vegetatív idegredszer felsőbb 
szabályozú stuktúrái 

• PVN: 
– Direkt bemeneteket kap a vegetatív érzőidegek magjai felől (n. 

tractus solitarii, n. trigeminalis) 

– Direkt vetülnek a vegetatív preganglionáris sejtekre (nucleus 
dorsalis nervi vagi, gerincvelő oldalsó szarva) 

– szimpatikus és paraszimpatikus szabályozás egyaránt 

• Egyéb hipotalamikus magok 
– corpus mamillare 

– hipothalamus lateralis stb 

• Hipotalamuszon kívüli struktúrák 
– locus ceruleus, raphe, nyúltvelő A5 és A1 

– amygdala, n. ambiguus, PAG 

– limbikus kéreg 



A mediális hipotalamusz részei 
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A hipotalamusz keresztmetszete 



Szimpatikus idegrendszer 
• Gerincvelő háti (thorakális) és agyéki (lumbális) 

szakaszaiból preganglionális rostok 

• Paravertebrális ganglionokban és praevertebrális 
ganglionokban átkapcsolódnak 

• Praevertebrális ganglionok: 
– ggl stellatum, 

– ggl. coeliacum, mesentericum superius et inferius 

– és a szervek falában levő ganglionok 

• (Posztganglionáris) átvivőanyaga a noradrenalin. 

• Állandóan működik (szimpatikus tónus) 
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A szimpatikus idegek pályája 
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Paraszimpatikus idegrendszer 
• Agytörzs paraszimpatikus magvai és a keresztcsonti 

(szakrális) gerincvelő preganglionális rostjai a szervek 
falában elhelyezkedő ganglionokban kapcsolódnak át. 

• Agytörzsi paraszimpatikus magvak: 
– Edinger Westphal (III. agyidegben halad) → a ggl Ciliare 

– nucl. salivatorius superior et inferior; (VII.) et (IX.) 

– nucl. dorsalis nervi vagi (X.)  

• Átvivőanyaga az acetilkolin. 

• Feladata: egyensúly helyreállítása, energiatakarékosság, 
szervek működésének minimális terhelésre való beállítása. 
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A mellékvese elhelyezkedése 
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A mellékvese vegetatív beidegzése 



A mellékvese velőállománya 

• A mellékvese 4-5g tömegű szerv a vese felső pólusán 
zsírszövetbe ágyazva. 

• Velőállományában adrenalin (80%) és noradrenalin (20%) 
termelődik. 

• Kromaffin sejtek, kromaffin granulumokkal, 
posztganglionáris sejtekkel analógok, oszlopokba 
rendeződve a kapillárisok körül. 

• Felszabadulás csak idegi hatásra: n-ACh 

• A hatások a szinttől, és az arányoktól is függenek és 
persze a célsejten elhelyezkedő receptorok függvénye. 



Az adrenalin és NA szintézise 
• Tirozin (tirozinhidroxiláz) → DOPA (DOPAdekarboxiláz) 

→ dopamin  
– A dopamin belép a vezikulumokba 

• Dopamin  (dopamin-β-hidroxiláz) → NA 
– A sejtek 80%-ában kilép a citoplazmába 

• NA (feniletanolamin-N-metil-transzferáz) → adrenalin 
– Az adrenalin újra a vezikulába kerül. 

 

 

 

• A metiláló gén csak magas glükokortikoid  szint mellett 
expresszálódik – ezért fontos az anatómiai  
elrendeződés. 

 



Noradrenalin 

• Szimpatikus izgalom hatására a vezikulák exocitózissal 
ürülnek. 

• A noradrenalint a preszinaptikus neuron az 
axonvégződésébe visszaveszi – reuptake. 

• Innen vagy újra a vezikulába jut, vagy mono-amino-oxidáz 
(MAO) lebontja.  

• A citoplazmában is vannak raktárak, ezek nem ürülnek 
idegingerület hatására. 
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A vegetatív idegrendszer 



 andrenerg receptorok 
• 1 (IP3/DAG) 

– Vazokonstrikció (vese, bőr, emésztőrendszer) 

– Szisztémás vérnyomásnövekedés 

– Szfinkterek és epehólyag simaizomkontrakció 

– Lépösszehúzódás, Bronchuskontrakció 

– M. dialtator pupillae kontrakció, mydriazis (pupillatágulat),  

– Nyálmirigy szekréció fokozása (mucinózus nyál) 

• 2 (cAMP,K+Ca++) 

– autoreceptor a központi idegrendszerben (hetero is lehet) 

– inzulinszekréció gátlása a mellékvesében 

– vérlemezke aggregáció 

– … 



 Andrenerg receptorok 
• 1 

– Tachikardia (pozitív kronotrópia) 

– Szívizomerő fokozódása (pozitív inotrópia)  

• 2 (cAMP) 
– Vazodilatáció (vázizomban, koronáriákban) 

– Vérnyomáscsökkenés 

– bélizom elernyedés  

– húgyhólyag elernyedés 

– hörgőtágulat 

– zsírsejtekben lipolízis 

– májban glikogenolízis, és glukoneogenezis, izomban glikolízis 
fokozódik. 

– … 



Andrenerg farmakonok 
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Acetilkolin szintézis 

• A kolin de novo szintézise a májban foszfatidil-
etanolamin metilálásával. 
 

• A szabad ill fosztorilált kolin a vérrel kerül az agyba, 
ahol a neuronok axonterminálisai felveszik. 
 

• A kolin-acetil-transzferáz acetilésztert csinál belőle. 
Az enzim a sejttestben termelődik és axonális 
transzporttal kerül az axonvégződésekbe.  
 

• A vezikulákba ATP igényes proton antiporttal kerül be. 



Acetilkolin 

• Depolarizációs Ca++ hatására vezikulaürülés. 

• A kiürült acetilkolin a receptorokhoz kötődik.  

• Kb. 2 msec elteltével leválik a receptorról és a pre és 
posztszinaptikus membránban található 
acetilkolinészteráz rendkívül gyorsan elbontja. 

• A kolin nagyrésze visszakerül az axonterminálisba.  

• A kolin foszforilkolin formájában raktározódik. 



Kolinerg neuronok és receptorok 

• Kolinergek a  
1. vegetatív preganglionáris sejtek, a 

2. posztganglionáris paraszimpatikus neuronok, a 

3. motoros idegvégződések és a  

4. központi idegrendszer kolinerg neuronjai. 

5. spec kolinerg szimpatikus rostok (verejtékmirigyekhez és 
a vázizmok ereihez) 

• Ebből  

• Nikotinerg receptorokon hat 1., 3. és 4. 

• Muszkarinerg receptorokon 2., 4. és 5. 

 



Muszkarinerg receptorok 
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Nikotinerg receptor 

• (Na+) depolarizál 

izom ganglion neurális 

Agonisták Ach, nikotin 

PTMA DMPP 

Antagonisták d-tubokurarin 

-bungarotoxin 
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-bungarotoxin 

TEA 
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Nikotin 

• Nagyon toxikus, bőrön, tüdőn keresztül is felszívódik. 

• Halálos adag 20-60 mg, ellenszere nincs. Egy cigarettából 
2-8 mg juthat a szervezetbe, erős dohányos egy nap a 
halálos adag többszörösét magához veszi.  

• Gyorsan bomlik, májban, tüdőben vesében. Az anyatejbe is 
kiválasztódik. 

• A vegetatív ganglionokat először izgatja, majd 
(depolarizációs blokkot okozva) bénítja. Ez a kettős hatás 
áll a paraszimpatikus hatásokra, a harántcsíkolt- és 
szívizomra gyakorolt hatásokra egyaránt. 

• A striátumban dopamint szabadít fel. 



Dohányzás 

• Friss dohányosnál enyhe mérgezési tünetek, majd komplex 
feltételes reflexek alakulnak ki, habituáció lép fel. 
Krónikus dohányosoknál tolerancia alakul ki. 

• A megvonás szomatikus és pszichés tüneteket vált ki, de 
következmények nélkül megtehető. 

• Rengeteg toxikus, rákkeltő anyag van még a cigarettában. 
– Folyamatos CO mérgezés, a hemoglobin 5-10%-a karboxi-

hemoglobinná alakul. 

– Krónikus nikotinmérgezés: hörgőhurut 

– A hörgőrákosok 90%-a erős dohányos! 



Vegetatív idegrendszeri hatások 
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Záróizmok (simaizom) Megnyílnak Összehúzódnak 

Erek (simaizom) Dilatáció 1 2 kontrakció 

(főleg lép, bél, vese, bőr) 

2 dilatáció 
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mucinban gazdag 



Vegetatív idegrendszeri hatások 

acetilkolin adrenalin(*noradrenalin) 

Vérnyomás Csökken nem változik lényegesen 

*nő 

Perifériás ellenállás Csökken 

*nő 

Pulzus Csökken 1 nő  

*csökken (de csak közvetve: a 

vérnyomásnövekedés hatására kiváltódó 

vagus reflex) 

Szívizomerő Csökken Nő 

Anyagcsere glikolízis nő 

glikogenolízis nő 

vércukorszint nő 

CNS izgalom, szorongás, tremor 

Allergia anafilaxiás reakciókat gátolja 



Hipotalamikus vegetatív központok 
Hess nyomán 

Ergotróp Trofotróp 

hátsó laterális középső elülső 

szimpatikus paraszimpatikus 

midriazis miozis 

légzésfokozódás 

pozitív inotróp, dromotróp, kronotróp (tachikardia) negatív kronotróp (bradikardia) 

vérnyomásemelkedés 

hiperglikémia 

piloerekció 

kevés, sűrű nyál sok híg nyál 

gyomor-béltónus csökkenése perisztaltika, emésztőnedvtermelés nő 

kérgi aktiváció  alvás 

„éhség-központ” „jóllakottság-központ” 

hőmérséklet csökken „hűtőközpont” hőmérséklet nő „fűtőközpont” 



Hipotalamikus ki-bemenet 
• A hipotalamusz idegi és humorális úton egyaránt kaphat 

bemenetet, és a végrehajtás is történhet neurális és 
humorális úton. 

• Ez összesen 4 kombinációt jelent. 
 

• Idegi bemenet – hormonális kimenet (szoptatás) 
• Hormonális bemenet – hormonális kimenet (az 

adenohipofízis szabályozása) 
• Idegi bemenet – idegi kimenet (hőszabályozás, 

vészreakció) 
• Hormonális bemenet – idegi kimenet (táplálkozás) 



Hormontermelés idegi hatásra  

• Oxitocin szekréció 
– Bemenet: Szoptatáskor az emlőbimbó ingerlése, a 

baba látványa, sírása serkent, szorongás gátol 
– Hormonhatás: tejürítés, méhösszehúzódás 

 
• Vazopresszin (=ADH) szekréció 

– Bemenet: A sejtek ozmoreceptorként működnek. 
Zsugorodásuk hipopolarizációt okoz. 

– Hormonhatás: vizeletkoncentrálás 
– Az ADH termelés fokozódását vízfelvétel fokozódás 

is kíséri (idegi kimenet).  



Hormontermelés hormonális (és 
idegi) és hatásokra 

• Az adenohipofízis hormonszekréciója 
– Bemenet: 

• Negatív visszacsatolás 
(hormonális bemenet), 

• Stressz állapotban     
CRH termelés fokozódás 
idegi bemenet hatására.  

• szabályozásában tehát 
mindkettő jelen van 

– Hormonhatás:  
• sokrétű, tárgyalása a 

célhormonnal együtt, 
később… 



Idegi (vegetatív és viselkedési) 
szabályozás hormonális (és idegi) 

hatásokra 
• A táplálékfelvétel szabályozása – igen bonyolult 

– Bemenet: 
• Extero- (táplálék látványa) és interoceptorok (CCK, vérglükóz, stb.) 

• éhségérzet 

– Idegi vélasz: Táplálékfelvétel 

• Hipotalamikus „központok” 
– Mediálisabban „jóllakottságközpont”:  

• irtásra jóízű táplálékból többet fogyaszt, 

• elhízás 

– Laterálisabban „éhségközpont” :  
• irtásra megszokott táplálékot elutasítja, csak különlegesen finomat fogyaszt 



Idegi (vegetatív és viselkedési) 
szabályozás idegi hatásra 

• Hőszabályozás  
– Bemenet: termoreceptorok 

– Idegi válasz: 
• viselkedési (helyváltoztatás, öltözködés stb); didergés 

• vegetatív idegrendszer szimpatikus/paraszimpatikus részének 
aktivációja/gátlása 

• Szimpatoadrenális (Stressz-) reakció 
– Bemenet: exteroceptorok 

– Idegi válasz: 
• viselkedési (fight or flight; menekülés, támadás);  

• szimpatikus aktiváció (piloerekció, pupillatágulat stb…) 

 
• A szívfrekvencia és keringés szabályozás egyes reakciói – pl. 

tetszhalál-reakció – az amigdala felől váltódnak ki. Az emócionális 
reakciókhoz tartoznak. 

 

 



A vészreakció 
• A fenyegetettség (de a fizikai erőfeszítés, sérülés, 

vérvesztés, hideg stb. is) erős szimpatikoadrenális 
aktiválódást okoz: Cannon féle vészreakció 

– Átvivő anyaga a noradrenalin (főleg a 
szimpatikus végződésekből) és az 
adrenalin (kizárólag mellékvese, nem 
jut át a vér-agy gáton). 

– Pupillatágulat, piloerekció, 
verejtékezés, hiperglikémia, ÉS 
magatartási tünetek 

– A katekolaminok növelik a 
vérglükózszintet, de megakadályozzák 
a következményes inzulinszint-
emelkedést. 



A vészreakció irányítása 

• A laterális és hátsó hipotalamusz ingerlésével kiváltható 
– a vegetatív és magatartási elemek pontosan olyanok a 

macskában, mintha kutyát látna. 

• Az ingerlés abbahagyására azonnal megszűnik a reakció 
– szokás „ál-düh”-nek, shame-rage nevezni, de nem igazán jó.  

• A hipotalamusz tartalmazza a teljes programot 

• A limbikus rendszer egyes részeinek eltávolítása után 
spontán, vagy kellemes ingerre (simogatás) is kiváltódik 
a reakciósorozat. 



A hipofízis 
• Az agy alapján található a hipotalamusz alatt, mellyel a 

hipofízisnyél közi össze. 

• Elülső része az adenohipofízis entodermális eredetű, 
hátsó része a neurohipofízis neuroektodermális eredetű. 

• Adenohipofízis  
– részei: pars tuberalis, distalis és intermedia (emberben 

csökevényes). 

– Hormonjai többnyire peptidek. 

– Külön sejtekben termelődnek. 

– A felszabadulás pulzáló a receptorinternalizáció miatt. 

• Neurohipofízis 
– hipotalamikus ADH és oxitocin itt kerül a vérbe 
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Az adenohipofízis szabályozása 

• Az adenohipofízist a hipotalamusz hipofizeotróp 
sejtjeinek hormonjai szabályozzák.  

• A hipotalamusz hormonjai az eminencia medana 
kapillárisaiba kerülnek (nincs vér-agy gát), melyek a 
hipofízis portális ereibe szedődnek össze és az elülső 
hipofízisben szinuszoidokba nyílnak. 

• A hipofízisben a hormontermelés folyamatos, random 
módon folyik, a hipotalamusz teszi a hormontermelést 
időzítetten szakaszossá, ritmikussá. Ha a szakaszosság 
megszűnik, a célszerv rövid idő alatt deszenzitizálódik. 

• A hormonszekréciónak emellett cirkadián ritmusa is van, 
ezt a hipotalamuszba vetülő szuprakiazmatikus mag 
irányítja.  



Az adenohipofízis hormonjai 
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Hőszabályozás I. 

• Köpenyhőmérséklet (bőr, bőr alatti kötőszövet) Hol??? 
• Maghőmérséklet (belső szervek) Melyik? 

– Napi ritmusa van (napi ingadozás 1 Cº) :  

• minimum kora hajnalban,  
• maximum koradélután,  
• reggel 37.5 Cº. 

 

• Az anyagcsere 4KJ/(Kg*óra) energiát termel 
– ez óránként 1 Cº-kal emelné a testhőmérsékletet, 43Cº fölött 

beállna a halál 

– ettől hőleadással szabadul meg a szervezet  
• Főleg a bőr (85%) és a tüdő (15%)  

• A hőszállítást a vér végzi. 

– Amennyiben a környezet melegebb (35Cº felett), akkor a kívűlről 
felvett hőt is le kell adni. 
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A hőleadás módjai I. 
• Vezetéses-áramlásos: 

– Ha a bőrrel érintkező közeg 
hidegebb.  

– Áramló közegben nagyobb 
mértékű.  

– Függ a 
hőmérsékletkülönbségtől és 
az érintkező bőrfelület 
nagyságától is. 

– A levegő rossz hővezető, a 
víz jobb.  

• Sugárzásos 
– A szervezet a melegebb 

testek (pl nap) hősugarait 
elnyeli, a hidegebb testek (pl 
szoba hideg falai) felé hőt 
sugároz ki. 



A hőleadás módjai II. 

• Párolgás: ez képes csak a hőgrádienssel szemben hőt 
leadni! 
– Perspiratió insensibilis: észrevétlen párolgás 

• nem szabályozott 

• Mennyisége kb 1liter/nap 

• Légzéssel távozó pára: a ventilláció és a külső levegő 
páratartalmának függvénye. (magas hegyekben magas) 

• A bőr felső rétegeiből párolgó víz: a bőr vérátáramlásának és a 
külső levegő páratartalmának függvénye. (égéskor magas) 

– Perspiratio sensibilis: verejtékezés 
• Akkor hatékony, ha a kiválasztott verejték el is tud párologni onnan 

(pl szélben). 



• Négy szabályozási zóna 

1. Hidegben: anyagcsere szabályozás, hőtermelés, 
érszűkület 

2. Alapállapot:  
– nyugalomban termoneutrális hőmérsékleten 

• ruhásan 21-23 ruhátlanul 27-30 Cº  
– minimális hőtermelés és hőleadás  
– sem verejtékezés, sem didergés nincs. 

3. 31-34 Cº: párolgás és sugárzás 

4. 34 Cº fölött: csak párolgás, maximális értágulat a 
bőrben 

Hőszabályozás II. 
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Verejtékmirigyek 1. 

• Ekkrin 
– csak főemlősökben 

– Kb. 2 millió, szinte mindenhol 

– számuk testtájanként változó 

– szabadon nyílnak a bőr 
felszínén.  

– szagtalan, átlátszó, sós ízű 
folyadék, melynek 99 százaléka 
víz, emellett ásványi sókat és 
tejsavat tartalmaz. 

– hűtőfunkció 

– működésüket a szimpatikus 
idegrendszer szabályozza 

 

 

• Gomolyagszerű csöves mirigyek. Kétféle:  
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Verejtékmirigyek 2. 
• Apokrin 

– főemlősökben és patásokban (ló, szarvasmarha, teve stb.) 
• (Kutyák, macskák, patkányok stb, csak a talpukon van és nem a 

hőszabályozásban van szerepe) 

– a hónaljban, az emlőben és a nemi szervek környékén 

– a szőrtüszőkbe nyílnak 

– váladékuk tejszerű  

– méretük és aktivitásuk serdülőkorban, hormonális hatásra nő 
meg, majd idős korban ismét csökken.  

 
• A kellemetlen szagot elsősorban az apokrin verejték bomlástermékei 

okozzák. Az ekkrin verejték pedig – a hajlatot nedvesen tartva – kedvez a 
baktériumok elszaporodásának.  

 



A bőr keringése 
• Az anyagcserét a valósnál kisebb keringés is kielégítené.  

• Vérellátása alapvetően a hőszabályozást szolgálja: 
hőcsere és párolgás.  
 

 

 

 

 

• Főleg az akrális területekre (kezek, lábak, ajkak, orr, fül) 
jellemző képletek: 
– Vénás plexusok: összetekeredett erek a hőszigetelő zsírréteg 

fölött, nagy mennyiségű vért tárolhatnak. 

– Arteriovenosus anastomosisok: direkt kapcsolat az artétiák és 
vénás plexusok között, elkerülve a kapillárisokat.  

– Nyitott állapotban magas áramlást tesznek lehetővé.  
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A bőrkeringés szabályozása 
• A hideg szimpatikus konstrikciót okoz.  

– Ez minimalizálja a hőveszteséget (a véráramlás a hőmérsékletileg 
semleges 10–20 ml/min/100 g-os szint tizedére eshet).  

• A meleg csökkenti a szimpatikus tónust 
– Hőleadás a környezet felé.  

• Fokozott meleg aktiválja a verejtékmirigyeket beidegző 
kolinerg(!) szimpatikus rostokat.  

– További hőleadás 

– A mirigyek által termelt bradikinin további vasodilatációt okoz (a 
véráramlás 30 szorosra emelkedhet). 

• A nem acralis területeken magas az erek miogén tónusa. 

• A bőrerek a baroreceptor reflex által is 
összehúzódhatnak, növelve a teljes perifériás ellenállást 
és a vér létfontosságú szervek felé terelődését vérzés 
vagy shock során. 
 



A hőszabályozás központi 
mechanizmusai I. 

• A szabályozás negatív visszacsatoláson alapul, a 
szabályozás a „hibajel”, vagy a környezeti hőmérséklet 
(„előrejelzés”) alapján kapcsol 
– Bőr termoreceptorok: tudatosuló ingerület mellett a 

hipotalamuszba is eljut az információ 

– Gerincvelő, máj stb. termoreceptorjai a maghőmérsékletet 
jelzik 

• Mindezt magatartási reakciók egészítik ki: melegben az 
árnyék keresése, hidegben toporgás, ruha, lakásfűtés stb.  

 



„Hűtőközpont” 
• Elülső hypothalamus – preaopticus area 

– Ingerlése hővesztést (vazodilatáció, izzadás), léziója hipertermiát okoz – „hűtő 
központ” 

• Bemenet: 
– Hideg és melegérzékeny centrális termoreceptor neuronok a 

hypothalamuson átáramló vér hőmérsékletét érzékelik 

– A bőr termoreceptorai a centrális termoreceptorok 
érzékenységét (a set point-ot) állítják be 
• ha a bőr melegreceptora felől serkentődik, akkor kisebb centrális 

hőmérsékletemelkedés kiváltja ugyanazt a választ. 

• A melegérző neuron aktivitása pl. nem csak a lokális melegítés 
hatására, hanem a perifériás melegreceptor aktiválódásának hatására 
is fokozódik, míg a perifériás hidegreceptor gátolja a tüzelését. 

• Válasz: 
– Túlmelegedés ellen a vazomotor (vazodilatáció), majd vazomotor-

sudomotor (izzadás) reflexek kapcsolódnak be. 

 



„Fűtőközpont” 
• A hátsó hipotalamusz 

– Ingerlése a bőrerek szűkülésével, didergéssel jár, lézió után hideg környezetben 
lehűlés – „fűtő központ” 

• Válasz 
– Lehűlés ellen a vazomotor reflex (vazokonstrikció) majd a 

hőtermelés fokozása az izmokban (didergés) nyújt védelmet.  

– Egyes állatokban hidegre T3/T4 termelés 

– Kisgyermekekben a két lapocka közötti barna zsírszövetben 
szimpatikus hatásra fokozódik a zsírégetés. (állatokban pl. 
hibernáció után)  

 
• Szoros kapcsolat az alvás szabályozásával: alvásdepriváció emeli a „kell-

érték”-et, fázunk. 

• Tartós alvásdepriváció: emelkedett „kell-érték” és fokozott hőleadás – a 
halál oka az energiaháztartás felborulása. 

 



Láz 
• Láz: a maghőmérséklet min. 1Cº-kal való emelkedése. 

(alatta hőemelkedés)  
– (≠hipertermia: a hőleadás nem tudja ellensúlyozni a túlságosan 

nagy meleg vagy fokozott hőtermelés hatásait.) 

• A set-point eltolódik, megnő a „kell-érték” 
– fokozódik a hőtermelés – vacogás, hidegrázás 

– kiváltó ok elmúlásával kiizzadás, a hőmérséklet lecsökken 

• A láz ált. bizonyos kórokozók által a szervezetbe jutott  
exogén ill. a makrofágok által kibocsátott endogén 
pirogének miatt jön létre.  

• A láz mediátorai (többek között): 
– interleukin-1, IL6, interferonok, tumornekrózisfaktorok (TNF) 

– közös néven endogén pirogének. 

• Az immunrendszer fokozott működését a maghőmérséklet 
növekedése kíséri 


