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• Első egysejtűek megjelenése az őstengerekben (3 milliárd éve) 

•  Sejtek belső tere az intracelluláris tér, amely eltérő összetételű volt a 

tengervíztől 

• Minden sejt közvetlen kapcsolatban állt a tengervízzel anyag felvétel és 

leadás céljából. A sejtek külső környezete az állandó összetételű tengervíz volt, 

ami stabil környezetet jelentett 

• Soksejtűek megjelenésével a sejtek többsége nem érintkezik a külső 

környezettel, hanem csak a sejtközötti folyadékkal. Ez az un. belső környezet  

(Claude Bernard: „milieu intérieur”, ~1840), egy sajátos közeg, amelynek 

összetétele evolúciósan konzerválódott, eredete az őstengerig nyúlik vissza. 

• Kialakult a keringési rendszer, melynek elsődleges feladata, hogy különböző 

szervekhez tartozó sejtek belső környezetét összekösse egymással és a 

külvilággal 

A belső környezet és evolúciós eredete 



Homeosztázis 

• A szervezet működőképességének fenntartása érdekében 

az élő szervezet a belső környezet fizikai és kémiai állapotát a 

lehetőségek szerinti legtágabb, de élettani, biokémiai határok 

között igyekszik tartani. Ez a viszonylagos (dinamikus) 

állandóság a homeosztázis (Walter Bradford Cannon, 1932, 

The Wisdom of the Body). 

•  A sejtközötti folyadék kapcsolatban áll a vérrel, így a 

szervezet a belső környezet homeosztázisát elsősorban a vér 

homeosztázisának fenntartásán keresztül biztosítja. 



Extracelluláris tér: 

ereken kívül – interstitalis tér v. 

sejt közötti tér 

ereken belül (intravascularisan): 

intravazális tér 

Az extracelluláris folyadéktér 





Vérplazmában levő ionok koncentrációi: 

Na+.......143 mmol/l   Cl-........................103 mmol/l  

K+.............4 mmol/l   HCO3-.. .................24 mmol/l  

Ca++.......2,5 mmol/l  H2PO4- és HPO4--….1 mmol/l  

Mg++.........1 mmol/l  

 

Szerves kismolekulák: 

Glukóz..4,5-5,0 mmol/l  

Urea........2,5-6,3mmol/l  

 

Izoionia: ionok és tágabb értelemben a szerves kismolekulák adott célértéken tartása 

  

Izozmózis: A vérplazma ozmotikus nyomásának 290 milliozmol/l körüli értéken tartása 

 

Izohidria: a pH állandósága: a plazma fiziol. [H+]=35-40 nmol/l, fiziológiás pH: 7.38-7.42 

 

 Pufferrendszerek: bikarbonát-szénsav rendszer, hemoglobin, plazmafehérjék 

 

Fizikai paraméterek: izovolémia, izotermia 

Homeosztázis főbb tényezői: izoionia, 

izozmózis, izohidria, izovolémia, izotermia 



Szabályozás célja és elve 

A szabályozás célja, hogy az irányított folyamat kimenete (szabályozott jellemző) 

megfeleljen egy célértéknek elfogadható hibahatáron belül 



Szabályozási kör a műszaki életben 



Példa: hajócsavar szabályozási köre 



A szabályozás néhány jellemzője 

• Milyen határok között tudja tartani a 

szabályozás a folyamat kimenetét 

„lassú” változások esetén 

 

• Milyen gyorsan tud reagálni a 

szabályozás. 

Fontos, hogy az érzékelő mintavételi 

frekvenciája és a szabályozó folyamat 

sebessége is nagyobb legyen, mint a 

folyamat kimenetének várható  

változásai. 

 

• Tud-e, és milyen mértékben a 

beavatkozó a folyamat mind a két 

irányába szabályozni (csak a 

gázpedált elveszi, vagy fékez is) 



A homeosztázis tulajdonságai, jellemzői 

• A vér homeosztázisát a szervezet a szervrendszerek multistabil, 

összehangolt, dinamikus egyensúlyi állapotán keresztül valósítja 

meg.  

•  Az életfolyamatok fenntartása szabályozási szinten többszörösen 

biztosított, ezért nevezzük „multistabilnak” a rendszert. 

• A szervrendszerek összehangolását és a szabályozást hormonális 

és idegrendszeri folyamatok összessége biztosítja folyamatosan, 

egész életünkön át. 

• A homeosztázist felboríthatják a „normális” belső működésében 

fellépő kisebb-nagyobb zavarok és a külső környezet változásai (pl. 

betegségek, fizikai terhelés, stb.). Az egyensúlyi állapot fenntartása 

védekezési mechanizmusnak is tekinthető, a szervezet alkalmazkodási 

folyamatainak az alapja. A szervezet bizonyos határokon belül fokozott 

működéssel, a rendelkezésre álló tartalékok „átcsoportosításával” 

fenntartja az egyensúlyt, a paraméterek változnak, de a célérték 

közelében maradnak a működőképesség érdekében, ezért használjuk 

a „dinamikus” jelzőt. 



A vérplazmával kapcsolódó kompartmentek: 

a szabályozás lehetséges felületei 

• Tápcsatorna 

 - Táplálék és folyadék felvétellel kapcsolatos viselkedések 

 - A felszívódás szabályozása 

 - Bélsárral való ürítés 

 

• Kiválasztórendszer 

 

• Tüdő (gázok esetén fontos) 

 

• Verejték 

 

• Belső raktárak 

 - Vérben levő kötőfehérjék 

 - A szervezet bármely sejtjének intracelluláris tere 

 - Raktározásra specializálódott szervek 



Nephron, 

a vese 

funkcionális 

egysége 



Reabszorpció a proximális kanyarulatos csatornában 



Reabszorpció a distális tubulusban és a 

gyűjtőcsatorna kortikális szakaszán 
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Kálium homeosztázis és zavarai 

• Vérplazma koncentráció: 3,6-5,0 mmol/l 

• Ürítés:  90% vese, 10% bél 

• Acut hypokalaemia: 

 - csökkent oralis bevitel 

 - intestinalis vesztés: hasmenés, fistulák hányás 

 - renalis vesztés, vesebetegség vagy vízhajtó miatt 

 Következmény: 

  Ki/Ke  izomingerlékenység csökken,bénulás jelentkezhetik 

• Acut hyperkalaemia: 

 - fokozott K-bevitel (csak veseelégtelenség esetén okozhat hyperkalaemiát) 

 - csökkent kiválasztás veseelégtelenségben 

 - mérgezések (pl. egyes diuretikum gyógyszerek, vagy digitálisz intoxikáció, 
ami gátolja a Na+/K+-ATPase enzimet) 

 - kálium kiáramlás sejtszétesésből (trauma, haemolysis, cytostatikumok) 

 Következmény: 

 Fokozott ingerlékenység: neuromuscularis paraesthesiák (hangyamászás-
érzés), izomrángások, szívhatás: negatív inotropia, és vezetési zavar 



A vérplazma kálium tartalmának „belső 

raktárból” történő passzív szabályozódása 

Passzív szabályozódás: az extracelluláris K-ion szintje hat minden sejt Na-K 

pumpájának aktivitására és a transzportereken, csatornákon át való K-ion 

transzportjára. A nagy térfogatú, sokkal magasabb intracelluláris K-ion koncentráció 

jelentős relatív változás nélkül csökkenti az extracelluláris K-ion koncentráció 

változásait. 



A vérplazma kálium tartalmának aktív szabályozása 

- A gyűjtócsatornáig szabályozás nélküli 

folyamatokban visszaszívódik a primer vizeletben 

levő K-ion 92%-a 

 

- A velőállományban folyamatos, nem szabályozható, 

kis sebességű K-ion reabszorpció van, ami aktív K-

ion szekréció hiányában képes a K-ionok közel teljes 

visszaszívására 

 

- Aktív szabályozás: a mellékvesekéreg 

glomerulosa sejtjeiből felszabaduló 

mineralokortikoid, az aldoszteron K-ion szekréciót 

okoz, azaz csökkenti a vérplazma K-ion szintjét. Ez 

a K-ion szint egyetlen aktív szabályozása.  

 

- Vagyis a szabályozás csak egyirányú, és nem 

túlságosan erős, mégis elegendő, mert rövid távon a 

passzív pufferelés  segít, hosszú távon a táplálékkal 

való K-ion felvétel viszonylag állandó. Még arra 

sincsen szükség, hogy a K-iont érzékeljük, a sós ízt 

elsősorban a táplálék Na-ion tartalma szabja meg. 



A K-ion szint szabályozási mechanizmusa a 

gyűjtőcsatorna kortikális szakaszán 



mineralokortikoidok 

glukokortikoidok 

szexuálszteroidok 

katekolaminok 

Mellékvese 



Az aldoszteron szintézise és szabályozása 



A vérplazma K-ion szintjének aktív szabályozási köre 

Az egyszerű hajócsavar szabályozással való 

hasonlóságok : - a szabályozás „kisenergiájú”, kevés anyagmennyiséget igényel 

különbségek: - feszültségek helyett anyagok koncentrációi viszik az információt 

         - a folyamat szabályozása nem referenciaértékkel történik 

         - a szabályozás csak a K-ion szint egy részére terjed ki 

         - az aldoszteron a K-ion szint csökkentése mellett a Na-szintet növeli 

         - lassú és gyors szabályozási komponens is szerepet játszik 



Az emlős szervezetek kalcium 

tartalmának megoszlása 

Intracellularis Ca  

0.9%  

Intersticialis Ca 

0.075%   

Plazma Ca 

0.025%   

Teljes test kalcium = 1500 g 

Csont  99%  



Az extracelluláris kalcium megoszlása 

fehérjéhez kötött – 45% 

komplex kötésben – 10% 

ionizált – 45% biológiailag aktív 

frakció 

szabadon 

filtrálódik 



Kalcium homeosztázis 

extracelluláris 

kalcium (1500 mg) 

napi Ca bevitel 

1000 mg 

800 mg 

200 mg 

400 mg 

200 mg 

9.800 mg 10.000 mg 

200 mg 

200 mg 



A kalcium homeosztázis szabályozó hormonjai 

Intracelluláris  
jelzőrendszer 

PTH szekréció gátlása, 
Kalcitonin szekréció serkentése 

Kalcium kötődése 
CaR 

Fő szabályozó hormon a parathormon (PTH), ami növeli a kalcium 

ion szintet. Szekréciója: kalcium ion kötődése a mellékpajzsmirigy 

fősejtjeinek kalcium receptorához (CaR) csökkenti a PTH szekréciót. 

 

Ellentétes hatást fejt ki a kalcitonin,és szekréciója is fordított: kalcium ion 

kötődése a pajzsmirigy C-sejtjeinek kalcium receptorához növeli a 

kalcitonin szekréciót. 





A kalcium vérplazma szintet szabályozó 

hormonok támadáspontjai 

• vesében 

– kalcium reabszorpció fokozása 

– 1-alpha-hidroxiláz aktivitás fokozása 

  D-vitamin szint emelkedése 

• csontszövet 

– kalcium reszorpció fokozása 

• bélrendszer 

– nincs direkt hatás 

– D vitamin emelésével indirekt hatás, kalcium 
felszívódás fokozása a vékonybélben 

Kalcitonin (vérplazma kalciumszintet csökkentő) hatásai: 

Parathormon (vérplazma kalciumszintet növelő) hatásai: 

• csontszövet 

– oszteoklasztok inaktiválása, osteolízis gátlása 



A kalcium homeosztázis szabályozása 

extracelluláris 

kalcium (1500mg) 

napi Ca bevitel 

1000 mg 

800 mg 

200 mg 

400 mg 

200 mg 

9.800 mg 10.000 mg 

200 mg 

200 mg 

PTH D vitamin 

Kalcitonin ? 



A kalcium ion vérplazma szint szabályozás 

összehasonlítása a káliuméval 

• A parathormon növeli a vérplazma kalcium ion szintet, 
míg az aldoszteron csökkenti a káliumot, vagyis a fő 
szabályozási irány ellentétes 

• A kalcium ion szint valamilyen mértékben mindkét 
irányban szabályozható (kalcitonin) 

• A parathormon több támadásponttal is kifejti a kalcium 
ion szint növelő hatását 

• A parathormon további hormonszerű anyagokat is bevon 
a szabályozásba (D vitamin) 

• Mindkét szabályozás kapcsolt (kálium a nátriuméval, 
kalcium a foszforéval), mindkettő ellentétes irányban 

• Mindkét szabályozás alapvetően az idegrendszertől 
függetlenül működik 
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endokrin 

parakrin 

autokrin 

Szerkezetüket tekintve általában peptidek 

vagy szteroidok. Funkcionálisan 

szabályozó feladatot látnak el. A véráram 

útján jutnak el célsejtjeikhez, ahol 

specifikus receptorhoz kötődve váltják ki 

hatásaikat. Termelésük elsősorban belső 

elválasztású (endokrin) mirigyek által 

történik. Ha a hormont termelő sejt 

idegsejt, neuroendokrin szekrécióról 

beszélünk. 

Egyes hormonok, mediátorok féléletideje 

annyira rövid, hogy csak a termelő sejtek 

közvetlen közelében fejtik ki hatásaikat: 

parakrin szekréció.  

Ha a sejt saját magát szabályozza 

humorálisan, akkor autokrin szekrécióról 

beszélünk (pl: immunsejtek).  

Hormonok 



Az ember belső elválasztású mirigyei 

• agyalapi mirigy (hipofízis) 

• pajzsmirigy 

• mellékpajzsmirigy 

• mellékvese 

• hasnyálmirigy 

• ivarmirigyek (petefészek 

és here) 

 

Egyéb szervek, amik 

termelnek hormont, de nem 

ez az elsődleges szerepük: 

hypothalamus, tobozmirigy, 

szív, vese, máj, zsírszövet, 

emésztőrendszer, 

méhlepény (placenta). 



Hormonok felszabadulását szabályozó 

tényezők típusai 



Egy speciális eset arra, hogy hormonok más hormonok 

felszabadulását szabályozzák: negatív visszacsatolás 



A hormonok szekréciójának mechanizmusai 

• Szteroid hormonok esetén a szintézis sebessége és a 

hormonszekréció mértéke nagyjából megegyezik, azaz 

nincsen tárolódás. 

• Peptidhormonok esetén a hormonok vezikulákban 

tárolódnak addig, amíg nem érkezik jel, ami beindítja a 

felszabadulásukat. 

 Következmények: 

 - Gyors hormonszekréció lehetséges 

 - A szintézist és a felszabadulást külön lehet szabályozni 



Konstitutív és szabályozott szekréció 



Az inzulin szekréció elektronmikroszkópos képe 



Hormonok epizódikus szekréciója 

• Sok hormonnak van időközönkénti spontán 
szekréciója, gyakran kb. óránként, vagy naponta 
egyszeri pulzus 

• Ilyen esetben a hormonszekréció mértéke nem 
csak a szekretálódó mennyiséggel (amplitúdó), 
hanem a frekvenciával is szabályozható 

• A nem folyamatos szekréció szerepe valószínűleg 
az, hogy a deszenzitizálódást megakadályozza, a 
rendszer a fiziológiás ingerekre válaszképes 
maradjon 



Hormonok hatásának erőssége 

Függ: 

 - a vérplazmában levő hormonszinttől 

 - a célsejtben levő hormonreceptorok számától, és a 
szignáltranszdukció mértékétől 

 

• A vérplazmában levő hormonszint függ: 

  - A hormon termelődésének mértékétől és a 
 szekréció sebességétől 

   - Általában ezen folyamatok állnak  
  szigorúbb szabályozás alatt 

  - A hormon eltávolításának sebességétől 
 (lebontás, kiválasztás) 

   - Ennek egy jellemzése a plazma féléletidő 



Hormonok féléletideje a vérplazmában 
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Hormon    T1/2   

Kis peptid    4-40 perc 

Nagy protein (pl. TSH, LH, FSH) 15 - 180 perc 

Szteroid    5 - 120 perc 

A féléletidő függ a hormon minőségétől (lásd mérettel összefüggő 

tendenciát), a kötőfehérjétől (főleg szteroid), és poszttranszlációs 

módosításoktól (főleg peptid és protein). 



Hormonok vérből való eltávolításának módja 

• Nagyon kis mennyiség receptor mediált 
internalizációval a célsejt lizoszómájában bomlik 
le 

• Szintén kis mennyiség  (< 1%) intakt hormonként 
ürül a vizelettel 

• A hormonok mennyiségének nagyobb része 
lebomlik, vagy átalakul mielőtt ürül a vizelettel (~ 
90%) vagy a széklettel (< 10%). A hormonok 
metabolizmusának elsődleges helye a máj és a 
vese. 



 - Endopeptidázok a peptiden belül hasítanak 

 - Az exopeptidázok (aminopeptidázok és karboxipeptidázok) a 

végeken levő aminosavakat hasítják le 

  - A peptidázok hatását gátló poszttranszlációs módosítások 

szabályozhatják a peptid és fehérjehormonok féléletidejét 

 

NH2 COOH amino- 

sav 1 

amino- 

sav 2 

amino- 

sav 3 

amino- 

sav 4 

Fehérje és peptidhormonok lebontása 

aminopeptidáz karboxipeptidázáz 

endopeptidáz 



Szteroid (és tiroid) hormonok lebontása 

• Glukuronsavas vagy szulfát csoportos konjugáció 

a májban. Ez javítja a hormon vízoldékonyságát. 

• A konjugált szteroid az epével ürül a 

vékonybélbe 

• Egy rész visszaszívódik a vérbe és a vesében ürül, 

a többi a széklettel távozik 



Hormonkötő fehérjék 

• Sok hormon képes gyengén az albuminokhoz kötődni 

• Sok szteroid hormonnak van specifikus kötőfehérjéje is, 

melyet a máj termel. Erre az alacsony vízoldhatóság miatt is 

szükség lehet szteroidhormonok esetén. Pl.: 

 - Testosterone Binding Globulin (TeBG) 

 - Cortisol Binding Globulin (CBG) 

 - Thyroid Hormone Binding Globulin (TBG) 

• A kötött hormon féléletideje magasabb. Például a 

kortikoszteron féléletideje azért hosszabb az aldoszteronénál, 

mert van specifikus kötőfehérjéje. Ugyanakkor a kötött frakció 

biológiailag nem hatásos. 

• Bizonyos esetekben a hormon féléletideje szabályozva lehet a 

kötőfehérjéken keresztül. 
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A diencephalon (köztiagy) helyzete az agyban 



A hypothalamus felosztása antero-posterior régiókra 



A hypothalamus felosztása medio-laterális zónákra 



A hypothalamus preoptikus régiója 

•: Centrális és perifériás hőmérsékletváltozásra is reagáló sejtek 



Az alvásszabályozás egy hypothalamikus központja: 
 

´sleep on´ sejtek  a ventrolaterális preoptikus magban (VLPO) 



Anterior hypothalamikus régió 



A paraventrikuláris hypothalamikus mag (PVN) 



Corticotropin-releasing hormon (CRH)-t tartalmazó 
neuronok a PVN-ben 



Az oxytocin és vazopressin neuronok eloszlása a 
hypothalamusban 





A hypothalamus két magja, a n. 

supraopticus és paraventricularis 

sejtjei két hormont termelnek, 

oxytocint és vasopressint. 

Ezek a sejtek axonjain keresztül 

jutnak el a hypophysis hátsó 

lebenybe, ahol a keringésbe 

ürülnek. 

Vasopressin (ADH – antidiuretic 

hormone) növeli a vérnyomást, 

fokozza a veséből a víz 

visszaszívást.  

Az oxytocin méhkontrakciót 

(szülés), tejkilövellést (laktációkor) 

okoz. 

A hypothalamo-neurohipofizeális rendszer  

hormonjai 



Anterior hypothalamikus régió 



Az idegrendszer működésének cirkadian szabályozása 
 

PACEMAKER: SUPRACHIASMATIC NUCLEUS (SCN)  



A napi (circadian) ritmusok kialakításának elve 



Tuberális és posterior hypothalamikus régiók 

Tuberális hypothalamikus régió Posterior (mamillary) 

hypothalamikus régió 



CRH 

GH-RH 

LH-RH 

SOM 

Példák neuroendokrin szabályozórendszerekre 



A táplálékfelvétel szabályozásának 

hypothalamikus központjai 



Orexin sejtek a laterális hypothalamusban  

Narkolepszia: álmosság érzés, kataplexia, alvási paralízis, hipnagog hallucinációk 

Az orexin hiánya vagy receptorának dysfunkciója narkolepsziát okoz 



A hypothalamus bemenetei 



Circumventricularis szervek – humorális bemenet 



A hypothalamikus magok extrahypothalamikus projekciói 



Tractus hypothalamospinalis és más szimpatikus 
neuronokat szabályozó leszálló pályák 



A homeosztázis fenntartásának idegrendszeri 
szubsztrátumai 



Neuroendokrin 

rendszer 
 

Idegi bemenetek stimulálják a 

hypothalamus hormonok 

szintézisét és szekrécióját, melyek 

ürülnek a hátsó hipofízisben, vagy 

az eminentia mediánán keresztül 

szabályozzák a hipofízishormonok 

szintézisét és szekrécióját. 

 

Ezzel egyes homeosztatikus 

működések közvetlen hormonális, 

illetve az endokrin szervek által 

közvetített olyan szabályozására 

nyílik lehetőség, ami figyelembe 

veszi a szervezet magasabb 

szempontjait az idegrendszer 

közvetítésével. 



A folyadékbevitel és kiadás egyensúlya 

Felvétel (ml) Kiadás (ml) 

Folyadékban: 1000-1500 

Száraz étel:               700 

Oxidációból származó: 

                                  300                                         

vese:             1000-1500 

bőr-tüdő: perspiratio 

insensibilis:              900 

Széklet:                    100 

                       2000-2500                       2000-2500  



A vízforgalom szabályozása 



A szomjúságérzet szabályozási útvonalai 

Gyomor ozmo- és 

térfogatreceptorai 



Szomjúság által aktivált agyterületek 



Az ADH (antidiuretikus hormon, vazopresszin-

AVP) szekrécióját szabályozó agypályák 



Vérplazma ADH koncentráció függése 

osmolaritástól és vértérfogattól 

Mj.: A szomjúságérzet normál vértérfogat mellett csak 290 mOsm-nál kezd nőni 



Nephron, 

a vese 

funkcionális 

egysége 



ADH hatása a gyűjtőcsatornák sejtjeire 

Az ADH gyűjtőcsatorna sejtekre kifejtett hatását V2 receptorai közvetítik, 
melyek aktivációjának hatására cAMP szabadul fel. Ez aktiválja a protein 

kináz A-t, aminek a következtében vízcsatornák kerülnek a sejtek egyébként 
vízre impermeábilis apikális membránjába. 



Az előadás vázlata 

1. Szervezetek belső környezete 

2. Szabályozási körök 

3. Idegrendszert nem igénylő szabályozások 

– Vérplazma kálium szint 

– Vérplazma kalcium szint 

4. A biológiai szabályozás szubsztrátumai 

– Hormonok 

– A hypothalamus szerkezete  

5. Az idegrendszert magukba foglaló szabályozások 

– Vízforgalom szabályozása 

– Testhőmérséklet szabályozás 



A létfenntartás energiaszükséglete által termelt 
hő és az azt befolyásoló tényezők 

A létfenntartás energiaszükséglete hő formájában hagyja el a 
szervezetet. Függ az állatok testtömegétől: 

- a nagyobb testű állatok hőtermelése nagyobb, 
- de az egységnyi testtömegre jutó hőtermelés csökken. 
 

Rubner féle testfelületi törvény: az állatok éhezési 
hőtermelése nem a testtömegükkel, hanem a testfelületükkel 
arányos. Pontosabban, az anyagcsere testtömegre (a testtömeg 
0,75-ös hatványa: W0,75 ) vonatkozó éhezési hőtermelés fajtól 
függetlenül állandónak tekinthető (290 KJ/W0,75). 



Az állat hőszabályozásában résztvevő tényezők 

Az állandó testhőmérsékletű állatok hőegyensúlyra törekszenek: 

hőleadás = a külső környezetből felvett hő + a szervezetben képződő hő 



  A testhőmérséklet szabályozása több lépcsős: 
1.  A hőegyensúly kismértékű eltérése esetén az állatok 
testhőmérsékletüket először a bőr vérereinek átáramoltatásával 
szabályozzák: 

• ha csökken a környezeti hőmérséklet  a vérerek összehúzódnak, 
csökken a hőleadás 

• a környezeti hőmérséklet növekedésekor a vérerek tágulnak, nő a 
hőleadás 

  

Hőszabályozás 1. 



2. A hőegyensúly nagyobb mértékű eltérése esetén 

A. Hideg környezetben  

• az endokrin rendszer (tiroxin, adrenalin) hatására élénkül a 

sejtanyagcsere, fokozódik a sejtszintű oxidáció 

• állatokban, és emberben csecsemőben a barna zsírszövet képes 

hőt termelni   

• amennyiben ez sem elég, izommunkával képes az állat tovább 

növelni a hőtermelését (didergés, vacogás) 

B. Meleg környezetben  

• intenzívebbé válik a vérkeringés 

• fokozódik a tüdőventilláció 

• beindul az izzadás, a víz elpárologtatása 

  Az  izzadságmirigyek száma fajonként eltérő (pl. madaraknak 

nincs). Az izzadni kevésbé képes fajok fokozott lihegéssel, a nyelv 

és egyéb bőrképleteken keresztül történő párologtatással pótolják, 

helyettesítik az izzadást. 

Hőszabályozás 2. 



A barna zsírszövet hőtermelésének alapja 

Ha átereszti a mitokondrium belső membránja a H-ionokat, akkor ATP helyett hő termelődik 



Lassabb adaptációk hosszú ideig tartó 

hőmérsékletváltozásra: 

1. Viselkedési adaptációk 

2. Hőszigetelés változásai: 

 - zsírraktárak kiépülése 

 - kültakaró változásai (szőrzet, tollazat átalakulása) 

 

Gyorsabb adaptációk fájdalomszintet elérő 

hőmérsékletváltozásra 

1. Gyors viselkedési adaptációk 

2. Stresszreakciók 

Hőszabályozás 3. 



Hőérző receptorok: transient receptor potential (TRP) csatornák 

Etain A. Tansey, and Christopher D. Johnson Advan in Physiol Edu 2015;39:139-148. 



Szabad (csupasz) idegvégződések 

Vékony myelin hüvelyes (Aδ) vagy myelin hüvely nélküli axonok (C)  

Az axonvégződés membránjában receptor fehérjék vannak. Ezek nociceptorok 

(szövetkárosító- mechanikai, hő és kémiai- hatásra aktiválódó receptorok), vagy 

melegre és hidegre érzékeny termoreceptorok. 



A 

C 

A 
A 

A termoszenzitív (cold) rostok 

 végződés: lamina I 

   lamina IIa 

   lamina V 

    

 

C termoszenzitív (warm) rostok 

 végződés: lamina IIb 

       

Hőérzékeny primer afferens 

rostok végződése a 

gerincvelőben 



Hőérzés és a hő lokalizációjának pályái 

                                    (csak felszálló) 

          - tractus spinothalamicus 

          - tractus trigeminothalamicus 

 

Termoregulációs pályák 

          - fel- és leszálló pályák 

 

Termál stressz pályái (csak leszálló pályák) 

A hőszabályozásban szerepet 

vivő agypályák 



Hőszabályozásban résztvevő termoregulációs pályák és központok 

Etain A. Tansey, and Christopher D. Johnson Advan in Physiol Edu 2015;39:139-148. 

Hidegre adott válasz Melegre adott válasz 

Tr. spinothalamicus 



A perifériás és centrális hőinformáció összegződése a 

preoptikus terület hőérzékeny neuronjain 

a, b: a perifériás melegre érkékeny hőreceptorok aktiválása 

c-d,: a centrális, melegre érzékeny hőreceptorok aktiválása 

e: a centrális, hidegre érzékeny hőreceptorok aktiválása 



A hypothalamus preoptikus régiója 

•: Centrális és perifériás hőmérsékletváltozásra is reagáló sejtek 



A preoptikus terület termoszenzitív 

neuronjainak elhelyezkedése emberben 



2. A hőegyensúly nagyobb mértékű eltérése esetén 

A. Hideg környezetben  

• az endokrin rendszer (tiroxin, adrenalin) hatására élénkül a 

sejtanyagcsere, fokozódik a sejtszintű oxidáció 

• állatokban, és emberben csecsemőben a barna zsírszövet képes 

hőt termelni   

• amennyiben ez sem elég, izommunkával képes az állat tovább 

növelni a hőtermelését (didergés, vacogás) 

B. Meleg környezetben  

• intenzívebbé válik a vérkeringés 

• fokozódik a tüdőventilláció 

• beindul az izzadás, a víz elpárologtatása 

  Az  izzadságmirigyek száma fajonként eltérő (pl. madaraknak 

nincs). Az izzadni kevésbé képes fajok fokozott lihegéssel, a nyelv 

és egyéb bőrképleteken keresztül történő párologtatással pótolják, 

helyettesítik az izzadást. 

Hőszabályozás 2. 



A pajzsmirigy hormonok 

szekrécióját aktiváló 

leszálló termoregulációs 

pályák 



A hőstressz pályái 



Köszönöm a 

 

figyelmet! 


