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A TESTNEDVEK TÉRFOGATÁNAK, ÖSSZETÉTELÉNEK, OZMOTIKU S 
VISZONYAINAK SZABÁLYOZÁSA; A KÖT İ- ÉS TÁMASZTÓSZÖVETEK 
ANYAGFORGALMA 
 
 
 Bevezetés 
 
1/ Az élı szervezetek testnedveinek fı folyadéka a víz. Jó oldószere a poláros és ionos 
vegyületeknek (elektrolitoknak is); viszont elkülönül a lipidektıl (amelyek hidrofóbok) és 
külön kettıs határréteget alkotnak benne a foszfolipidek – ezért a sejtmembránok alapja a 
kettıs foszfolipid réteg, benne a fehérjékkel. 

• Az ember (és számos állati szervezet) víztartalma az élet során kissé változik; az 
emberben 

• újszülöttkorban a testtömeg 75 %-a víz 
• 60 év fölött nagyjából 50 %. 

A szervezet víztartalma ezért függ a szervezet lipidtartalmától: minél több az utóbbi, annál 
kevesebb a víztartalom (1. ábra). 
 
2/ A víz sejtekbıl álló hártyákkal elkülönített terekben – folyadékterekben, folyadék-
kompartimentumokban – található. Határa a víz diffúziója elıtt gátat jelentı kényszer 
(valamilyen struktúra, rendszerint sejtmembrán vagy sejtes hámlemezek). (2. ábra) 
 Két fı folyadéktér van (felnıttekben az összvíz %-a) 

• az extracelluláris folyadék (ECF) (∼ 33 %) 
• az intracelluláris folyadék (ICF) (∼ 67 %); 
• köztük a határfelület a sejtek plazmamembránja. 

Az extracelluláris folyadékot alkotja 
• a sejteket körülvevı szövetnedv (interstíciális folyadék) 
• zárt vérkeringés esetén a vér és a vérplazma 
• köztük határfelületként a hajszálerek fala (vaszkuláris endotélium). 
• Ekkor a szövetnedvbıl a nagyobb fehérjéket és a makromolekuláris részecskéket a 

nyirok (limfa) juttatja vissza a véráramba. 
• A szövetnedv, a vérplazma és a nyirok ún. keveredı folyadékterek, és ezért az 

összetételük eléggé hasonló. 
• Az ECF egy kis része ún. transzcelluláris folyadék, aminek összetétele a speciális 

transzportok miatt a keveredıkétıl (akár jelentısen) eltér. 
 
3/ A kompartimentum jellemzıi: térfogata, anyagi összetétele, oldott anyagai és ozmotikus 
viszonyai (ozmolaritása), anyagainak be- és kiáramlásai, kicserélıdései. A pH a savasságának 
mértéke: pH = -log10 [H3O

+]. 
 
4/ A térfogatot a víz be- és kiáramlási sebessége, a kicserélıdése és annak sebessége szabja 
meg; aktuális nagysága ezek algebrai összegének integrált értéke. 
(1/dt) dVössz = (1/dt) (dVbe - dVki) és V = ∫ dVössz dt + Vo 
Ha dVbe < dVki, akkor a térfogat csökken, ha dVbe = dVki, akkor térfogati egyensúly áll fenn, 
és ha dVbe > dVki, akkor a térfogat növekszik. 
 
5/ A kompartimentum anyagi összetevıi – a vízhez hasonlóan kezelendık: van be- és 
kiáramlásuk (transzportfolyamatok), idıbeli integráltjuk az aktuális mennyiségük. 
De itt mössz = mbe + mprod – mki – mlebont 
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6/ A koncentráció a valóságban nem létezik; csak az oldott anyagmennyiség és a térfogat 
elméleti hányadosa ⇒ szabályozni sem lehet, csakis a transzportokat, illetve a termelést és a 
lebontást! 
 
 

A vízterek és a víz transzportja. 
 
7/ A vízmozgás ozmózissal és hidrosztatikai nyomás hatására történik. 
 
Jvíz [mól/felület.idı] = Kvíz (∆P - ∆π),                               (1) 
 
ahol Jvíz a víz áramlása (fluxusa), Kvíz a határfelület hidraulikus konduktivitása, ∆P a két víztér 
között a hidrosztatikai nyomás, illetve ∆π az ozmotikus nyomás különbsége. Ezért ∆π a ∆P-
vel mérhetı, ha a Jvíz = 0 (ozmotikus egyensúly), mert ekkor ∆P = ∆π (ez az ozmométer 
mőködési elve). 
 
π = RT Σ (σi.ci),                                  (2) 
 
ahol R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hımérséklet, ci az egyes oldott anyagok 
koncentrációja és σi az egyes oldott anyagok és a membrán kölcsönhatásából adódó reflexiós 
együttható. 0 < σ < 1, úgy, hogy ha σ = 0, akkor a membrán úgy átengedi, mint a vizet, 
viszont ha σ = 1, akkor a membrán az oldott anyag molekuláit egyáltalán nem engedi át. Azok 
az anyagok a jó ozmotikumok, amelyekre nézve σ értéke közel van az 1-hez (ezek 
befolyásolják leginkább a víz ozmotikus transzportját) 
 Ha egy oldott anyag molekuláit a membrán egyáltalán nem engedi át (vagyis σ = 1; pl. 
a diszacharidokat a sejtmembránok, akkor c = 1 móljuk esetében tisztán az oldatuk 
ozmozisnyomása a tiszta oldószerrel (vízzel) szemben π = 24 atm = 18 240 Hgmm. 

• Ha egy oldatban az oldott anyagok pontos mennyisége (koncentrációja) nem ismert, 
de a tiszta oldószerrel szemben az ozmózisnyomása megmérhetı, akkor a fenti 
összefüggés alapján az ozmotikus koncentrációja is megadható: 

• Így pl. az emberi vérplazma ozmotikus nyomása a tiszta vízzel szemben durván 6,96 
atm = 5 290 Hgmm. Ha 24 atm volna az ozmotikus nyomása, akkor volna az 
ozmotikus koncentrációja 1 ozmol (vagyis benne 6.1023 oldott részecske van 1 
literében). A π = 5 290 Hgmm-es ozmózisnyomás tehát megfelel 5 290/18 240 
ozmolnak, azaz 0,290 ozmolnak. 

• Az oldott részecskék között csak kis részt tesznek ki az oldott makromolekulák 
(amelyek nem tudnak átjutni a hajszálerek falán a vérplazmából a szövetnedvbe). Az 
általuk kifejtett ozmotikus szívóerı az ún. kolloidozmotikus vagy onkotikus nyomás. 
Ennek értéke - az ilyen részecskék kicsi száma miatt – alacsony. Pl. az emberi 
vérplazma kolloidozmotikus nnyomása csak kb. 25 Hgmm (ami az 5 290 Hgmm teljes 
ozmotikus nyomásnak nem egészen 5 ezred része!) 

 
8/ Bár a testfolyadékok fiziológiai jelenségeivel az élettannak több fejezete is foglalkozik, a 
testnedvekrıl szóló külön fejezet fıleg a sejteken kívüli (extracelluláris) folyadéktér 
jellemzıinek és folyamatainak szabályozását tárgyalja. 
 Az egyes vízterek térfogatait a víztranszport változtatásával szabályozzák: 

• az ECF-ban (vérben) keringı hormonok (endokrin transzmitterek), 
• junkcionális és idegi szinaptikus transzmitterek (neurokrin transzmitterek) és 
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• helyi (szöveti) hírvivık (parakrin transzmitterek). 
A folyadékforgalom és –egyensúly szabályozásában részt vevı fıbb hormonok: 

• az arginin-vazopresszin (antidiuretikus hormon, ADH), 
• a renin, az angiotenzinek és az aldoszteron (RAA) rendszer (RAAS) tagjai (fıleg az 

ECF és a vér térfogatát a Na+Cl- felszívásával és visszatartásával növelve) 
• a nátriuretikus peptidek (fıleg a szívpitvari, ANP) (elsısorban az ECF és a vér 

térfogatát csökkentve a Na+Cl- felszívás gátlásával és kiengedésével). 
A junkcionális transzmitterek a vegetatív idegrendszer ingerületátvivıi: 

• adrenergiás transzmitterek (noradrenalin, adrenalin), 
• kolineriás transzmitterek (acetil-kolin) és 
• nem-adrenergiás és nem-kolinergiás transzmitterek (fıleg agy-bél peptidek vagy 

purinergiás átvivık). 
A parakrin transzmitterek (szöveti helyi hírvivık) szövetenként különbözık lehetnek. 
Ilyenek pl. 

• inzulin és inzulinszerő növekedési faktorok (IGF), 
• fibroblaszt-növekedési faktor (FGF), 
• hisztamin, szövetek gyulladásos mediátorai stb. 

 
 

A sejttérfogat aktív szabályozása 
 
 A sejtmembránok transzportfolyamatai és a sejtek állandósult térfogata 
 
 Az élı sejteknek még állandó sejten kívüli ozmolaritás (normotónia) mellett is 
szabályozniuk kell a térfogatukat, mert a citoszóljukban található és a membránon át nem jutó 
(többértékő) anionos makromolekulák kolloidozmotikus nyomást hoznak létre kationos 
szivárgási beáramlás miatt a Donnan-egyensúly felé mutató hajtóerıvel. Az állati sejtek ezt az 
állandósult állapotú térfogatszabályozást a Na+-pumpa közvetítette mechanizmussal hozzák 
létre; ezt nevezik „pumpaszivárgás egyensúlyi mechanizmus”-nak ((Leaf, 1959; Tosteson 
és Hoffman, 1960; Macknight és Leaf, 1977). Amikor a sejt ozmotikus egyensúlyban van és a 
térfogata állandósult, akkor is ezt az állapotot aktív mechanizmussal tartja fenn. A 
plazmamembránon – mint féligáteresztı hártyán – keresztül állandóan víz áramolna be, mert a 
sejt belsejében nagy koncentrációban vannak szerves vegyületek és ionok (fıleg fehérjék, 
peptidek, nukleozid- és cukorfoszfátok, kisebb nukleinsavak, de számos metabolit ionjai stb.), 
amelyek nem tudnak diffúzióval kijutni a sejtbıl, és a kolloidozmotikus nyomásuk (szívásuk) 
hatására állandóan víz áramolna be a sejtbe, a sejt pedig állandóan duzzadna (míg szét nem 
repedne). Ezt meggátolni csak annyi ozmotikum aktív kiszállításával és vissza nem 
engedésével lehet, aminek hatása éppen ellensúlyozza a sejtbelsı szerves vegyületeinek és 
ionjainak ozmotikus szívóerejét. Eredetileg (elsıdlegesen) erre a funkcióra jött létre a Na+,K+-
ATPáz enzim (a Na+,K+-pumpa) és késıbb a plazmamembrán ioncsatornáinak nem egyforma 
áteresztıképessége. Az az ozmotikum, ami ezt a feladatot ellátja, a Na+ és kísérı anionjai. 
Ennek oka, hogy az erıs ionpotenciálú Na+ iont a sejtek fehérjéi nehezen viselik el, mert 
megzavarja a hidrátburkukat (erıteljes kisózó hatású), míg a nagyobb mérete miatt a kisebb 
elektromos térerejő K+ iont a fehérjék sokkal inkább eltőrik. Amikor a plazmamembrán az 
élıvilág evolúciója elején kialakult, létrejött a Na+-ot K+-ra cserélı aktív pumpa. 
 Ahhoz azonban, hogy ez a plazmamembránban található aktív ioncserélı antiporter 
egyben az ozmotikus egyensúlyban is közremőködhessen, el kellett érni, hogy 1 ATP 
hidrolízise energiájának rovására több Na+-ot vigyen ki, mint amennyi K+-ot behoz, mert így 
a sejt erıs ozmotikumtól szabadulhat meg. Ez a magyarázata annak, hogy az evolúció során a 
Na+,K+-pumpa nem egyenlı arányban szállította a két iont ellentétes irányba (vagyis nem 
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elektromosan semleges a pumpa), hanem több Na+-ot visz ki, mint amennyi K+-ot a sejtbe 
szállít (vagyis a pumpa elektromos potenciálkülönbséget hoz létre, vagyis elektrogén). Mára a 
sejtek zömében a Na+,K+-ATPáz 1 ATP hidrolízisenergiájának terhére 3 Na+ iont távolít el a 
sejtbıl és 2 K+ iont hoz be a sejtbe. Ennek következményeképpen azonban másodlagosan a 
plazmamembránon elektromos potenciálkülönbség (a transzmembrán elektromos 
potenciálkülönbség, röviden membránpotenciál) jött létre. 
 Ám a plazmamembránban az anyagok grádiens alapján történı transzportját is 
lehetıvé tevı (passzív) ioncsatornáknak is ki kellett alakulniuk (másképp a sejtbıl eltőnt 
volna a Na+ és kikristályosodott volna a K+ a megfelelı sóival). Ezért a pumpa által 
eltávolított Na+ egy része a Na+-csatornákon visszaszivárog a sejtbe, míg a behozott K+ egy 
része a K+-csatornákon át diffundál a sejtet körülvevı folyadékba (az ioncsatornákon át 
valósul meg a „szivárgás”). Ám az ioncsatornák rendszere csak akkor mőködhet közre az 
ozmotikus és térfogatszabályozásban, ha a Na+-csatornák áteresztıképessége (diffúziós 
permeabilitása vagy elektromos konduktanciája) jóval kisebb, mint a K+-csatornáké – így a 
pumpa által kijuttatott Na+ jelentısebb része kívül is marad, kiegyensúlyozva a szerves ionok 
ozmotikus szívóerejének hatását. Az élı sejtek tehát nem csak a Na+,K+ pumpa mőködésének 
hatására, hanem a Na+- és a K+-csatornák nem egyforma nyitottsága következtében is több 
kationt veszítenek összességében idıegység alatt a rendszerek egyforma sebességő mőködése 
során, mint amennyit nyernek; mindezt majd a létrejövı membránpotenciál ionvisszatartó 
hatása fogja kiegyensúlyozni. Így végül is harmadlagosan a transzmembrán elektromos 
potenciálkülönbség még nagyobbra (többször 10 mV-ra) is növekedhet, miközben a 
membránon keresztül zajló összes ionmozgások algebrai összege zérus (ez a nyugalmi 
membránpotenciál pillanatnyi állapota). 
 Az evolúció során a különféle mőködéseknek és más-másféle funkcióknak az 
ellátására alakultak ki a különféle és eltérı szabályozású transzporterek és nagyon különbözı 
szabályozású ioncsatornák. Ennek az evolúciós fejlıdésnek csak harmadlagos következménye 
volt a membránpotenciál kialakulása. Az elektromos membránjelenségek egy újabb csoportja, 
az akciós potenciálhullámok és tovavezetésük a membránokon pedig már negyedleges 
evolúciós fejlemény volt az élıvilág evolúciója során, és nem is terjedt el az összes sejtben, 
csak egyes növényi sejtek, az állatokban az idegi és az izomsejtek, valamint egyes 
mirigysejtek mutatják. 
 
 Sejttérfogat-szabályozás és sejtpusztulás 
 
 Az állati sejtek alapvetı sajátossága, hogy képesek szabályozni a saját térfogatukat: 
vagyis nemcsak állandó értéken tartják a térfogatukat, hanem a kisebb vízmozgások 
(duzzadások, illetve zsugorodások) hatását képesek is kompenzálni. 
 A sejt térfogatának szabályozása életbevágóan fontos funkció, amely kapcsolatban van 
számos fiziológiai folyamattal: a proliferációval, a differenciációval, a sejtvándorlással.. A 
sejtek az ozmotikus zavarra duzzadással vagy zsugorodással reagálnak, de a duzzadt vagy 
zsugorodott sejtek azt követıen térfogat-visszaigazodást mutatnak fiziológiás körülmények 
között. 

Még akár a csökkent extracelluláris vagy megnövekedett intracelluláris ozmolaritás 
által kikényszerített hipotóniás stressz alatt is a sejtek egy átmeneti duzzadás után képesek 
újraigazítani a térfogatukat a szabályozott térfogatcsökkenésnek (regulatory volume decrease, 
RVD) nevezett mechanizmussal. A sejtek többségében a szabályozott térfogatcsökkenést 
fıleg a KCl-kiáramlás hozza létre, amit a K+- és a Cl--csatornák párhuzamos aktivációja 
indukál. 

Az ozmotikus duzzadás jelentıs növekedést eredményez a citoszól Ca2+-
koncentrációjában és ezáltal aktiválja a köztes konduktanciájú és Ca2+-tól függı K+- (IK) 
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csatornákat. Az ozmotikus duzzadás azonban ATP-ürülést is indukál a sejtekbıl az 
extracelluláris térrészbe. A kiürült ATP purinergiás ATP-receptorokat (P2Y2) ingerel, aminek 
következtében foszfolipáz-C által közvetített Ca2+-mobilizációt indukál. Így a P2Y2 
receptorok izgatásával az RVD az IK csatornák fokozott mőködésének köszönhetı. Ezzel 
szemben egy másik G-fehérjével kapcsolt Ca2+-érzékelı receptor (CaR) ingerlése fokozza a 
térfogatra érzékeny (volume sensitive) és kifelé egyenirányított (outwardly rectifying) Cl--
csatornák (VSOR Cl-) aktivitását, ami szintén megkönnyíti a RVD-t. Ezért lehetséges, hogy a 
duzzadás indukálta és a P2Y2 receptor közvetítette sejten belüli Ca2+-mobilizáció aktiválja a 
CaR-t, ami által másodlagosan megnöveli a térfogatszabályozásban szereplı Cl--
konduktanciát. 

Kórélettani állapotban a sejtek gyakran mennek át tartós duzzadásba vagy 
zsugorodásba térfogat-szabályozás kísérlete nélkül. Az apoptózisba kerülı sejtek tartós 
sejtzsugorodást mutatnak még a normotóniás fiziológiai körülmények között is, míg a 
nekrózisban a sejtek tartósan duzzadnak. Az ilyen elromlott térfogat-szabályozás mindig 
kapcsolatban van a nekrotikus és apoptotikus sejtpusztulás kezdeti lépéseivel. 

Másrészt viszont, az apoptotikus sejtpusztulás felé vezetı kezdı folyamat normotóniás 
sejtzsugorodással van kapcsolatban; ezt nevezik apoptotikus térfogatcsökkenésnek (AVD) A 
„halál”-receptorok (mint pl. a TNFα-receptor és a Fas) izgatása AVD-t és azt követıen 
biokémiai apoptotikus történéseket indukál számos sejtben. Az AVD-t mutató sejtekben az 
RVD facilitációja is mindig megfigyelhetı. Mind az AVD indukciója, mind az RVD 
facilitációja, továbbá az ezt követı apoptotikus események megszüntethetık, ha a sejteket 
elızetesen kezeljük a térfogatszabályozásban szereplı K+- vagy Cl--csatornák 
blokkolójával.Ez azt sugallja, hogy az AVD-t olyan ioncsatornák normotóniás aktivációja 
idézi elı, amelyek normálisan az RVD-ben játszanak szerepet hipotóniás viszonyok között. 
Ezért valószínőnek tőnik, hogy a RVD-ben szereplı, G-fehérjével kapcsolt receptoroknak és 
az AVD-t elıidézı „halál”-receptoroknak lehetnek közös jelátviteli pályáik; ez fontos utalás a 
számunkra az állati sejtek térfogatszabályozásában és túlélésében szerepet játszó részletes 
mechanizmusokat illetıen. 
 
 Szabályozott térfogatcsökkenés (RVD) és szabályozott térfogatnövekedés (RVI) 
 
 A sejtek mőködései állandóan ingadozásokat hoznak létre a sejten belüli 
ozmolaritásban, mert változik az anyagcsere és az ozmotikumok szállítása. Ezért a sejteknek 
folyton szabályozniuk kell a térfogatukat az átmeneti ozmotikus duzzadást vagy zsugorodást 
követıen. Az elıbbit követı RVD-t elsısorban KCl-kiáramlás, míg az utóbbit követı RVI-t 
elsısorban NaCl-beáramlás és a nekik megfelelı ozmotikus vízáramlás hozza létre. A 
legtöbb sejttípusnak megvan a RVD-képessége, kivéve talán a hippokampális idegsejteknek 
(Andrew és mtsai, 1997; Aitken és mtsai, 1998). Az agykérgi neuronok RVD-t csak egy 
NMDA-receptor-antagonista jelenlétében mutatnak (Churchwell és mtsai, 1996), ezért lehet, 
hogy az NMDA-receptorok izgatása legyızi vagy meggátolja a RVD-mechanizmusukat. 
 Az ozmotikus sejtzsugorodásra válaszként a térfogat-szabályozó NaCl-beáramlást 
három különbözı kotranszporter közvetítette mechanizmus hozhatja létre sejttípustól függıen 
(Hoffmann és Simonsen, 1989; Okada, 1997): 

1) a Na+H+ és a Cl-HCO3
- antiporterek párhuzamos mőködése, 

2) a Na+K+2Cl-szimporter mőködése vagy 
3) a Na+Cl- szimporter aktivitása. 
Az ozmotikus sejtduzzadásra létrejövı RVD-t létrehozó térfogat-szabályozó KCl-

kiáramlás a következık aktivációjának következménye: 
1) a legtöbb sejtben a K+-csatornák és a Cl--csatornák, 
2) K+Cl- semleges szimporter, vagy 
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3) sok sejttípusban a K+H+ antiporter és a Cl-HCO3
- antiporterek párhuzamos 

mőködése. 
Hasonló ionos mechanizmusok mőködnek a térfogat-szabályozásban az aktív 

oldatszekréció indukálta izotóniás zsugorodás után vagy a szerves oldott anyagok aktív 
felvétele utáni izotóniás duzzadást követıen a bélhámsejtekben, a proximális nefroncsatornák 
sejtjeiben és a májsejtekben is. 
 Duzzadásra a legtöbb sejt K+-ot lök ki a rendelkezésre álló K+-csatornák 
mőködtetésével (Hoffmann és Pedersen, 1998). De emellett nettó anion-kiáramlás is 
szükséges az elektroneutralitáshoz; ezért számos különféle anioncsatorna aktiválódhat. 
Köztük a legelterjedtebb és legspecifikusabb a térfogatérzékeny és kifelé egyenirányított 
(volume-sensitive outwardly rectifying, VSOR) anioncsatorna, Okada, 1997). Ennek 
mőködése nagyban függ a sejten belüli ATP nem-hidrolitikus megkötésétıl, érzékeny a 
citoszól szabad Mg2+-koncentrációjára, a száma csökken, ha a sejt átvált proliferációról 
differenciációra vagy megáll a G0/G1 határon. Ám e csatorna molekuláris azonosságát még 
nem állapították meg pontosan. 
 
 A nekrotikus térfogatnövekedés (NVI) 
 
 A nekrózissal elpusztuló sejt megduzzad. A véletlen sejtkárosodás vagy -sérülés 
membrán-szivárgást, így Na+-felvételt és ATP-ürülést idéz elı, és a Na+-pumpa túlzott 
mőködtetése kimeríti az ATP-készletet. Ezért gyorsan csökken a Na+-pumpa aktivitása, 
felborul a pumpaszivárgás egyensúly, a sejtbe oldott anyagok jutnak be, így az megduzzad. 
Az iszkémia és a hipoxia gyakran hoz létre duzzadást e mechanizmussal, de néha az 
apoptotikus reakciókat aktiválva zsugorodást eredményez. Ha az oxidatív reakciók 
meggátlódnak (mérgezés vagy hipoxia esetén), akkor az ATP kimerülését még súlyosbítják a 
glikolízis termékei (fıleg a laktát) és a sejten belüli acidózis. Az intracelluláris acidózis 
serkenti ui. a Na+H+ antiportert és a Cl-HCO3

- antiportert, ezért nettó NaCl-felvétel 
történik és csökken a sejten belüli többértékő anionos makromolekulák negatív töltése. 
Laktacidózisban a H+laktát- szimporterrel laktát lép be, ami hozzájárul a duzzadáshoz. Az 
iszkémiás agyvelıben a gliasejtekbıl glutamát szabadul fel, ami a stimulált NMDA-
receptorokon át Na+-beáramlást okoz és így sejtduzzadást. A reaktív oxigéngyökök (ROS) is 
Na+-beáramlást okoznak, mert aktiválják a nem-szelektív kationcsatornák egy speciális 
osztályát (Koliwad és mtsai, 1996; Barros és mtsai, 2001). Az ATP-kimerülés esetén a 
sejtduzzadás meg is marad, mert a RVD nem aktiválható, mert a VSOR anioncsatorna gátolt a 
sejten belüli ATP csökkenése és a szabad citoszól Mg2+-szint emelkedése miatt. Végül a sejt 
szétszakadhat. 
 
 Az apoptotikus térfogatcsökkenés (AVD) 
 
 A programozott sejtpusztulás (apoptózis) jellemzıje a sejtzsugorodás (Wyllie és mtsai, 
1980). Ez két különbözı fázisban történik: az elsı fázis elkezdıdik a sejtfragmentáció elıtt, a 
második viszont a sejt széttöredezésével társult. Az elsı fázist nevezik apoptotikus 
térfogatcsökkenésnek (AVD; Maeno és mtsai, 2000). Az AVD normotóniás viszonyok között 
következik be és nem indukálja az RVI mechanizmust, sıt, inkább az AVD legyızi az RVI 
mechanizmusokat (mert a K+- és a Cl--csatornákat aktiválja). Hipertóniás stresszel 
kikényszerített tartós fizikai zsugorodás számos különbözı sejttípusban vezethet apoptózisra. 
 Mind az apoptotikus, mind a nekrotikus sejtpusztulás összefüggésben van a 
sejttérfogat-szabályozás megváltozásával vagy elromlásával. Ezért a normális sejttérfogat-
szabályozás a sejt túléléséhez is szükséges. 
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 G-fehérjével kapcsolt receptorok által közvetített RVD elısegítés 
 
 Úgy látszik, hogy heterotrimer vagy monomer G-fehérjék gyakran (de nem mindig) 
szerepelnek valami módon az RVD vagy a térfogatérzékeny Cl--csatornák számának 
növelésében (de nem magában az aktivációs mechanizmusában). Így a térfogatot szabályozó 
K+- és Cl--csatornák regulációs kaszkádját elindíthatják a leukotrién D4 receptorok, a trombin-
receptor, az endotelin ETA1 receptora. A G-fehérjékkel kapcsolt receptorokat olyan, 
általánosan elterjedt ligandumok aktiválhatják, amelyek normálisan hozzáférhetık az 
ozmotikus duzzadás idején bármely sejttípus számára. Úgy látszik, hogy az emberi epiteliális 
Intestine 407 sejtekben ezek lehetnek az ATP és a Ca2+. 
 
 A térfogat-szabályozó K+-csatornák számának növelésében ATP-receptor szerepelhet 
(az ilyen Cl--csatornákéban nem) 
 
 Az ozmotikus sejtduzzadás ATP-ürülést idéz elı sok sejttípusból. Az extracelluláris 
ATP-koncentráció közvetlenül a sejtfelszín közelében elérheti a 10 µM-t is, ami elég a 
purinergiás receptorok ingerléséhez. A vizsgált emberi Intestine 407 hámsejtekben 
expresszálódik is a P2Y2 purinergiás receptor. Lehet tehát, hogy a duzzadt sejtekbıl kijutott 
ATP ezeket izgatja. Ezt támasztják alá a következı megfigyelések: 1) az RVD meggátolható, 
ha az ATP-t hidrolizáló apiráz enzimet adják a sejtekhez extracellulárisan; 2) a szuramin, a P2 
purinergiás receptorok antagonistája, csökkenti az RVD-t is; az ATP extracelluláris adása 
gyorsítja az RVD-t mikromoláris koncentrációban; 4) az RVD facilitálható a hámsejtek 
hipotóniás kihívására UTP jelenlétében. Sok kísérlet eredményei alapján úgy tőnik, hogy a 
duzzadás indukálta ATP-ürülés nem a VSOR Cl--csatornát aktiválja. 
 Viszont az ozmotikus sejtduzzadás sok sejttípusban növeli az intracelluláris szabad 
Ca2+-szintet (McCarty és O’Neil, 1992). A Ca2+ egyrészt bejuthat a duzzadás aktiválta Ca2+-
permeábilis kationcsatornán át, de felszabadulhat intracelluláris Ca2+-raktárakból is. Az 
Intestine 407 hámsejtekben a hipotóniás duzzadás elıidézte Ca2+-szintnövekedésben szerepel 
a kijutott ATP általi P2Y2 receptor ingerlése. A foszfolipáz-C gátlója ezt megakadályozza. 
 A hipotóniás stresszben az Intestine 407 hámsejtek párhuzamosan aktiválnak egy 
Ca2+-függı K+-konduktanciát és egy Ca2+-tól független VSOR Cl--konduktanciát (e 
sejtvonalnak nincsenek Ca2+ aktiválta Cl--csatornái). Az extracellulárisan adott ATP hatására 
megnövı citoszól Ca2+-szint mindig csak K+-áramokat aktivál (Cl--áramokat sohasem). A 
különbözı részeredmények alapján a következı modell bontakozik ki: a duzzadás indukálta 
ATP-kiáramlás hatására serkentıdik a P2Y2 receptor, ami G-fehérje közvetítésével aktiválja a 
foszfolipáz-C-t; ez IP3-at hoz létre, ami serkenti a sejten belül a Ca2+-felszabadulást; a 
citoszólbeli Ca2+-szintnövekedés serkenti az IK K+-csatorna áramot (de a Cl--csatornák áramát 
nem). 
 
 A térfogatérzékeny Cl--csatornák számának Ca2+-érzékelı receptor közvetítette 
növelése (ami viszont a K+-csatornákra nem hat) 
 
 Sejt- vagy szövetsérülés idején a külsı környezeti Ca2+-szint jelentısen növekedhet. 
Ui. a sejten belül felszabadult Ca2+ egy része nemcsak a raktárakba jut vissza, hanem a 
plazmamembránon át aktívan ki is pumpálódik. Ez a szint elég lehet ahhoz, hogy aktiválja a 
G-fehérjékkel kapcsolt és az extracelluláris Ca2+/többértékő kation-érzékelı receptort (CaR; 
Brown és mtsai, 1998). A sérült sejtbıl kijutott vagy aktívan kijuttatott Ca2+ nemcsak parakrin 
jelzés a szomszédos sejtek számára, hanem lehet autokrin jelzés is a Ca2+-kibocsátó sejt 
számára, ha expresszálja a CaR-t. 
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 Az emberi Instestine 407 sejt expresszálja a CaR-t és ez a kétértékő Mg2+-mal vagy a 
neomicinnel (szerves polikation) az RVD-je jelentısen serkenthetı. Az RVD-ért a VSOR Cl--
csatornák számának növelése a felelıs. Ui. ezt az áramot serkentik az Intestine 407 sejtekben 
a CaR-agonisták (Ca2+, Mg2+, La3+, spermin). A CaR izgatása G-fehérjével kapcsolt cAMP-
szintnövekedéshez vezet a bélhámsejtben, és a cAMP az intracelluláris hírvivıje a VSOR Cl--
csatornák száma megnövekedésének. 
 
 A „halál”-receptorok által közvetített AVD 
 
 A tumornekrózis faktor (TNF) receptor családját nevezik „halál”-receptoroknak. Ezek 
izgatása idézi elı a sejtpusztulási programot sejten kívüli pusztulási jelekre. Jellemzıjük egy 
intracelluláris „halál”-domén, amely bizonyos adapter fehérjéket (pl. TRADD és FADD) és 
Cys-proteázokat (pl. kaszpáz-8) toboroz. A legjobban jellemzett halál-receptorok a Fas (Apo1 
vagy CD95) és a TNFR1 (p55 vagy CD120a). A Fas-t különféle emberi sejtek expresszálják. 
Úgy aktiválódik, hogy a liganduma (FasL) hatására trimerizálódik. A FasL-ot expresszálják 
az aktivált T-limfociták és sok más sejttípus. A TNFR1 trimerizációját a citokin TNF 
kötıdése indukálja. A TNFα-t aktivált makrofágok, T-sejtek és sok transzformált sejt bocsátja 
ki. A TNFR1 trimerizációja aztán két ellentétes hatású jelátviteli pálya mőködését indítja el: 
az apoptotikus pályát kaszpázok aktiválásával, illetve egy sejtpusztulástól védı pályát a 
MAP-kináz és a κB nukleáris faktor (NF-κB) aktiválásával. 
 Az apoptózisban szerepel a kaszpázok aktivációja és morfológiai változások, köztük a 
sejtzsugorodás. A Fas-tól és a TNFR1-tıl a zsugorodásig vezetı jelátviteli pálya még nem 
teljesen ismert. A zsugorodás indukciójára két lehetıség van: ozmotikusan aktív részecskék 
kibocsátása csatornák vagy transzporterek aktivációjával (és az ezzel járó vízkiáramlás) és a 
kaszpáz indukálta citoszkeletális fehérje hasítás általi sejtátstrukturálódás (vagy exocitózis 
közvetítette vízelmozdítás). 
 Számos eredmény alapján úgy látszik, hogy az AVD indukciójában az RVD-ért 
normálisan felelıs iontranszport mechanizmusok szerepelnek, és hogy a halál-receptoroktól 
lefelé a pályán valamelyik jel eltolhatja a térfogat-szabályozásban szereplı ioncsatornák 
beállítási pontját anormális sejttérfogat értéke alá. 
 A kaszpázok az apoptózis idején számos citoszkeletális fehérjét (köztük a fodolint és 
az aktint) elhasítják. Általában elfogadják, hogy a sejtváz szétesése a felelıs az apoptotikus 
sejtzsugorodásért. Pedig a legtöbb sejtben az AVD megelızi a kaszpáz-3 aktivációját. Így 
talán itt is inkább K+- és Cl--csatornák aktivációját kellene feltételezni. 
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A hámok transzportfolyamatai (epiteliális transzportok) 
 
Az emlısök transzporthámjai és függelékeik 
Bır 
   Verejtékmirigyek 
   Faggyúmirigyek 
Tápcsatorna 
   Szájnyálkahártya 
   Gyomornyálkahártya 
   Bélhám 
   Hasnyálmirigy 
   .Máj 
   Epehólyag 
Légzıkészülék 
   Légcsıhám 
   Hörgık, hörgıcskék hámja 
   Tüdıhólyagocskák (alveolusok) 
Vizelettermelı rendszer 
   Vese nefroncsatornácskák 
   Húgyvezeték hámja 
   Húgyhólyag hámja 
Idegrendszer 
   Plexus choroideus hámja 
   Epineurium 
 

 
 
Szemgolyó 
   Retina pigmenthámja 
   Lencsetok hámja 
   Szaruhártya (cornea) 
   Corpus ciliare 
Halló- és vesztibuláris készülék 
   Minden sejt (kivéve az idegsejtek) 
Szagló és ízlelı nyálkahártyák 
   Minden sejt (kivéve az idegsejtek) 
Reproduktív rendszer 
   Méhnyálkahártya 
   Hüvely és vezetékeinek hámja 
   Csírasejtek 
   Méhlepény hámja 
   Here kanyarulatos csatornácskák 
   Mellékhere és ondóvezeték hámja 
   Ondóhólyag hámja 
   Dülmirigy (prosztata) hámja 

Mindegyik funkciója: - elválaszt két folyadékteret 
- specializált transzportokkal szabályozza azok oldatainak összetételét. 

 
A fenti szervek többségének makroszkópos felépítése: - eleve üreges vagy 
                                                                                       - szők csı. 
A falukat hámsejtréteg alkotja. Ez típusos transzporthám (3. ábra.) 

• Sejtek membrana basalison (MB); ez nem jelent ellenállást a víz, a kis ionok és a kis 
szerves molekulák transzportja számára; 

• A sejtek apikálisan szoros illeszkedéssel (zonula occludens) kapcsoltak; 
• A ZO alatt a szomszédos sejtek távolodnak és intercelluláris tereket hoznak létre, 

amelyek a MB-ra nyílnak; 
• Néha az oldalsó sejtmembránok réskapcsolatokat (gap junction, GJ) is létrehoznak. 
• A MB közelében vér- és nyirokkapillárisok vannak. 
• Két elsıdleges transzportgát: 1/ a luminális membrán (LM) és a 
                                                      2/ bazo-laterális membrán (BLM) 
• Mindkettı a sajátos funkcióinak megfelelı transzport-specializációkkal. 

 
A sejtek transzportfolyamatai az irányoknak megfelelıen polarizáltak és a két membránban 
ennek megfelelıen helyezkednek el. 
 
 A transzportok típusai 

 
1. Sejtek közötti oldalirányú transzportok 
• A hámsejtek nem egymástól függetlenül mőködnek 
• A réskapcsolatokon át sejt—sejt kommunikáció zajlik 
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• Ezeken még másodlagos hírvivık (cAMP, cGMP, DAG, PIP2 stb.) és kisebb peptidek 
is át tudnak jutni 

• A réskapcsolatok Ca2+-érzékenyek: bezárulnak, ha [Ca2+] i.c. ≈ 10-4 M (ez talán 
védekezés a sérült sejtekkel szemben). 

 
2. Sejten keresztüli (transzcelluláris) transzportok 
• Az apikális —→ bazális irányú transzport a felszívódás (abszorpció, reszorpció), míg 
• A bazális —→ apikális irányú szállítás a ki- vagy elválasztás (ex- vagy szekréció). 
• Lépései: belépés a sejtbe a LM-on vagy a BLM-on át. 
                    transzcelluláris szállítódás 
                   kilépés a sejtbıl a BLM-on vagy a LM-on át. 
• A transzporterek és a csatornák ugyanolyanok, mint más sejtekben, de sebességeik és 

szabályozásuk eltér, de polarizált elrendezıdésben helyezkednek el. 
• Az ioncsatornákat gyakran szabályozzák sejten belüli (i.c.) másodlagos hírvivıl; 
• Vagy a be- vagy a kilépési membránnak irányított aktív transzporttal kell 

rendelkeznie, míg a másik membránon passzív transzport zajlik 
• A szoros illeszkedések miatt a LM és a BLM transzportfehérjéi diffúzióval nem 

keverednek ⇒ ez is segít a polaritás fenntartásában. 
 
3. Paracelluláris transzportok 
Egyes hámok áteresztıképessége elég nagy (leaky epithelium), ezekben a szoros 
illeszkedések bizonyos ionokat átengednek. 
Pl. a vékonybélben és a vese proximális nefrontubulusaiban a H+, a K+, a Na+ és a Cl- 
könnyen átjutnak a szoros illeszkedéseken, míg a HCO3

- és a kétértékő ionok csak 
nehezen. 

• Ezeken keresztül ezek az ionok a tight junkciókon, a bazo-laterális intercelluláris 
tereken át jutnak a MB-hoz; 

• Némelyik ilyen leaky epitéliumban a vízpermeabilitás is magas, némelyikben 
viszont alacsony; itt a TJ-ök lehetnek teljesen impermeábilisak is az ionokra. 

• A magas paracelluláris víz- és ionpermeabilitás disszipálja az elektrokémiai 
grádienseket. 

• Minden hám szoros illeszkedései impermeábilsak a glükózzal azonos vagy 
nagyobb mérető szerves molekulákra ⇒ ezek speciális membrántranszportokkal 
jutnak át a hámon. 

 
A transzportok energetikája 
 
W (vagy E) = RT ln (c1/c2) + zFVm 

 
• Az elsı tag töltés nélküli, mindkettı töltéssel rendelkezı részecskékre vonatkozik.  
• Ha W (vagy E) = 0, akkor a részecske transzport-egyensúlyban van (nettó transzportja 

nem folyik). 
• Az ionmozgások transzepiteliális potenciálkülönbséget (TEPD) hozhatnak létre a 

transzportsebességek kisebb eltérései miatt. Ez az apikális (luminális) és a bazo-
laterális membránpotenciál-különbségek eltérése. Ha pl. a LM-nál Vm = -60 mV és a 
BLM-nál Vm = -65 mV, akkor a TEPD = -65 – (-60) mV = -5 mV. 

 
 

A Na+-sók felszívódása 
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A Na+ (és bármely más ion) nettó felszívódásának kétféle mechanizmusa lehet: 
1. A LM-on vagy a BLM-on át egy másik (ellen)ion fluxusával kapcsoltan jut keresztül 
(ko- vagy antiport, együttes transzport vagy kicserélıdés); 
2. az ion a saját szelektív csatornáján át jut a sejtbe vagy onnan ki. 

Mindkét esetben a Na+ az egyik szereplı kapcsoló ion, amelynek grádiensét a BLM-ban 
mőködı Na+,K+-ATPáz (Na+,K+-pumpa) hozza létre. Ez utóbbi mőködése mind a Na+, mind 
a K+ esetében aktív transzport (1 ATP hidrolízise 3 Na+-ot visz ki és 2 K+-ot hoz be). 

• A fıleg sót transzportáló bélhámban és a nefron tubulusait szegélyezı hámban a 
BLM-okban a Na+,K+-ATPáz nagyon nagy mennyiségben van jelen (akár 600-1000 
Na+-pumpa/µm2; míg a vörösvérsejt-membránban a mennyisége sokkal kisebb, csak 
kb. 2 pumpa/µm2). 

Az elektrolitok, illetve a glükóz transzportját a felszívó hámokon gátolják egyes speciális 
transzportgátló szerek (4. ábra). 

 A Na+ felszívódását a Cl- vagy a HCO3
- mozgása kíséri (elektroneutralitás). Ezek 

transzportja is kapcsolt vagy saját csatornán át zajlik (5. ábra). 
• A HCO3

- azonban nemcsak a Na+-ot kíséri, mert termelıdik is egyes sejtekben: 
CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3

- (1) 
⇒ transzportálódhat a H+-nel és a Cl--dal együtt is. Nagy mennyiség szívódik fel a bélben és a 
vese nefronjaiban. 

• A reakciót a szénsavanhidratáz (CA) katalizálja; az enzim gátlószere az acetazolamid. 
 A HCO3

- transzportja kapcsolódhat az aktív H+-transzporttal (tápcsatorna, proximális 
nefron), mégpedig a LM-on át Na+/H+ cserével (Na+ be, H+ ki). Ez a luminális Na+/H+ 
antiport nagyon érzékeny az amilorid általi gátlásra. Ez a kicserélıdés rendkívül jelentıs a 
testnedvek pH-jának szabályozásában. 

• A vese nefroncsatornáiban a luminális folyadék aktív savanyítása (H+-szekréció) 
hozza létre a hajtóerıt a HCO3

- felszívódásához (6. ábra). 
• A HCO3

- a BLM-on át tud jutni akvapórusokon is, vagy Cl--dal kicserélıdve. 
A vese nefronjaiban a LM-on ható gátlószerek (a furozemid, a bumetanid, az amilorid, az 
acetazolamid) ezért diuretikumok. 

 Egyes felszívó hámok luminális membránjainak nagy a Na+-konduktanciája (pl. béka 
bır, vastagbél, verejtékmirigyek, vese győjtıcsatorna, húgyhólyag), és ez nem érzékeny a 
bumetanidra ⇒ a Na+-belépés nagy része nem Na+-Cl- kotranszporttal történik, hanem 
amiloridra érzékeny Na+-csatornákon át (ezek I50 értéke 10-7 M amilorid-koncentrációnál 
van, míg a Na+/H+ antiportert az amilorid csak kb. 10-4 M körüli koncentrációnál gátolja). (7. 
ábra) 

• Ezen felszívó hámokon át nagy lehet a TEPD (akár -50 mV is, a LF-ban a Na+ 
koncentrációja lehet csak 2 mM is! 

• A nagy Na+-beáramlás itt közvetve vagy elektromosan kapcsolt a K+-kiáramlással; így 
a vese disztális nefroncsatornáiban a Na+-visszaszívás ezen a helyen K+-szekrécióval 
kapcsolt. 

 
A Na+-felszívódás szabályozása 

 Fıleg hormonális. De a szabályozásról az ismereteink igen töredékesek. 
• A bélben a felszívódást fokozza az adrenergiás ingerlés és gátolja a kolinergiás 

stimuláció (a pontos mechanizmus nem ismert).A hatást a vékonybélben a cAMP 
közvetítheti, mert a [cAMP]ic-t növelı szerek gátolják a sófelszívódástés így 
hasmenést okoznak (mint pl. a kolera toxinja is). 
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• Az amilorid-érzékeny Na+-csatornával rendelkezı hámokban (vastagbél, vese 
győjtıcsatorna, verejtékmirigyek, húgyhólyag) a Na+Cl- felszívódását az aldoszteron 
(vagy valamelyik mineralokortikoid) szabályozza. Az aldoszteron génaktivációval 
fokozza a fehérjék szintézisét. A hatására vonatkozó 3 hipotézis: 

1. növeli a LM-ben a Na+-csatornák számát vagy egy azt szabályozó kináz 
számát, amely nyugvó csatornákat aktivál, vagy pedig elısegíti a Na+-
csatornák LM-be lépését; 

2. növeli a BLM-ban a Na+,K+-ATPáz egységek számát; 
3. olyan enzimet szintetizáltat, amelynek aktivitása növeli a Na+-pumpa ATP-hez 

jutását. 
 

A K+ transzportja 
 
 1/ A leaky hámokban (vékonybél, vese proximális tubulus) a paracelluláris pálya 
annyira áteresztı a K+-ra, hogy az majdnem egyensúlyban van a LF és az ECF között. E 
szövetek üregébe jutó K+ majdnem teljesen felszívódik, mert az ozmotikus vízfelszívódás a 
K+-felszívódást elısegítı K+-grádienst hoz létre ⇒ Itt a K+ felszívódása a víz felszívódásától 
függ ⇒ a vízfelszívódás zavara a K+-felszívódás rendellenességeihez vezet (hasmenés, 
diurézis). 
 2/ Az amilorid-érzékeny Na+-csatornákat tartalmazó hámokban a BLM-on át K+ 
pumpálódik a sejtbe ⇒ [K+] ic magas ⇒  

• egy kis része visszadiffundál az ECF-ba a BLM-ban levı K+-csatornákon át,  
• nagyobb része a LM-on át jut a LF-ba (nagy az elektrokémiai grádiense). 
A K+-szekréció függ: 

1. a LM K+-permeabilitásától, 
2. a LM hipo- vagy depolarizációjától (a Na+-belépés következtében) 
3. a [K+] ic-tól (amit meg a Na+,K+-pumpa állít be). 

 
Vízfelszívódás 

 
 Az emberben a felszívó (abszorpciós, reszorpciós) és a ki- vagy elválasztó (szekréciós) 
hámokon át naponta legalább 200 liter víz transzportálódik a különféle vízterek között. 
 A viztranszport zömmel az oldottanyag-transzportok ozmotikus (∆π) következménye; 
kisebb részben a hidrosztatikai nyomáskülönbség (∆P) is hajthatja a víz áramlását ( a 
hajszálerekben és a vese glomerulusaiban). Aktív víztranszport az élı szervezetekben 
nincsen. 
 Majdnem az összes határoló hám vízkonduktivitása (Kvíz) rögzített és elég nagy; 

• kivételt jelent 1/ a vese győjtıcsatornája, ahol a vízkonduktivitást az antidiuretikus 
hormon (vazopresszin) szabályozza; illetve  

                             2/ a hajszálerek fala gyulladáskor, ahol a vízkonduktivitást a  
                             gyulladásos mediátorok (fıleg a hisztamin, a SRS-A és egyes 
                             gyulladásos peptidek) növelik. 

⇒ A transzportált folyadékok a legtöbb szövetben lényegében izoozmotikusak. 
 A transzporthámok BLM-ján át kilépı víz kitágítja az intercelluláris tereket ⇒ itt az 
intercelluláris hidrosztatikai nyomás növekedése hajtja át a vizet a membrana basalison a 
hajszálerekbe. (A szoros illeszkedések vízpermeabilitása alacsony ⇒ nem engedi vissza a 
vizet a LF-ba). 

• A vékonybélben az intercelluláris terekben ∆P ≈ 4 Hgmm (vagyis néhány 
milliozmoláris oldottanyag-különbség már létrehozhatja ezt a vízmozgást). 
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A Na+-sók szekréciója 
 
 Sokféle hám tud szekretálni a vérplazmával közel azonos összetételő és nagyjából 
izoozmotikus folyadékot. Ilyenek a következık: 

• verejtékmirigyek, 
• a tápcsatorna exokrin mirigyei, 
• a bélkripták sejtjei, 
• a reproduktív szervek mirigyei, 
• a szaruhártya (cornea), 
• a légzıkészülék belsı hámja. 

Ezek aktívan szekretálnak Cl--ot és passzívan Na+-ot. (8. ábra) 
• A Cl- aktívan pumpálódik a sejtbe a BLM-ban levı és bumetanidra érzékeny Na+-Cl- 

kotranszporterrel. (Ez másodlagos aktív transzport, aminek elsıdleges energetizálója 
az alacsony [Na+] ic a Na+,K+-ATPáz mőködése következtében.) 

• A magas [Cl-] ic Cl--grádienst hoz létre, és a Cl- a LM-ban levı Cl--csatornán át 
diffundál ki a LF-ba (emiatt a LF negatívabbá válik). 

• Mivel e hámokban a paracelluláris transzportút permeábilis a Na+-ra ⇒ a negatív LF 
mintegy „kihúzza” a Na+-ot a sejtek közötti térbıl a LF-ba. 

 
(Látható, hogy a Cl- szekréciója teljesen hasonló a Cl- felszívódásához, csak a Na+-Cl- 
kotranszporter és a Cl- csatorna elhelyezkedése éppen ellentétes az abszorpcióéval, miközben 
az energetizáló Na+,K+-ATPáz mindkét esetben a BLM-ban van.) 

• Néhány sót szekretáló hámlemezben a Na+,K+-ATPáz azonban a LM/apikális 
membránban található. Ilyenek: 

•    - plexus choroideus (CSF-et termeli), 
•    - retina pigmenthámja (a szubretinális térbe történı folyadékáramlást szabályozza). 

 
A sószekréció szabályozása 

 
 Némelyik hámban a sószekréció idegi—hormonális hatásra akár 100-szorosára is 
képes fokozódni. A serkentést közvetítı elsıdleges hírvivık hámonként eltérık. Pl. 

• a noradrenalin gátolja a béli szekréciót, 
• de serkenti a légcsıhám szekrécióját. 
• Valószínőleg a LM Cl--permeabilitása fokozódik (vagyis a Cl--csatornát szabályozza 

valami). 
Hírvivı — receptor kötıdés —→ 
a/ ADC-aktiváció → cAMP-szintnövekedés → PKA-aktiváció → foszforilál és kinyit 
alvó Cl--csatornákat; 
b/ PLC-aktiváció → IP3-szintnövekedés → [Ca2+] ic nı → (egyesekben) Cl- és K+ 
csatornák nyitása. 

•  A cisztás fibrózisban (CF) a LM-ban levı Cl--csatorna szabályozása elromlott. 
 

Monoszacharidok felszívódása 
 
 Csak példája a szerves molekulák transzepiteliális transzportjának. Sokféle 
transzporter van (GLUT1-tıl GLUT7-ig). 
 A vékonybélben a fı felszívódó cukrok: glükóz, fruktóz és galaktóz; a vese 
nefroncsatornácskáiban fıleg a glükóz. 
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 Fruktóz abszorpciója 
 A bélben egyszerő ekvilibráló transzportere van a LM-ban. A sejtben a fruktóz 
átalakul (glükózzá és tejsavvá) ⇒ mindig van befelé irányuló grádiense. Az affinitása kb. 5 
mM. (Az izomban van ilyen szállító a glükózra és a nukleozidokra is.) 
 
 Glükóz abszorpciója 
 Fıleg aktív és zömmel Na+-mal kapcsolt ⇒ elektrogén. 
 A sejt/lumen glükózkoncentráció-grádiens lehet 20:1-hez. A transzporter 
glükózaffinitása kb. 5 mM. 

• A transzporterért a galaktóz vetélkedik a glükózzal. 
A Na+-mal kapcsolt glükóztranszporter hatékony gátlója a florizin  nevő polifenol-
glükozid. Ennek a szállító iránti affinitása többszázszor nagyobb a glükózénál, de nem 
szállítódik a sejtbe ⇒ mérni lehet vele a szállító sőrőségét. 

• Az ember és a hörcsög bélhámsejtjeiben a Na+-mal kapcsolt GLUT sőrősége (2-3).106 
transzporter/sejt, míg a glükózbelépés sebessége a hörcsögben 10-16 mól/s ⇒ a 
glükóztranszporter ciklussebessége kb. 25/s ⇒ a konformációváltozás eléggé lassan 
történik, ezért kell nagy transzportersőrőség sejtenként. 

 
 

A víz és az elektrolitok kicserélıdése (forgalma) a külsı környezet és az ECF között 
 
 A szárazföldi és levegıt lélegzı állatokban (és köztük az emberben) az egyik 
legnagyobb fiziológiai veszély a testvíz elvesztése. A víz közvetlenül az ECF-ból veszik el, 
illetve oda is szívódik fel; de idıvel ezek is kicserélıdnek az ICF-okkal. Ezért alapvetı a napi 
vízmérleg ismerete. 
 
A vízforgalmi egyensúly összetevıi (napi mértéke emberben, ml) 
 

        Víznyerés  
          (átlagos) 

      Vízvesztés  
      (átlagos) 

Vízvesztés  
(melegben) 

       Vízvesztés  
(tartós nehéz munka) 

Ivás                      1200 
Felvétel a testfelületen 0 
Táplálékban         1000 
Oxidációs víz         300 

Vizelet           1500 
Párolgás          800 
Széklet            200 
Spec. szekréciók 
(nıkben: tej)   800 

1200 
2000 
 200 

 500 
6000 
 200 

Összes                  2500 Összes           2500 Összes   3400 Összes    6700 
 
 Az átlagos folyadéknyerés mennyisége nagyon változik az egyének között, de 
személyenként eléggé állandó.Az ivást befolyásoló tényezıket ld a „Testfolyadékok 
ozmolaritásának szabályozása” alfejezetben. 
 
 Folyadékfelszívódás 
 Az emberi tápcsatornában naponta átlag akár 10,0 liter folyadék is felszívódhat; ebbıl 

• 1-3 liter a táplálékkal felvett és megivott folyadék, 
• 6-7 liter a tápcsatorna-mirigyek váladékainak visszaszívódása (ez utóbbi a 

szarvasmarhában elérheto a napi 200 litert is!) 
Mindegyik váladékban (a gyomornedv kivételével)  

• a [Cl-] alacsonyabb, a [HCO3
-] meg magasabb a vérplazmáénál (ami 24 mekv/liter), 

• a [K+] > [K+]ECF 
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• a nyál hipotóniás, a többi bélnedv nagyjából izotóniás oldat. 
A nettó folyadékfelszívódás a legnagyobb mértékő 

• a vékonybélben (fıleg a jejunumban és az ileumban, itt történik a teljes 
folyadékfelszívódás 80 %-a, de a hatékonysága csak ∼ 75 %), illetve 

• a vastagbélben (itt zajlik az összes felszívott víz 20 %-ának abszorpciója, de ennek 
hatékonysága 90 %-os). 
A folyadékfelszívódás a tápcsatornában nagyjából izotóniás és izoozmotikus: addig 
változik a kimusz ozmolaritása, amíg az megegyezik az ECF-éval (addig míg attól 
eltér, addig nem szívódik föl. ⇒ A kimusz és az ECF között jelentıs vízmozgás zajlik 
ivás és evés után; a felszívott víz csak nettó vízmozgás. 

 
 Folyadékveszteségek 
 A párologtatás (transzspiráció) mértéke a külsı hımérséklettıl és a munkavégzéstıl 
függ (ld „Testhımérséklet szabályozása” alfejezetben) A folyadékfelvétel is jelentısen 
ingadozhat. ⇒ A vizeletképzés finomhangolással szabályozza az ECF térfogatát és 
összetételét. 
 A vizelettermelés (diurézis) fı meghatározója a Na+Cl- nettó kifelé mozgása és a 
következményes vízleadás. 

• Ezt elısegítik a nátriuretikus peptidek (fıleg ANP), 
• de gátolják a renin—angiotenzin—aldoszteron rendszer (RAAS) elemei. 

Normális szervezeti anyagcsere mellett az emberben  
• egy nap alatt termelt vizeletben az oldott anyagok vesztése ∼ 600 mozmol; 
• a térfogata 500 és 6000 ml (a vérplazma ozmolaritásától függıen) 
• ⇒ a vizelet oldottanyag-koncentrációja lehet 1200 mozmol/l (maximális 

koncentráláskor); de lehet ajár 100 mozmol/l is (maximálisan híg vizeletben). 
 

Tejelválasztás (laktáció) az emlısökben 
 A laktáló nıkben az átlagos napi szekretált tej (lactis) térfogata ∼ 800 milliliter, de két 
vagy több gyermeket tápláló anyában lehet napi 2000 milliliter is. ⇒ A tejtermelés jelentıs 
mennyiségő vízelvonást és ozmotikus problémát okoz a laktáló anyákban. 
 Ha a vízhez jutás lehetısége csökkent (tengerben élés vagy száraz körülmények 
között), 

• és/vagy az utód gyors növekedéséhez a tejnek nagy energiatartalmúnak kell lennie 
(vagyis sok zsírt kell tartalmaznia) ⇒ a tej összetétele nagyon eltérı lehet: 

 
Emlısök tejének összetétele (g oldott anyag per 100 g tej) 

 Víz (H2O)  Lipid  Fehérje Szénhidrát kcal/g víz 
Szarvasmarha 
Ember 
Weddell-fóka 
   átlagosan 
   szélsıségesen 

87,3 
87,6 
 
43,6 
27,2 

3,7 
3,8 
 
42,2 
57,9 

3,3 
1,2 
 
14,1 
19,5 

4,8 
7,0 
 
0 
0 

0,8 
0,8 
 
10,5 
23,0 

 
 
 Az extracelluláris folyadék (ECF) 
 
 Három altere: 

• vérplazma (átlagosan emberben 45 ml/kg, 32-63 ml/kg) 
• interstíciális folyadék vagy szövetnedv (a testsúly 15-25 %-a) és a 
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• transzcelluláris folyadékok (emberben mintegy 1,0-1,5 liter). 
A vérplazma és az interstíciális folyadék közöttii folyadékmozgás meghatározói a 
hajszálerekben a Starling-erık. Összefüggésük megfelel az (1) összefüggésnek: 
 

Jvíz = Kkap (∆P - ∆π),                                     (1) 
 
ahol Kkap a hajszálérfal hidraulikus konduktivitása. 
 A hajszálerekben a vissza nem szívódott víz és a sejtekbıl az interstíciális folyadékba 
jutott makromolekulák (fehérjék és fıleg a lipoproteinek) a nyirokerekbe jutnak; onnan a 
ductus thoracicuson át vissza a vérerekbe. Van tehát a zárt véráramlás mellett egy másik 
folyadék-visszakerülési út is a vénás rendszerbe: a nyirokvezetékeken át. Ahol nincs 
hajszálérfal (vagyis ahol a folyadékkeringés nyílt), ott azért beszélnek vér és nyirok helyett 
vérnyirokról (hemolimfáról). A hajszálerek fala a folyadékáramlással szemben nem jelent 
különösebb ellenállást, csak a makromolelukák némelyikét tartja vissza (rájuk nézve 
féligáteresztı) ⇒ a vérplazma és az interstíciális folyadék összetétele nagyon hasonló, de az 
utóbbiban kevesebb a fehérje, illetve a lipoproteinek is és a benne levı fehérjék is mások, de a 
kis molekulatömegő összetevıik lényegileg azonosak. Ezért a vérplazma, az interstíciális 
folyadék és a nyirok lényegileg ún. keveredı testfolyadékok. 
 A transzcelluláris folyadékok összetétele viszont nagyon eltérhet a keveredı 
folyadékokétól, mert az ultrafiltráció mellett aktív szekrécióval is képzıdnek. Ilyenek: 

• a mirigyek kivezetı csöveiben levı folyadékok, 
• a vese nefrontubulusaiban levı folyadék (a képzıdı vizelet), 
• az agykamrákban levı agy-gerincvelıi folyadék (CSF), 
• a szemgolyóban levı folyadékok (üvegtest, csarnokvíz), 
• a mellhártya lemezei közötti folyadék, 
• a pericardiumban levı folyadék, 
• a peritoneumben levı folyadék, 
• az ízületek szinoviális folyadéka (amely a szinoviális membránon keresztül képzıdik), 
• az ondóhólyagban levı folyadék, 
• a pajzsmirigy-tüszıkben levı folyadék, 
• a petefészek-tüszıkben levı folyadék, 
• a labirintusszerv endolimfája. 

A képzıdésüket szabályozzák: 
• az Arg-vazopresszin, 
• az aldoszteron, 
• a beidegzı idegrostok aktivitása, 
• a helyi szerven belüli tényezık. 

 
Az ECF térfogatának szabályozása 

 Detektorok (érzékelık) a következık: a vaszkuláris baroreceptorok (az ún. 
„volumenreceptorok”) a következı helyeken: 

• nagyvérköri artériák és a juxtaglomeruláris készülék (JGA) 
• vena cavák, 
• szívpitvarok, tüdıartériák falában. Ezek valójában feszülésdetektorok. 

Idegi afferenseik a nyúltvelıi nucleus tractus solitariusba (NTS) vezetnek. 
 Idegi központok az agytörzsben: 

• a formatio reticularisban, 
• a kardio-respiratorikus és a vazomotoros központok, 
• hipotalamusz ADH- (vazopresszin-) termelı idegsejtjei. 
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Idegi efferentáció: 
• nucleus motorius dorsalis vagi → bolygóideg (szívhez), 
• nervi sympathici renis (veséhez). Az elıbbi a vér hidrosztatikai nyomását, az utóbbi a 

vesekeringésbeli nyomásokat és a transzepiteliális transzportokat is befolyásolja. 
Hormonális efferentáció: 

• JGA → renin → angiotenzin (vérben) → (mellékvesekéreg) aldoszteron → vese 
disztális nefrontubulusok, 

• szívpitvar → nátriuretikus peptidek (ANP) → vese glomerulusok és nefronok. 
Fizikai közremőködı tényezık: a hatásokra változnak a 

• hidrosztatikai (P) és a kolloidozmotikus (π) nyomások és a 
• transzepiteliális transzportok. 

 
 

 
 
 Az atriális nátriuretikus peptidek (ANP) hatása 

• növeli a vesében a GFR-t (mert kitágítja az afferens arteriolákat) 
• növeli a vese velıi és papilláris véráramlását, 

INTRAVASZKULÁRIS TÉRFOGAT ↑ 

INTRAVASZKULÁRIS NYOMÁS ↑ 

SZÍVPITVAR VASZKULÁRIS BARORECEPTOROK 

ANP 
renin 

angiotenzin 

aldoszteron 

NaCl ÉS VÍZ VISSZATARTÁSA ↓ 

NaCl ÉS VÍZ KIVÁLASZTÁSA ↑ 

NaCl ÉS VÍZ VESZTÉSE ↑ 

SZOMJÚSÁG ↓ VÍZFELVÉTEL ↓ 

↓ 
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• gátolja az aldoszteron elválasztását, 
• gátolja a renin elválasztását (a JGA-ban a NaCl hozzáférés növelésével és az afferens 

arteriolák dilatációjával) (és így csökkenti a nagyvérköri vérnyomást is). 
Hasonló hatású a vesében termelıdı urodilatin, amely szintén az ANP-géncsalád tagja 
(csak N-terminálisán 4 aminosavval hosszabb, 32 aminosavas peptid). 

 
Az ECF térfogatának változásai 

 Alapállapot: normovolémia és az izoozmolaritásnak megfelelı oldottanyag- (fıleg só-) 
mennyiség. 
 Az eltérés lehet: 

• csökkenés (hipovolémia) – só- és vízhiány (nem feltétlenül azonos arányban), 
• növekedés (hipervolémia) – só- és vízfölösleg, 
• a három altér megoszlásának változása. 

Mindegyiknek közös tünetei lehetnek. 
 Az ECF-vesztés (hipovolémia) leggyakoribb oka a Na+-ot, a Cl--ot és vizet tartalmazó 
testfolyadékok vesztése: 

• hányás (vomitus) 
• hasmenés (diarrhea), 
• vérzés (hemorrhagia), 
• a bélnedvek tartós eltávolítása. 
A kis és a krónikus hiány alig észrevehetı, de a nagy és az akut ECF-vesztés tünetei: 
     1/ csökken a hidrosztatikai nyomás  

• a központi vénás rendszerben, 
• a jobb és a bal szívpitvarban, 
• a tüdıvérerekben, 

           2/ csökkent testtömeg, 
           3/ szomjúság, 
           4/ álláskor a nagyvérköri verıeres vérnyomás csökkenése (poszturális hipotenzió), 
           5/ csökkent vizelettermelés. 
 Az ECF térfogatnövekedésének leggyakoribb oka: a vesében a Na+, a Cl- és a víz 
vesztése kisebb, mint a felvételi sebességek. Ezt elıidézheti 

• túlzott só- és vízbevitel a szájon át (vagy intravénás injekcióval), 
• csökkent vesemőködés. 
Ezért gyakori szív-, máj- és veseelégtelenségben. 

 Tünetek: 
 Kezdeti: - nem magyarázható testtömegnövekedés, 
                          - perifériás vizenyı (ödéma). 
 Késıbbi: megnövekednek a hidrosztatikai nyomások 

• a központi vénákban és a jobb szívpitvarban, 
• a tüdıvérerekben, 
• a bal szívkamrában a diasztole végén, 
• tágult vena jugularisok, 
• májkapueres pangás, a hasüregben vízgyülem (ascites) 
• a függıleges testrészekben feltőnı vizenyık. 

Az ECF térfogat megfelelı megoszlása az intravaszkuláris (vér) és az interstíciális 
folyadékterek között  a Starling-erıktıl függ, az egyensúlyuk elsısorban 3 tényezıtıl: 

• az érbelhártya (vaszkuláris endotélium) épségétıl és/vagy korlátozott 
permeabilitásától, 

• a vérplazma fehérjetartalmától (onkotikus nyomásától), 
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• a kapilláris és a szöveti (interstíciális) hidrosztatikai nyomásoktól. 
Többféle súlyosabb betegségben e 3 tényezı zavart szenvedhet, mert 

• csökkenhet a vérplazma fehérjetartalma (tartós éhezés, májbetegség), 
• helyileg megnı a hajszáleres vérnyomás, 
• megnı a kapillárisok és a venulák permeabilitása (gyulladáskor), 
• vagy ezek különféle kombinációi is elıfordulhatnak. 

⇒ Csökken a keringı vérplazma térfogata és nı az ISF térfogata, de megváltozhat a teljes 
ECF térfogat is. Mindezek következményeképpen: 

• leesik a nagyvérköri verıeres vérnyomás, 
• romlik a szövetek (fıleg az agyvelı, a szívizom és a vese) vérellátása, 
• vizenyık, ascites és mellhártya-izzadmányok keletkeznek. 

 
 

A sejteken belüli (intracelluláris) folyadéktér (ICF) 
 
 Bár az ICF rendkívül heterogén, mégis egyetlen ICF kompartimentum fogalma 
hasznos a szervezet folyadék- és elektrolitforgalmának elemzésekor. 
 AZ ICF térfogata felnıtt emberben a testsúly közel 35-40 %-a, az összes testvíz 
mintegy 55 %-a. Az egyes sejtekben mintegy 75-80 % víz van. Az ionösszetétel nagyon 
eltérhet az ECF-étól: 
 
Egyes reprezentatív szövetekben az IC kationok és anionok koncentrációi 
[mekv vagy mmól/IC liter víz] 
 

   Ion     Vázizom 
mekv   mmól 

Szívizom      Máj    
mekv   

Pajzsmirigy Vörösvérsejt 
mekv   mmól 

Na+ 
K+ 
Mg2+ 
Ca2+ 
pH 
Összes 

12    12 
150    150 
34    17 
4   2 
6,9 
200    181 

7 
134 
28 
4 
7,1 
171 

29 
166 
29 
2 
7,2 
226 

42 
147 
? 
? 
7,2 
 

19    19 
136    136 
6    3 
0    0 
7,3 
158    158 

Cl- 
HCO3

- 
HPO4

2—H2PO4
- 

Szerves 
Fehérje 
Összes 

4    4 
12    12 
40    17 
90    84 
54    6 
200   123 

4 
12 
 
 
 
 

19 
16 
 
 
 
 

19 
14 
 
 
 
 

78    78 
18    18 
4    2 
25    23 
36    5 
161   126 

Össz ozmol/l 
ECF térfogat 
VNYP (mV) 

304 
8,2 % 
-90 

 
 
 

 
19,5 % 
-85 

 
10.5 % 
-43 

284 
20 % 
-10 

 
 Fiziológiai körülmények között az ICF térfogatát meghatározó két fı tényezı: 
 1/ a sejt oldott anyagainak részecskeszáma, 
 2/ a környezı ISF ozmolaritása. 
 A sejt oldott anyagainak részecskeszáma függ: 

• a sejt anyagcseréjétıl (a makromolekulák építıköveikre bontásától és a 
bioszintézisüktıl), 

• az ionok aktív pumpáinak és csatornáinakmőködésétıl (ld fentebb). 
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 A testfolyadékok ozmolaritása 
 
 Az ozmolaritás az oldott anyagok részecskéinek számától és az oldószer (víz) 
koncentrációjától függ /(2) egyenlet/. 
 Az ozmoregulátor élılényekben (pl. az emlısökben) normális körülmények között 
eléggé szők tartományban mozoghat csak, de az ozmokonformerekben (pl. egyes 
gerinctelenekben) (jóvl) szélesebb tartományban változhat. A továbbiakban az 
ozmoregulátorokról lesz szó. Az ECF és benne a vérplazma ozomolaritása az emberben pl. 
változhat 280 és 295 mozmol/liter között (2%). 
 A testfolyadékok ozmolaritása igen gyorsan kiegyenlítıdik majdnem az összes 
testszövetben (kivéve a porcot és a csontot), mert a víz eléggé szabadon és gyorsan diffundál 
az összes sejtmembránon át a vízpórusokon (ezek falát alkotják az akvaporin fehérjék) és 
egyes ioncsatornákon keresztül. Viszont az oldott anyagok transzmembrán mozgásai jobban 
korlátozottak és szabályozottak (transzporterek, ioncsatornák, pumpák). A kis reflexiós 
együtthatójú (σ) oldott anyagok (pl. a karbamid) alig befolyásolják a víz transzmembrán 
transzportját, de a nagy σ értékő oldott anyagok erısen befolyáasolják a víz membránokon 
keresztüli mozgását. Ez utóbbiak az ún. „hatékony ozmotikumok”. 
 Amikor a szervezetbe fölös víz kerül vagy csak víz veszik el a testbıl, a 
nyereség/veszteség arányos az ECF és az ICF eredeti térfogatarányával. 

• Pl. ha valaki megiszik 3 liter vizet, akkor ebbıl 
- 2 liter víz fog jutni a sejtekbe, és 

 - 1 liter az ECF-ban marad. 
 

A testfolyadékok ozmolaritásának szabályozása 
 
 Normális körülmények között e szervezetek folyadékainak ozmolaritása és térfogata a 
vízforgalom változásaival, a vízfelvétel és a vízleadás útján szabályozható. De elıfordulhat az 
oldott anyagok koncentrációnak megváltoztatása is (az ozmoregulátorokban fıleg rendellenes 
vagy beteg állapotokban). 
 Az elıbbi fiziológiai motivációja a viselkedésben a szomjúság; de emellett vannak 
pszichés motivációk is, amelyek eltéríthetik a szabályozást a fiziológiailag értelmestıl. Bár a 
vízleadás is sokféle folyamatot jelent, fiziológiásan leginkább a vese általi vizelettermelés 
szabályozható elsısorban az Arg-vazopresszin (antidiuretikus ormon, ADH) által. 
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 Az ozmolaritásváltozást detektáló ozmoreceptorok a hipotalamuszban (HPT) és a 
köztiagyi cirkumventrikuláris szervek (SFO és OVLT) vér-agy gátjában találhatók. A receptor 
sejtek ténylegesen a tonicitásra reagálnak (és nem az ozmolaritásra): a sejtek duzzadnak vagy 
zsugorodnak. Vannaka külön Na+-detektorok is az agytörzsben és a köztiagyban. A CVO-k 
ozmoreceptorai idegi összeköttetésben vannak a HPT ozmoreceptoraival. 
 A szomjúság szubjektív érzése emberben ∼ 294 mozmol/liter vérplazma-
ozmolaritásnál jelentkezik; de ezt több körülmény is megváltoztathatja, pl. 

• terhesség, 
• az életkor elırehaladása, 
• a szájnyálkahártya viszonylagos szárazsága vagy nedvessége, 
• a nagy artériás és vénás erek volumenreceptorainak aktivitása. 
A vérplazma ozmolaritás krónikus (> 48 óra) változásaihoz az agyvelıi ozmoreceptorok 
alkalmazkodni tudnak ozmotikusan aktív anyagaik megváltoztatásával ⇒ az idegi sejtek 
zsugorodása és duzzadása sokkal kisebb lehet a vártnál (a duzzadás agytörzsi 
sérvképzıdést és halált is elıidézhetne; a zsugorodás viszont az agyvelıi kis vérerek 
épségét veszélyezteti). 

 
 
 A testfolyadékok elektrolit- (ion-)összetétele és a szervezet elektrolit- (ion-)forgalma 
 
 Két szempontból is vizsgálható: 
 1/ A külsı forgalom (és egyensúly) a külsı környezet és az ECF közötti 
kicserélıdéseket jelenti. 

• teljes felvétel, 
• felszívódás, 

Vérplazma-ozmolaritás ↑ 

Agyvelıi ozmoreceptorok 

renin 

angiotenzin 

Szomjúság ↑ 

VÍZFELVÉTEL ↑ 

Arg-vazopresszin ↑ 
         (ADH) 

VÍZVESZTÉS A 
VIZELETTEL ↓ 

- 
- 

- 
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• kiválasztások az ECF-ból. 
2/ A belsı forgalom (és egyensúly) az elektrolitok eloszlása a testen belül: 

• mozgásuk az ECF és az ICF között. 
 

Nátrium (Na+) 
 
 Egy felnıtt ember átlagos Na-tartalma 0,98-1,08 g/testsúly-kg, vagyis kb. 70 g (∼ 3,0 
g-atomtömeg). Megoszlása: 

• 25 %-a a csontokban, 
• 10 %-a a sejtekben és más EC struktúrákban, 
• 65 %-a az ECF-ban. 
A 60. életév után a nıkben jobban csökken, a váztömeg csökkenése miatt. 

 A Na+ iont a Na+-pumpák (fıleg a Na+,K+-ATPáz) eltávolítják a sejtekbıl, zömmel 
K+-ra cserélve (ld fentebb). 
 [Na+]ECF = 135-145 mekv/liter (ez az ECF oldott anyagának több mint 90 %-a, a fı 
efeektív ozmotikuma). 
 [Na+] ISF = 143 mekv/liter. 
 Külsı egyensúlya elsısorban függ: 

• a táplálék Na-tartalmától (a napi emberi felvétel 2-8 g Na), 
• a tápcsatornabeli felszívódásától (végig, de fıleg a proximális vastagbélben), 
• a vese Na-kiválasztásától (többnyire kiegyensúlyozza a felvételt). 

Az aldoszteron a szervezet fı Na+-megırzıje: a transzportját mindenütt a szervezet 
belseje felé irányítja, a kijutását viszont gátolja. 

 
 Kálium (K+) 
 
 Egy felnıtt ember átlagos K-tartalma 50 mekv/testsúly-kg (∼ 3500 mekv ∼ 136 g). 
Ennek megoszlása a szervezetben: 

•  2 %-a az ECF-ban; [K+]ECF = 3,5-5,2 mekv/liter. 
• 98 %-a a sejteken belül; [K+] ICF = 140-150 mekv/liter (fıleg az izomsejtekben). 

⇒ Az életkorral a szervezetben levı mennyisége az izomtömegvesztés miatt csökken. 
 Mivel sok esetben Vm ∼ EK ⇒ a [K+]ECF 2 mekv/liternél nagyobb változása már súlyos 
mőködési zavarokat idézhaet elı, akár halált is. 
 Külsı forgalmának fı szabályozója az aldoszteron, amely a kiválasztását fokozza (a 
H+-nal együtt) ⇒ az ECF sav—bázis állapotát is befolyásolja (és az utóbbi is hat a 
kiválasztására). 
 Napi felvétele ∼ 100 mekv (50 - 150 mekv); 
 A leadott mennyiség  

• 90-95 %-a a vizeletbe. 
• 5-10 %-a a székletbe kerül. 

Az ECF és az ICF közötti belsı forgalmát szabályozza: 
• inzulin, 
• adrenalin. 
• aldoszteron. 

Az INZ és az ADR növeli a máj és az izomsejtek K+-felvételét (az utóbbi a β2 adrenergiás 
receptorok ingerlésével). 
 A vesén kívüli belsı forgalmát befolyásolja még: 

• ECF hipertonicitása (a víz kifelé mozgása a sejtekbıl K+ ionokat is hoz ki), 
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• ECF acidózisa (a sejtbe befelé mozgó H+ ionok K+-ra cserélıdnek, az ECF [K+]-ja 
nı), 

• ECF alkalózisa (a H+/K+ csere megfordul, a K+ a sejtekbe lép), 
• mindez fıleg metabolikus pH-zavarok esetében, 
• erısebb fizikai munkavégzés ([K+]ECF nı), 
• cirkadiális ritmus (kora reggel [K+]ECF nı, este csökken). 

 
Klorid (Cl-) 

 
 Ez a fı EC anion; a szervezet Cl-tartalmának 70 %-a az ECF-ban van. A felnıtt 
emberben mindkét nemben a mennyisége ∼ 0,9-1,1 g/testsúly-kg (∼ 28 mekv/testsúly-kg). 
 [Cl-]ECF ∼ 104 mekv/liter (szérum), 
 [Cl-] ISF ∼ 117 mekv/liter, 
 [Cl-] ICF változó (az izomban 2-4 mekv/liter, a vörösvérsejtben 80 mekv/liter). 
 Az ECF-ben a másik, a Cl--ot kiegyenlítı anion a HCO3

-. Mivel a sav—bázis 
változásokkal a [HCO3

-] változik ⇒ a sav—bázis eltolódásokkal a [Cl-]ECF is változik. 
 A fıbb megváltozásai mértékben és irányban a Na+-ét követik (kivéve a sav—bázis 
zavarokat). 
 Megoszlása többnyire passzív; de aktív Cl- transzport is van: 

• a Henle-kacs vastag felszálló ágában, 
• a szaruhártya hámjában, 
• az ileumben és 
• a plexus choroideusban. 

 
 

A kétértékő kationok (Ca2+, Mg2+) és foszfátok forgalma 
 
 Bevezetés 
 

A fiziológia és a biokémia alap tankönyvi fejezetei általában nem tartalmaznak a 
szervetlen elemeknek vagy a fémeknek szentelt fejezeteket. Ez nem jelenti azt, hogy nem 
lenne érdeklıdés a biológiai szervetlen kémia iránt. Ez egyszerően csak azt jelenti, hogy a 
nyomelemekkel és más fémekkel kapcsolatos részletes ismertetés rendszerint a bioszervetlen 
kémia speciális fejezeteiben lelhetık fel. Az alkálifém és az alkáli földfém kationok,valamint 
a halogén anionok (a Cl- és a I-) mellett általában már nem szentelnek nekik részletesebb 
tárgyalást; így a vas, a réz, a cink, a magnézium, a kobalt, a nikkel, a mangán, a vanádium és 
a króm, vagy a még inkább népszerő szelénium alig kerül az élettanban ismertetésre. A 
legfontosabb szervetlen elemek közül még a kalciumnak (Ca2+) és a foszfornak (valójában 
foszfátoknak) is alig jut saját fejezet, jóllehet elég jelentıs mennyiségben fordulnak elı a 
szervezetekben. A Ca2+ 1-2 %-a a teljes testtömegnek (vagyis emberben 14-15 g/testsúly-kg, 
azaz 1-2 kg), míg a foszfor mennyisége ennek megközelítıleg a fele (vagyis mintegy 0,78 kg) 
a 70 kg-os emberben). Bár a Ca2+ legnagyobb része (99 %) és a foszfor 80 %-a komplex 
formában a csontokban található, mindegyiknek számos kritikus fontosságú, gyakran 
egymással kapcsolatban nem is levı, nem-strukturális funkciója van a sejt homeosztázisa 
szempontjából.Mind a Ca2+-nak, mind a foszfornak a szervezetben a jelentıségét tükrözi, 
hogy mindegyikük mennyiségét bonyolult hormonális rendszerek szabályozzák. Ma már 
jórészt ismerjük e két elem koncentrációja és mozgása szabályozásának alapvetı tényezıit. 
Ezért itt most a szervezetben a külsı és belsı forgalmukkal kapcsolatos újabb információkat 
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fogjuk megtárgyalni, nem a fiziológiai funkciójukat. A témáról számos kitőnı összefoglaló 
jelent meg. 
 
 

Kalcium 
 
 Tartalom és megoszlás 
 A felnıtt ember szervezetének Ca-tartalma mintegy 1000 g (∼ 25 ekv). Ennek messze 
túlnyomó többsége (99 %-a) a csontok ásványi anyagában található Ca-apatit kristályok 
formájában. A csontokban – mivel az élı szövet – a Ca állandóan cserélıdik. Gyermekekben 
és fiatal felnıttekben nettó Ca-beáramlás van, a felnıttkor elejére válik a kicserélıdés 
egyensúlyivá (a nettó beépülés megszőnik), majd ez élettartam közepére már negatív 
egyensúly (Ca-vesztés) alakul ki. A 75 éves korra a csontok Ca-só tartalma a csúcsérték 10 
%-val csökkent (férfiak), illetve 28 %-kal csökkent (nık). Így csontritkulás (oszteoporózis) is 
létrejöhet. 
 [Ca]ECF ∼ 8,5-10,5 mg/deciliter (2,27-2,53 mmól/liter) 
 [Ca2+] ICF ∼ 10-7 mól/liter. 
 
 Felvétel és felszívódás 
 A típusos napi táplálék kb. 900-1000 mg elemi Ca2+-ot tartalmaz. Nagyjából 200-300 
mg felszívódik és kb. 700 mg kijut a székletbe. 
 Mind a Ca2+, mind a foszfor (Pi-vel jelölt többnyire HPO4

2--ként) passzív diffúzióval 
és telíthetı/facilitált transzporttal mozog a bélbeli felvétel során. Általánosságban a Ca2+ 
felvétele zömmel passzív (vagy paracelluláris), míg a Pi felvétele telíthetı (sejtek közötti vagy 
transzcelluláris). Bár a facilitált (aktív/transzcelluláris) Ca2+-felszívódás növekszik a csökkent 
Ca2+-bevitellel, ez nem túl jelentıs, míg a facilitált felvétel látszik túlnyomónak a Pi 
rendszerben. Ám léteznek ellentétes vélemények is a bélbeli Pi felszívódás során a passzív 
diffúzió mértékét illetıen. 

A Ca2+ képes felszívódni az egész bélhuzamban, de a patkóbél és az éhbél eléggé 
alacsony pH-ja (5 és 6 között) elımozdítja a Ca2+ ionizációját és ez kedvez a felszívódásának. 

Amikor a felszívódásra a paracelluláris út használódik (általában az éhbélben és a 
csípıbélben), akkor a Ca2+ belüregbıl történı kilépését egy transzepiteliális elektrokémiai 
grádiens hajtja. Bár a Ca2+ diffúziójának legtöbb vizsgálatát a vese hámsejtjein végezték, nem 
látszik valótlannak annak feltételezése, hogy hasonló folyamat zajlik a bélben is. Az 
elektrokémiai grádiensét a következı transzporterek hozzák létre: 

• a kefeszegélyben levı Na+-K+-2Cl  transzporter (NKCC2), 
• az ATP-érzékeny K+-csatorna (KATP vagy ROMK), illetve  
• a bazo-laterális membránban levı Na+,K+-ATPáz és  
• a Cl--csatorna (CLCNKB) mőködése hozza létre.  
Elıször Na+, K+ és 2 Cl- ion hagyja el a bélüreget a hámsejtbe lépve az NKCC2 
segítségével. Ezt egyenlíti ki a K+ kiáramlása a ROMK segítségével. A sejt bazo-
laterális részén Na+ hagyja el a sejtet és K+ lép be a Na+,K+-ATPáz közremőködésével 
és Cl- jut ki a sejtbıl a CLCNKB csatornákon át. Eredıként ez hoz létre egy 
elektrokémiai grádienst, ami a Ca2+-ot kihajtja a bélüregbıl és be az extracelluláris 
folyadékba a paracelluláris úton. 
Bár ez a paracelluláris mozgás egyszerő diffúzióként írható le a sejtek között, 

valószínőleg nem ez a helyzet. Ahogy egy hám esetén várható, szoros illeszkedések vannak a 
sejtek között fizikailag egymáshoz kapcsolva azokat és gátat képezve az intercelluláris szabad 
diffúzió elıtt. A vesében találtak egy egyedi junkcionális komplexumbeli molekulát, amely 
szabályozza mind a Ca2+, mind a Mg2+ átjutását a szoros kapcsolatokon. Ez a paracellin-1, a 
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junkcionális molekulák klaudin szupercsaládjának egyik tagja. Ez egy trimer komplexumot 
képez az okkludinnal és a junkcionális adhéziós molekulával (JAM). Jóllehet ez a klaudin a 
vesére korlátozódik, más klaudinokat (klaudin-2, -15 és -20) találtak a vékonybélben, és 
feltehetıleg a kétértékő kationok átjutásának szabályozói. 

A facilitált vagy transzcelluláris Ca2+-transzport (a patkóbélben és az éhbélben) eltérı 
iontranszportereket és –csatornákat használ (9A ábra). A vesehám tanulmányok alapján itt is 
léteznek luminális és bazo-laterális transzporterek és csatornák. A transzcelluláris transzport 
lényegi sajátossága, hogy érzékeny az 1,25-dihidroxi-kolekalciferol (1,25/OH/2-D3) vagy 
kalcitriol  koncentrációjára. 

1/ A luminális sejtoldalon létezik egy tranziens receptor-potenciálhullám-vanilloid 6 
csatorna (TRPV6). Ez egy 6 transzmembrán szegmentumú csatornafehérje, amely létezhet 
homotetramerként vagy TRPV5-tel heterotetramerként. A mennyiségét felfelé szabályozza az 
alacsony citoszolikus Ca2+-koncentráció, alacsony luminális Ca2+ jelenlétében nyílik, 
inaktiválódhat foszforilációval és egy Ca2+/kalmodulin komplexummal, és a mennyiségét 
növeli az 1,25-di(OH)2-D. A Ca2+ egy elektrokémiai grádiens hatására lép be a sejtbe. 

2/ A sejten belül a sejten való átjutását kalciumkötı fehérjék (kalbindinek) közvetítik), 
amelyeknek szintézisét szintén fokozza a kalcitriol. A bélben a fı kalbindin a kalbindin-D9K, 
amelynek két Ca2+-kötı helye van. Ez adja át a Ca2+-ot  

3/ a bazo-laterális transzporterek egyikének: 
• vagy a 120 kDa-os Ca2+/Na+ cserélınek (NCX1) vagy  
• a 138 kDa-os plazmamembrán Ca2+-tól függı ATPáznak (PMCA1b).  
Az NCX1 kicserélı 3 Na+-ot hoz be és 1 Ca2+-ot lök ki, míg a PMCA1b a Ca2+-ot 
ATP-hidrolízisének energiája rovására pumpálja ki. A bélben ez utóbbi a Ca2+-
kijuttatás fı útja. A PMCA1b gén expresszióját is pozitívan szabályozza a 
kalcitriol, de az ösztrogének is (ami kritikusan fontos lehet a terhesség és a 
tejelválasztás alatt). 

 A TRPV rendszerrıl három dolgot kell még megjegyezni.  
1.  A bélben mind a TRPV6, mind a TRPV5 létezik, de úgy vélik, hogy az elıbbi az 

uralkodó a bélben, míg az utóbbi a vesében.  
2.  A vesében a TRPV5 expresszióját szabályozza a klotho, egy transzmembrán 

multifunkcionális fehérje, aminek β-glükuronidáz aktivitása van. A vesebeli TRPV5 
glikozilált és konstitutívan aktív. A membránnal társult klotho általi deglikoziláció 
blokkolja a TRPV5 kicserélıdését, visszatartva a TRPV5-öt a membránban és 
meghosszabítva az aktivitását. Azt nem tudjuk, hogy hasonló jelenség elıfordul-e a 
bélben, de ez valószínőnek tőnik.  

3.  A vesében a paratiroid hormon (PTH) pozitívan szabályozza a sejtes Ca2+-
szállításban szerepet játszó összes molekulát. A PTH pontos hatásai a bélbeli Ca2+-
szállítókra még nem ismertek, de feltehetıleg párhuzamosak a vesebeliekkel. 

 
 

Magnézium (Mg2+) 
 
 Tartalom és megoszlás 
 A felnıtt ember Mg-tartalma nagyjából 1,9 g (∼ 77,78 mekv). Ennek 

• 60 %-a a csontokban, 
•  1 %-a az ECF-ben, 
• 39 %-a az ICF-ben található. 

A vérplazmában a koncentrációja mintegy 1.5-2,5 mekv/liter, és ennek 
• 60 %-a ionizált (Mg2+), 
• 15 %-a különféle anionokkal van komplexben és 
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• 25 %-a szérumfehérjékhez van kötve. 
Napi felvétele a táplálékkal mintegy 250-300 mg (11,5 mekv). Ebbıl naponta úgy 105 
mg (4,32 mekv) szívódik fel. 

 A felszívódása hasonló lehet a Ca2+-éhoz. 
 
 

Foszfor (foszfátok) 
 
 A szervezet leggyakoribb anionjai a foszfátok, egy 70 kg-os emberben a mennyiségük 
megközelítıleg 780 g. 
 A P-forgalmi egyeensúly pozitív a 20. életévig, nullszaldós ezután a 40.-50. életévig, 
majd ezt követıen negatívvá válik. 
 
 Eloszlás 

• 85-90 %-a a csontokban, 
•  1 %-a az ECF-ban, 
• ∼ 12 %-a a lágy szövetek sejtjeiben (itt a normális koncentráció ∼ 100 

mmól/liter). 
 

Megoszlási formák és funkciók 
• Ca-hidroxi-apatitban, 
• sejtmembránokban, 
• nukleotidokban (a sejtek energiaforgalmában a NTP-ok és NDP-ok) 
• foszforilált metabolitokban és foszforilált fejérjékben, 
• puffer fıleg az IC sav—bázis reakcióiban és a vizeletben. 

Az ECF-ben (és a vérplazmában) a fı forma a HPO4
2- és a H2PO4

- átlagosan 4:1 
arányban (pH = 7,4 mellett, pK = 6,8). 

 A foszfátok sejtekbe jutását növeli: 
• a respirációs alkalózis, 
• az inzulin, 
• a gyors sejtnövekedés idıszaka. 

 
 Felszívódás 
 A foszfor figyelemre méltóan gyakori, és olyan természetes forrásokból származik, 
mint a tejtermékek, a gabonafélék és a hús, és olyan nem-természetes forrásokból is, mint a 
szénsavas üdítıitalok. A teljes napi felvétel változó a vizsgálattól függıen, de a reprezentatív 
tartomány 1000 mg (nıkben; 280-2000 mg),1500 mg-ig (férfiakban; 300-2100 mg). A 
táplálékkal felvett foszfornak kb. 60-70 %-a felszívódik, fıképpen az éhbélben. Ez is két 
lehetséges út egyikén történik, a passzív sejtek közötti (paracelluláris) úton, illetve a sejteken 
keresztüli (transzcelluláris) facilitált transzport útján. A foszfor felszívódása csak minimálisan 
szabályozott. Kérdés, hogy vajon a felszívódás zöme passzív vagy facilitált. 
 A paracelluláris/sejtek közötti szállítást részesítik elınyben az elektrokémiai 
viszonyok, mert a bélüreg foszfát-koncentrációja meghaladja a hám mögötti extracelluláris 
folyadékét, és ez az extracelluláris folyadék elektropozitív a bélüreghez képest. Ezzel 
szemben az intercelluláris junkciók nagy mértékben impermeábilisak a foszfát ionokra. 
Eredıként úgy tőnik, hogy a paracelluláris transzport csak kis mértékben mőködik közre a 
foszfát-felszívódásban; de alacsony felvétel esetén ez lehet a domináns). 
 A transzcelluláris vagy facilitált transzport legalább három összetevı függvénye:  

1/ a luminális Na+/Pi kotranszporteré,  
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2/ egy bazo-laterális Na+,K+-ATPázé,  
3/ egy még nem azonosított, de feltételezett bazo-laterális Pi-transzporteré.  
A Na+/Pi kotranszporter (vagy NPT2b) 80 kDa-os, 8 transzmembrán doménú fehérje, 

amely egyidejőleg szállít 1 Na+-ot és 1 Pi-ot a sejtbe. Amint bejut, a Pi a bazo-laterális 
membránon át kerül ki a sejtbıl. Az NPT2b-t pozitívan szabályozza a kalcitriol, és valószínő, 
hogy reagál az intracelluáris Na+-koncentráció különbségeire is. Hogy a kalcitriol pontosan 
hogyan hat itt, az még nem világos. Úgy tőnik, hogy növeli az NPT2b expressziót vagy 
„aktivitást”, és az átírás utáni szinten kell hatnia, mivel az NPT2b génnek nincs kalcitriol-
reszponzív eleme. Közvetve is hatást gyakorolhat az NPT2b-re, mert elımozdítja a Na+,K+-
ATPáz aktivitást, ezáltal csökkentve a sejten belüli Na+-szintet, így behozva a sejtbe a 
luminális Na+-ot, amit a Pi kísér. 
 A foszfát-felvételt növelı másik molekula a sztanniokalcin-1 (STC-1). Ez egy dimer 
foszfoglikoprotein, amit a vese választ el. Az ezzel történı felvétel mechanizmusa még nem 
világos, de szerepet játszanak benne az újonnan felfedezett STC-receptorok. A rokon STC-2-
rıl kimutatták, hogy az NPT2a expresszióját szabályozza a vesében. 
 Mind a Ca2+, mint a foszfát felszívódására hatást gyakorló nem-hormonális tényezık 
mind a Ca2+, mint a foszfát magas luminális koncentrációja, amelyek oldhatatlan CaHPO4 
komplexumokat alkotnak, valamint a savellenes szerek (antacidumok) használata; ezek ui. 
alumíniumot (Al) tartalmaznak, ami a foszfátot felszívhatatlanná teszi. 
 
 
 A vérszérum kalcium- és foszfát-szintjei 
 
 A felszívódás után mind a Ca2+, mint a foszfátok többféle alakban keringenek a 
véráramban. A szérum kalciumának megközelítıleg a fele ionizált szabad Ca2+, 45 %-a 
fehérjékhez van kötve, és mintegy 5 %-a található nem egészen jól definiált 
komplexumokban. A foszfor lehet szervetlen foszfát alakú (30 %, szintje mintegy 3,1 
mg/deciliter), de lehet szerves foszfát alakú is (70 %). A 30 %-nyi szervetlen foszforból 10 % 
ionosan kötött fehérjékhez (és ezért a vese nem filtrálja ki), míg mintegy 90 %-a ionos, és 
ezért a vese szabadon filtrálja. Az „ionos 90 %”-on belül közel 5 % létezik kétértékő foszfátsó 
(Mg vagy Ca) formájában, 30 % Na-só alakú, és 65 % szabad foszfátion. A szabad foszfátion 
közel 80 %-a HPO4

2-, 20 %-a H2PO4
-. Ezért a „Pi” megjelölés általában HPO4

2--t jelent. A 
szerves foszfor is többféle formájú lehet: foszfolipid, foszfátészter, foszforprotein, 
foszfonukleotid, stb. 
 
 
 A kalcium- és foszfát-anyagcserét szabályozó molekulák 
 
 Kalciferolok („D-vitamin”) 
 
 Ezek valójában hormonok (és nem vitaminok). A fı aktív összetevıjük az 1,25-
dihidroxi-kolekalciferol (1,25-/OH/2-D3 vagy kalcitriol ). (10. ábra). Elıanyaga, a 7-dehidro-
koleszterin, természetes elıfordulású a bazális keratinocitákban. Ez az utolsó lépés a 
koleszterin szintézisében: a 7-dehidro-koleszterin (7-DHC) a szterol-∆7-reduktáz hatására 
alakul át koleszterinné. Az UV-B sugárzás (290-319 nm) hatására a 7-DHC B-győrője 
felhasad és spontán izomerizációval létrejön a kolekalciferol (D3-vitamin). Ez biológiailag 
még inaktív, de hozzákötıdik az endotélium által létrehozott 53 kDa-os D-vitaminkötı 
fehérjéhez (VDBP). A VDBP—kolekalciferol komplexum elıször a májba kerül, ahol a 25-ös 
pozícióba OH-csoport kerül, azután a veséhez, ahol egy második OH-csoport kerül az 1-es 
pozícióba. Ez az 1,25-(OH)2-D3 vagy kalcitriol az aktív forma, de már a 25-OH-D3 is 
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rendelkezik szelektív aktivitással: elımozdítja a Ca2+ felvételét a bélben. A vesében zajló 1-es 
pozíciójú hidroxilációt az 1α-hidroxiláz végzi, amelynek aktivitását többféle tényezı is 
szabályozza: a PTH, az IFN-γ és az IGF-I növeli az aktivitását, míg a Ca2+, a Pi és a klotho 
lenyomja az 1α-hidroxiláz aktivitását. 
 A második, a vesében zajló hidroxiláció leginkább figyelemre méltó aspektusa az a 
körkörös út, amit a VDBP—25-OH-D3 komplexum bejár. A glomerulusban filtrálódik, aztán 
a proximális tubulussejtekben a luminális, 550 kDa-os megalinhoz kötıdik (ahelyett, hogy a 
bazo-laterális VDBP-receptorokhoz kapcsolódna). A megalinhoz kötıdés internalizációt 
okoz, amit a komplexum disszociációja követ. A frissen felszabadult 25-OH-D3 most egy új, 
intracelluláris VDBP-hez, amit IDBP-1-nek neveznek. Ez irányítja a mitokondriális 
CYP1/1α-hidroxilázhoz. A kalcitriol a kialakulását követıen szabadon diffundál a sejtbıl és 
ott kölcsönhatásba lép vagy a 48 kDa-os D-vitamin-receptorral (VDR) vagy egy nem teljesen 
jellemzett 60 kDa-os membránbeli receptorral, ami gyors, nem-átírási válaszokat indukál a 
sejtekben. Bár az aktív D3 jelentıs hatású a csontokra és a vese anyagcseréjére (lásd alább), 
valószínő, hogy lefelé szabályozza a saját aktivitását. Ezt úgy teszi, hogy felfelé szabályozza a 
24-hidroxilázt, ami az 1-es pozíciójú OH-csoport helyett a 24-es pozícióba helyezi azt, amivel 
inaktiválja a kalciferolt. 
 Mi tehát az aktív kalciferol tényleges funkciója? Egyszerően fogalmazva: a vérszérum 
Ca2+-koncentrációját a normális tartományban tartani. Alapjában véve úgy, hogy felfelé 
szabályozza (gyarapítja, fokozza az aktivitását) azokat az elemeket, amelyek a bélbeli Ca2+-
felszívódási folyamattal kapcsolatosak – a TRPV6-ot és a kalbindin-D9K-t. Ezen kívül még 
szerepet játszik a foszforforgalomban, az immunitásban, a reprodukcióban, és bonyolult 
viszonyban van a csontok anyagforgalmát szabályozó hormonokkal is. A fı célterülete 
azonban a bélhámsejtek Ca-felszívó tevékenysége. 
 Azt mondják, hogy hetente 4 óra intenzív napozás akár az arcon, akár a felsı 
végtagokon elegendı kolekalciferolt termel az emberi szervezet számára. Télen vagy 
napsugármentes körülmények között vagy táplálékkiegészítıkben, olajos halakban vagy 
vitaminozott tejben szükséges felvenni a szükséges kolekalciferol mennyiséget. A táplálék 
ergo- vagy kolekalciferolját a bél szívja fel, onnan kilomikronokban jut a májba, és 
raktározódik zsírokban vagy átalakul 25-OH-D3-má. A táplálékban lehet ergo- (D2) vagy 
kolekalciferol (D3); a D2 a növényekbıl, a D3 az állatokból származik. Mindkettı aktív 
dihidroxi-formába alakul át. Egyes tanulmányok szerint a kalciferolok mellett a „csontok 
egészségéhez” K-vitaminra is szükség van. A Ca2+ felszívódása a bélben még csak az elsı 
lépés, ám a Ca2+-nak sikeresen be is kell épülnie a csontok ásványianyag-tartalmába; ezt 
valóban erısen befolyásolja a K-vitamin (Bouillon, 2006; Weber és mtsai, 2001). 
 
 Mellékpajzsmirigy- (paratiroid) hormon (PTH) 
 
 A mellékpajzsmirigy (glandula parathyroidea) sötét fı sejtjeinek eme terméke 9,4 kD-
os polipeptid. (11. ábra). Ez – a kalciferoloktól eltérıen, amelyek a megfelelı mennyiségő 
teljestest-Ca-ot biztosítják – a teljestest Ca eloszlását szabályozza. A felszabadulását a Ca2+ 
gyors mozgósítása követi a csontokból. Ezért a PTH a vérben keringı Ca2+ szintje percrıl 
percre történı szabályozásának fı tényezıje. Emiatt az elválasztása rendkívül érzékeny a 
testfolyadékok (vérplazma) éppen fennálló Ca2+-szintjeire. A vérplazmában és a 
testfolyadékokban keringı Ca2+ receptora egy 140 kDa molekulatömegő, 7 transzmembrán 
doménú receptor (CaSR), amely az aktiválódásakor represszálja a PTH felszabadulását a fı 
sejtekbıl. Úgy vélik, hogy a CaSR könnyedén detektálja az extracelluláris folyadék Ca2+-
szintjének 200 µM-os ingadozását. Ha a keringı Ca2+ szintje egy bizonyos küszöb alá süllyed, 
a CaSR-tıl induló jelátvitel csökken és a PTH felszabadul a fı sejtekbıl. 
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 A felszabadulását követıen a PTH nagy számú izoformában található meg a 
testfolyadékokban. Eredetileg 115 aminosavas prepropeptidként szintetizálódik, amely 
tartalmaz egy 25 aminosavas szignál szekvenciát és ez 6 aminosavas N-terminális 
proszegmentumot. A C-terminális 84 aminosavból álló peptid alkotja a keringésben található 
érett fı formát. E polipeptidnek csak az elsı 34 aminosava szükséges a biológiai aktivitáshoz 
(ez az alapja a PTH farmakológiai analógjainak). Normális egészséges viszonyok között a 
keringı PTH 20 %-a a teljes hosszúságú (1-84 aminosavas) PTH, míg 80 % mutat valamiféle 
N-terminális rövidülést (jelölhetjük C-PTH-nak). A különbözı fragmentumok eltérı 
aminosav-pozíciónál kezdıdnek: 4, 7, 8, 10, 15, 34, 35, 41 és 43, és talán jobban eltérnek a C-
terminálisaikban. Úgy tőnik, hogy mindegyik célmolekulája olyan proteázoknak, mint a 
katepszinek. Ezek közül némelyiket maguk a fı sejtek termelik, de némelyiküket a májsejtek. 
Úgy látszik, hogy az elsı 6 minosav lehasítása a molekula inaktívvá válik és nem kapcsolódik 
többé a PTH-receptorhoz (PTH1R). Úgy tőnik, hogy az N-terminálisan csonkolt 
molekuláknak saját receptoraik vannak; ezek a C-PTHR-ek; ezek jellemzése még hiányos. A 
C-PTH formák gyakran ellentétes hatásúak (vagyis antikalcémiásak) a PTH hatásához képest. 
A teljes hosszúságú és a csonkolt formák aránya változik a Ca2+ szintjével. Ha alacsony a 
Ca2+-szint, akkor további Ca2+ szükséges az ásványi (csont) raktárakból, és ekkor a teljes 
hosszúságú PTH aránya a teljesnek 30-40 %-ára is megnıhet (a teljes PTH mennyiség kb. 18 
pM). Ha a testfolyadékokban magas a Ca2+-szint, a teljes PTH-koncentráció 5 pM-ra süllyed 
és a teljes hosszúságú PTH ennek is csak 5 %-át teszi ki. 
 Eme Ca2+-szint indukálta variabilitás mellett a PTH-szintje még cirkadiális ritmust is 
mutat. Délelıtt 10 óra és délután 15 óra között van egy csúcs, este 22 óra és 24 óra között van 
a mélypont; eme alapvonal-ingadozás lehet 30 %-os eltéréső is. Megjegyzendı, hogy a 
csontritkulásban szenvedıkben ez a ritmus elveszett. 
 A teljes hosszúságú PTH receptora a PTH1R (vagy PTHR1) egy 7 transzmembrán 
doménú és G-fehérjével kapcsolt fehérje, amely bizonyos sejttípusokban található meg: az 
oszteoblaszt sejtekben, az oszteoklaszt sejtekben, a vérképzı ıssejtekben, a vese proximális és 
disztális tubulusainak hámsejtjeiben. A C-PTH formák feltételezett receptora a C-PTHR, 
amely erıteljesen expresszálódik az oszteoblaszt sejtekben és az oszteocitákban. Amikor a C-
PTHR-hoz kapcsolódnak a C-PTH formák, akkor a célsejtekben növekszik az intracelluláris 
Ca2+-szint. A C-PTHR aktivációja csökkenti a keringı Ca2+ és Pi-szinteket, elısegíti a 
csontképzıdést, de serkenti az oszteoklaszt sejtek képzıdését és aktivitását is. 
 Definíció szerint a PTH normokalcémiás hormon. Úgy tartja a testnedvek Ca2+-szintjét 
a normális tartományon belül, hogy indukálja a Ca2+ felszabadulását a csontokból, csökkenti a 
Ca2+ vesztését a vizeletbe, és elımozdítja az aktív kalciferolok termelıdését azzal, hogy 
fokozza a vese 1α-hidroxilázának aktivitását. Van egy közvetett, jelentıs hatása a 
foszforforgalomra is: elısegíti a foszfor kiválasztását, és ezzel csökkenti a foszforterhelést; 
ezzel teljesíti a fı funkcióját: a csontokból a Ca2+-felszabadulás elısegítését. 
 
 Fibroblaszt-növekedési faktor (FGF-23) 
 
 A 23 jelő FGF a legújabb tagja a nagy és változatos FGF-családnak. Más tagokhoz 
hasonlóan, az FGF-23 is típusos β-lóhere szerkezető. Viszont a tagok többségétıl eltérıen, az 
FGF-23 tartalmaz egy szignál szekvenciát, egy atípusos láncon belüli diszulfidhidat, és egy 
kiterjedt C-terminális proszegmentumot. Ez helyezi el ıt a kis FGF-19 alcsaládba. Az FGF-23 
30 kDa-os, szekretált glikoprotein, amely poszttranszlációs feldolgozáson megy át. A szignál 
sorrend és az Arg179 meg Ser180 közötti kötés elhasításával a proszegmentum eltávolítása 
után a képzıdıtt érett FGF-23 most 155 aminosav hosszúságú. Ez az érett forma azonban 
biológiailag inaktív; úgy látszik, hogy a C-terminális proszegmentuma lényeges a biológiai 
aktivitáshoz. Úgy gondolják, hogy ezt az oszteoblaszt sejtek termelik az aktív kalciferolok 
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hatására. Úgy tőnik, hogy több receptorhoz is kötıdhet: FGF R1c, R2c, R3c és FGF R4. Arról 
is beszámoltak, hogy a szénhidrát résszel társult klotho, valószínőleg fiziológiai koreceptora. 
 A teljes hosszúságú FGF-23-at foszfatoninnak tekintik: más funkciói mellett csökkenti 
a vérplazma foszfátszintjét, mert elısegíti a foszfát kiválasztását. (A kalcitonin analógjának 
tekintik, amely csökkenti a vérszérum Ca2+-szintjét.) Az FGF-23-nak két fı hatása van:  

1/ elımozdítja a foszfát kiválasztását a vizeletbe,  
2/ elnyomja a kalciferolok szintézisét. 

 A foszfát-visszaszívódásra gyakorolt hatását az közvetíti, hogy képes leszabályozni 
(mérsékelni, elnyomni) a vese tubuláris hámsejtek luminális felszínén található 
foszfortranszportert, mégpedig az internalizációját indukálva; és ezért hatására megnı a 
foszfát vizeletbe jutása. Az aktív kalciferolok szintézisét meg azzal gátolja, hogy blokkolja a 
vesében az 1α-hidroxiláz aktivitását. 
 Úgy tőnik, hogy az FGF-23-at az oszteoblaszt sejtek termelik; az expresszióját pedig 
az aktív kalciferolok indukálják. Azt is felvetették, hogy a vérben keringı foszfor hajtja az 
FGF-23 felszabadulását, fıleg azóta, hogy feltételezik, hogy az FGF-23 véd a fölös foszfortól. 
Valóban, maga az extracelluláris Pi teljesen függetlenül fokozza számos gén expresszióját: a 
β5 integrinét, a STAT5-ét, az oszteopontinét, és ez összeegyeztethetı volna az FGF-23 génre 
gyakorolt hatással. Ám egészséges egyénekben a foszfátfelvétel nem befolyásolja az FGF-23 
szintjét. A magas foszfortartalmú táplálék az egészséges veséjő emberekben fokozott 
kiválasztáshoz vezet, de az FGF-23 szintjében nem mutatkozik változás. A patkányban 
viszont a magas foszforbevitelt követıen nı a vérszérum foszformennyisége, majd nı az 
FGF-23 szintje is. Az egérben a táplálék foszforja befolyásolja az FGF-23 szintézisét. Vagyis 
az FGF-23 rendszer valamelyes faji specificitást mutat. 
 
 A kalciferolok, a PTH és az FGF-23 közötti viszonyok bonyolultak és nehezen 
átláthatók. Azt mondhatjuk, hogy a PTH szabályozza a Ca2+—kalciferol tengelyt, míg az 
FGF-23 viszont a Pi—kalciferol tengely regulátora. Az egyik mőködési modell szerint az 
alacsony keringı/extracelluláris folyadék Ca2+-szint körülményei között (egyszerő Ca2+-
elégtelenségben) PTH szabadul fel a mellékpajzsmirigy fı sejtjeibıl. Ez rövid idıre Ca2+-ot 
von ki a csontokból, és emellett indukálja a vesében az 1α-hidroxilázt aktív kalciferolok 
képzésére. Az aktív kalciferolok elımozdítják a Ca2+ felszívódását a bél üregébıl a 
vérplazmába, növelve a teljes test Ca2+-raktárait. De növelik a bélbıl a foszforvegyületek 
felszívódását is, talán azzal a funkcióval, hogy szolgáltassák a Ca2+ ásványi partnerét a 
csontok mineralizációjához, a hidroxi-apatit /Ca2+

10(PO4)6(OH)2/ képzıdéséhez. Egyszerő 
Ca2+-elégtelenség viszonyai között nincs kísérı foszforhiány. Fokozott kalciferol-aktivitás 
esetén a foszfor fölöslegben lesz. A PTH rövid idıtartamra úgy befolyásolja a Pi kiválasztást, 
mint az FGF-23: inkább a kiválasztást segíti elı, mint a visszaszívódást. Eredıként ez 
megszünteti a foszfor-fölösleget, de a fokozott felszívódás miatt a megnıtt keringı Ca2+-szint 
megállítja a mellékpajzsmirigy fı sejtjeibıl a PTH további ürülését a Ca2+—CaSR 
kölcsönhatás nyomán. Hosszabb idıtartamra további foszfatonin szükséges, ami a 
foszfátszinteket visszaviszi a normálisra. Ez a molekula az FGF-23 (és talán még a 
MEPEés/vagy az sFRP-4). A folyamatos Ca2+- és Pi-felszívódás követésére az FGF-23 lefelé 
szabályozza az 1α-hidroxiláz aktivitást, de felfelé szabályozza (fokozza) a 24-hidroxiláz 
aktivitását, amivel megszünteti a fölös foszfátfelvétel ingerhatását. 
 
 Kalcitonin 
 
 A kalcitonin egy 3 kDa-os, 32 aminosavból álló peptid, amely a kalcitonin-rokon 
peptidek családjába tartozik. A pajzsmirigy parafollikuláris (vagy C-) sejtjei termelik, 
feltehetıleg a megemelkedett vérszérum-Ca2+-szintre adott válaszként. 141 aminosavas 
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prepropeptidként termelıdik, amely a 32 aminosavból álló érett peptiddé dolgozódik föl. Igen 
hatékony gátló hatást fejt ki az oszteoklaszt sejtekre a kalcitoninreceptoron keresztül, amely 
G-fehérjéhez kapcsolódik. A molekulának van valamiféle egyedfejlıdési funkciója is, mert 
igen aktív a fajok fiatal egyedeiben, de ezt a képességét az életkor növekedésével fokozatosan 
elveszti. A felnıtt emberekben a stresszel kapcsolatos molekulaként is hathat. 
 
 Oldható Frizzled-rokon fehérje-4 (sFRP-4) 
 
 Az oldható Frizzled-rokon fehérje-4 (sFRP-4) a szekretált fehérjék egy kis 
családjának tagja, amely szerkezetileg hasonlít a receptorok Frizzled családjának 
extracelluláris doménjához. Az érett sFRP-4 molekula 328 aminosavból álló polipeptid, 
amely tartalmaz egy 120 aminosavas Frizzled/Cys-dús domént és egy 100 aminosavas 
netrinszerő régiót. A patkányban a molekula erısen össze-vissza illesztett, a változatok fıleg 
a C-terminális közelében fordulnak elı. Hasonló variánsok léteznek az emberben is. Az 
sFRP-4 – a többi sFRP-hez hasonlóan – kötıdik mind a Wnt-ligandumokhoz, mind a 
Frizzled-receptor-1-hez és -4-hez. Általában úgy vélik, hogy az egész család gátló hatású a 
Wnt jelátvitelben. Vannak további aktivitásaik is: Pl. az sFRP-1 kötıdik a RANK L-hez, az 
oszteoklaszt sejtek képzıdésének induktorához. 
 Az sFRP-4-et – az FGF-23-hoz hasonlóan – az oszteoblaszt sejtek expresszálják és a 
vesében még nem azonosított sejtek is termelik. Úgy tekintik, hogy az sFRP-4 is foszfatonin: 
fokozza a foszfát kiürülését a vizeletbe. Úgy látszik, hogy az sFRP-4 antagonizálja a Wnt 
jelátvitelt. Bár erısen vitatott, legalább három lehetséges hatásmechanizmusa lehet:  

1/ A teljes hosszúságú FGF-23 molekula foszfatonin aktivitású. Ha érett N- és C-
terminusokra hasad, elveszti az aktivitását. A hasításért feltehetıleg egy mátrix 
metalloproteináz- (MMP)szerő molekula a felelıs. Ennek egy szöveti inhibitor (Tissue 
Inhibitor of MetalloProteinase, TIMP) általi gátlása biztosítja a folyamatos FGF-23 aktivitást. 
Az sFRP-4-nek van egy TIMP-szerő doménja, elvben tehát lehetséges, hogy semlegesítse a 
MMP-okat, garantálva az FGF-23 integritását. (A furin típusú konvertázok is hasítani tudják 
az FGF-23-at.)  

2/ Az oszteoblaszt sejtekben a Wnt jelátvitel hiányában apoptózis következik be. 
Mivel az oszteoblaszt sejtek kezdeményezik a csontképzıdést, számuk csökkenése mérsékli 
az ásványosodás sebességét, ami miatt kevesebb foszfátra van szükség. A csökkenı igény 
miatt csökken a vese Pi-visszaszívó képessége.  

3/ Az sFRP-4 gátolja az aktív kalciferoltermelést az 1α-hidroxiláz gátlása útján. Mivel 
a kalciferolok fokozzák a Pi-felvételt, a hatásuk megszüntetése növeli a Pi kiválasztását. 
 
 Mátrix extracelluláris foszfoglikoprotein (MEPE) 
 
 Ez a harmadik foszfatonin hatású molekula. 45-65 kDa-os, szekretált glikoprotein, 
amely a SIBLING (short integrin-binding ligand interacting glycoprotein) családba tartozik. 
Az érett molekula 508 aminosav hosszúságú, szerinben gazdag, tartalmaz egy RGD 
motívumot a sejtkapcsoláshoz és a glükózaminoglikánokkal társult C-terminális Ser-Asp-Gly-
Asp motívumot. A MEPÉ-t az oszteoblaszt sejtek és az oszteociták szintetizálják, fıleg a 
csontok ásványosodásának idején. Kapcsolódik az extracelluláris mátrixszal (ECM) és az 
oszteoblaszt sejtek felszínén található II típusú transzmembrán metalloproteinázzal, a PHEX-
szel. A PHEX azonban nem hasítja a MEPÉ-t, hanem védi azt a cisztein-proteázok (pl. a 
katepszin-B) általi hasítástól. Ez valószínőleg azért van, mert a PHEX a katepszinek 
pszeudoszubsztrátuma. Ha a katepszinek funkcionálisan hozzáférhetnek a MEPÉ-hez, 
elhasítják az Arg507 és az Asp508 között, létrehozva egy 18 aminosavas C-terminális 
peptidet, amelyet ASARM-nak jelölnek. Úgy látszik, hogy ennek két funkciója is van:  
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1/ gátolja a csontok ásványosodását, és  
2/ elımozdítja a foszfátvesztést a vizeletbe. A MEPE fı funkciója a mineralizáció 

szabályozása, míg a foszfatonin hatás csak kiegészítı (kivéve nem szabályozott körülmények 
között). 
 
 
 A kalcium és a foszfátok vesebeli visszaszívódása 
 
 Kalcium 
 
 A vizeletbe került Ca2+ visszaszívódási mechanizmusa nagyban hasonlít a bélbeni 
felszívódáséhoz: léteznek para- és transzcelluláris transzportok. 
 A vérszérumban található Ca2+ 40 %-a albuminhoz van kötve, 10 %-a szerves 
ionokkal kapcsolatos, és végül 50 %-a szabad Ca2+ ion, amely képes kötıdni a CaSR-hoz. 
Mivel az albumin nem filtrálódik a vese glomerulusaiban, a hozzá kötött Ca2+ sem kerül 
visszaszívódásra. A megmaradó filtrált frakció naponta kb. 9000 mg Ca2+, aminek túlnyomó 
része visszaszívódik, valami 200 mg kivételével. A glomeruláris filtrátum 70 %-a visszajut a 
hajszálerekbe már a proximális tubulusokban, 20 %-a a a Henle-kacs vastag felszálló 
szárában, és 10 %-a a disztális kanyarulatos csatornácskákban meg a győjtıcsatornákban. A 
paracelluláris visszajutás majdnem egésze a proximális csatornácskákban és a vastag felszálló 
szárban zajlik A transzcelluláris (hormonokra érzékeny) visszaszívódás történik a disztális 
szegmentumokban. 
 A proximális és az egyenes csatornácskákban zajló passzív (paracelluláris) 
felvételben (12A. ábra) feltehetıleg szerepel a tight junction permeabilitását szabályozó 
paracellin-1 és a bélhámsejtekben is létezı ugyanazon iontranszport mechanizmusok: a 
luminális NKCC2 transzporterek és ROMK csatornák, a bazo-laterális Na+,K+-ATPázok és a 
CLCNKB jelő Cl-csatornák. A Henle-kacs felszálló szárában történı paracelluláris 
szállításban szerepel a CaSR is, amely a hámsejtek bazo-laterális részén van. Amikor az 
extracelluláris folyadék Ca2+-szintje viszonylag eléggé magas, akkor a receptor aktiválódik és 
a ROMK gátlódik. Ez csökkenti a K+ szintjét a tubulus üregében, eltorzítva a normális 
elektrokémiai grádienst, amivel megszakítja a Ca2+ paracelluláris áramlását. 
 A disztális nefroncsatornácskákban a hormonra érzékeny transzcelluláris 
visszaszívódás (12B. ábra) a domináló. Akárcsak a bélben, itt is van egy TRPV Ca2+-csatorna 
(TRPV5), egy bazo-laterális NCX-1 Na+/Ca2+ kicserélı, és egy MPCA1 Ca2+-pumpa. A sejten 
belüli Ca2+-szállításra itt a kalbindin-D 28K használódik. 
 A Ca2+ felvételét számos molekula befolyásolja. Amikor a vérszérum Ca2+-szintje 
leesik, a mellékpajzsmirigy fı sejtjeinek CaSR-a inaktiválódik, és ekkor felszabadul a PTH. A 
disztális tubulussejtek bazo-laterális felszínén levı PTH-receptorhoz (PTH1R) kötıdése 
három folyamatot fokoz:  

1/ a kalbindin-D28K mennyiségét,  
2/ az NCX1 szintjét és  
3/ a PMCA1 Ca2+ iránti affinitását.  

Azon még vitáznak, hogy vajon a TRPV5 célja-e a PTH hatásának vagy sem. Ám a TRPV5 a 
klotho célja. A klothónak van oldható és membránhoz kötött formája és két, 1-es típusú 
glikozilhidroláz régiója, amelyekbıl hiányzik egy kritikus Glu az „aktív helyrıl”. Mégis úgy 
látszik, hogy a transzmembrán forma kölcsönhathat a TRPV5-tel a sejtmembránban, és 
látszólag eltávolítja a TRPV5 glikoziláltságának egy részét. Emiatt az csapdába esik a 
luminális membránon, és ezért arra kényszerül, hogy folytassa a Ca2+-szállítást. 
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 A kalciferolok által itt játszott szerep még nem tisztázott. Felvetették, hogy a 
kalbindin-D és a Ca2+-áramlásban involvált iontranszporterek és csatornák nem különösebben 
érzékenyek a kalciferolok hatása iránt. 
 A győjtıcsatornácskákban a CaSR-ok szigorúan regisztrálják a folyadék Ca2+-szintjét. 
Amikor a visszaszívódás csökkenése következtében a Ca2+-szint magas, a folyadék Ca2+-a 
aktiválja a CaSR-okat. Ez blokkolja az ADH/vazopresszin hatását a vízreabszorpcióra. A 
vizelet ezért hígul, csökkenti a Ca2+-koncentrációt, meggátolva ezzel a vesekövek képzıdését. 
 
 Magnézium 
 
 A felnıtt emberi szervezetbıl átlagosan 1,5 mg/testsúly-kg (105 mg ∼ 4,3 mmól) 
távozik a vizeletbe a veséken át. A kiválasztás finomszabályozása a Henle-kacs felszálló 
szárában van. 
 
 Foszfátok 
 
 Az extracelluláris és a keringı extracelluláris folyadékok foszfátszintje lényegében a 
vesebeli visszaszívódás függvénye (tehát a belsı forgalmi egyensúly és eloszlás fı 
szabályozója a vese általi kiválasztás). A vérszérumban keringó Pi könnyedén filtrálódik a 
vese glomerulusaiban, és a filtrált terhelés 85-90 %-a reabszorbeálódik. Minden nap közel 
7000 mg Pi jut a glomeruláris filtrátumba, ebbıl 6000-6300 mg Pi szívódik vissza a 
vesetubulusok üregébıl az extracelluláris folyadékba. Akár a Ca2+ esetében is, a renális Pi 
visszaszívódás mechanizmusai lényegileg párhuzamosak a bélbeli felszívódáséval. 
 A vese egyes nefronjaiban a Pi visszaszívódásának mintegy 60-75 %-a a proximális 
tubulusokban zajlik (13. ábra), 15-20 %-a a Henle-kacsban reabszorbeálódik, és 5-10 %-a 
történik a disztális kanyarulatos csatornácskákban. 
 A visszaszívódás elsısorban a hámsejtek luminális NPT2a Na+/Pi kotranszportereinek 
aktivitásától függ. A proximális tubulusban a Pi-nak aktívan kell transzportálódnia a 
csıüregbıl a sejtekbe igen meredek elektrokémiai grádienssel szemben. A Pi koncentrációja a 
hámsejtekben legalábbis azonos a tubulusfolyadékéval, és ez a grádiens felvételgátló 
elektronegatív. Ezért ez a szállítás luminális Na+-kotranszportot igényel. A Na+/Pi 
kotranszportereknek három családjuk létezik:  

• Az 1-es típusú család tagjai az NPT1, 3 és 4. A szállítási feladatuk nem korlátozódik a 
Na+ és a Pi szállítására, a tényleges fiziológiai szerepük még nem világos.  

• A 3-as típusú családnak két tagja van: a Pit1 és a Pit2. A funkciójuk egyik része az, 
hogy fenntartsák a szükséges intracelluláris foszfátszintet. A vesében a hámsejtek 
bazo-laterális oldalán vannak, a Na+-ot és a Pi-t transzportálják a tubulussejtbe.  

• A 2-es típusú család tagjai hárman vannak, mindegyikük egy külön gén terméke. A 
csatornácskák hámsejtjeinek luminális felszínén helyezkednek el. Az NPT2c a 
magzati transzporter, az NPT2b a bélben lokalizálható, az NPT2a meg a vesében. Ez 
utóbbi NPT2a kizárólag a proximális tubulus sejtjeiben fordul elı. Ez egy 8 
transzmembrán szegmentumú fehérje, amelynek bonyolult szabályozása van. A sejtbe 
jutott Pi nemkomplexált formában halad át a citoszólon, és passzív, de facilitált 
transzporttal jut ki a sejtbıl. E bazo-laterális transzportert még nem azonosították. 

 Az NPT2a jelentıségét tükrözi az extracelluláris szabályozóinak száma. Az NPT2a 
aktivitását elısegítı molekulák közül a kalciferolok serkentik az expresszióját, valószínőleg 
átírásos mechanizmussal. Az NPT2a promoterében léteznek ugyanis kalciferol-reszponzív 
elemek. A Pi felvételét szintén elısegítı molekula a sztanniokalcin-1 (STC-1); ez a 
győjtıcsatornák sejtjei által szekretált foszfoprotein. A csontokban a STC-1 közvetíti az 
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oszteoblaszt sejtek Pi-felvételét a Pit-1 (3-as típusú) transzporterek felszabályozása útján. A 
vesében feltehetıleg a STC-1 hajtja az NPT2a expresszióját. 
 A foszfatoninok és a foszfatoninszerő molekulák viszont az NPT2a expressziójának 
leszabályozását (mérséklését) segítik elı. Ez csökkenteni fogja a foszfátfelvételt a 
hámsejtekbe és foszfáturiát idéz elı. Több ilyen foszfatonin funkciójú molekula is ismert, a 
fontosabbak:  

• FGF-23,  
• sFRP-4,  
• MEPE és  
• a PTH.  

A MEPE kivételével bizonyítottan erıs hatásúak az NPT2a aktivitásra. Az sFRP-4 
hatását még alig ismerjük, de felteszik, hogy az NPT2a-t eltávolítja a luminális membránból. 
Az FGF-23 és a PTH mindketten csökkentik a luminális transzporterek számát; az FGF-23 
talán már a mRNS-ek képzıdésénél, míg a PTH a transzporterek internalizációját indukálja. A 
PTH hiányában a meglevı NPT2a addig mőködik, amíg élettartamát ki nem tölti. Figyelemre 
méltó, hogy a kalciferolokat megkötı fehérje, a megalin, amely a 25-OH-D3-at internalizálja 
a vizeletbıl, koexpresszálódik az NPT2a-val, és lehet, hogy ez a kulcsfontosságú célja a PTH 
közvetítette NPT2a-internalizációnak. Lehet azonban az is, hogy az FGF-23 ténylegesen 
internalizálja az NPT2a-t; a tényleges hatásmechanizmusa még nem tisztázódott. Talán a 
legkevésbé jól ismert foszfatonin a MEPE. A pontos hatásmechanizmusa még nem világos, de 
a C-terminális ASARM motívuma foszfáturiás hatású. Meglepı módon, mind az FGF-23, 
mind a MEPE kapcsolatban van a PHEX-szel, ami arra utal, hogy valamilyen dinamikus 
kölcsönhatás létezik e molekulák között. 
 
 
 A csontképzıdés és –felszívódás 
 
 Lényegében egymás mellett zajló, egymást kiegészítı dinamikus folyamatok. 
 
 A csontképzıdés (oszteogenezis) 
 
 A csontok képzıdése különféle körülmények között kezdeményezıdhet. Elıfordulhat 
az egyedfejlıdés során normálisan, a felnıttkorban a normális csont-homeosztázis során is 
zajlik, de egyes betegségekben is felléphet. 
 A csontok képzıdésének három különbözı változatát írták le:  

• az intramembrán (a kötıszövetbıl lapos csontok képzıdnek), 
• a perikondriális (a csontosodás a porcok körül kezdıdik) és  
• az endokondriális csontosodást (a csontosodás a porcokban kezdıdik).  
Az itteni tárgyalás céljára a három folyamatot összevonjuk egy olyan általánosításba, 

amely azonban nem mindig alkalmazható. 
 Praktikus szempontból a csontosodás elsı stádiuma az oszteoblaszt sejtek keletkezése, 
létrehozása vagy toborzása. Úgy gondolják, hogy ezek a csontképzıdés helyén vagy már 
léteznek vagy úgy vándorolnak oda, vagy rezidens elısejtekbıl (csont-ıssejtekbıl, 
oszteoblaszt-prekurzorokból) jönnek létre különféle oszteoblaszt-induktorok hatása alatt. 
 Az általános csontképzıdés egy potenciális modellje a következı (14. ábra): 

1. Azt feltételezik, hogy elıször az extracelluláris folyadék/vérszérum Ca2+-szintje 
megemelkedik (hiperkalcémia), és szükség támad a fölösleges Ca2+ lerakódására. Ilyen 
körülmény könnyen elıállhat erıteljes hormon közvetítette Ca2+-felszívódás alatt.  

2. A keringı Ca2+-szint megemelkedése a csontban talán makrofág sejtekre hat, és 
indukálja bennük a BMP-2 termelését. Ismert, hogy a BMP-2 elımozdítja a mezenchimasejt 
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—→ oszteoblaszt sejt átalakulást. Ha a hiperkalcémia elıidézıi az aktív kalciferolok az 
erıteljes Ca2+-abszorpció elıidézésével, akkor a hidroxi-kalciferolok közremőködhetnek a 
preoszteoblaszt sejtek generálásában is.  

3. Ha már egyszer kialakultak, akkor a preoszteoblaszt sejtek vagy sorba rendezıdnek 
az elızetes reszorptív areák felszíne mentén, vagy olyan mintázatba rendezik magukat, amely 
megkönnyíti a csontok ásványi anyagainak beépítését (ásványosodását).  

4. Amikor már megtalálták a helyüket, a preoszteoblaszt sejtek osztódni kezdenek, 
szekretálni kezdenek I típusú kollagént és oszteonektint, szintetizálni kezdik az alkalikus 
foszfatázt, expresszálnak továbbá PTH1R-t, αv, α5, β3 és β5 integrineket. Az I típusú kollagén a 
csontszövet túlnyomó szerves extracelluláris mátrix rostja; lehet, hogy ez az egyetlen kollagén 
típus a csontban. Az alkalikus foszfatáz egy GPI-kapcsolt membránfehérje, amely a belsı 
transzport számára termel Pi-t. Ez fog végsı soron komplexumot alkotni az ionos Ca2+-mal 
egy CaP kristályt kialakítva, amely körül aztán a hidroxi-apatit képzıdhet. Az oszteonektin 
40 kDa-os glikoprotein, amely talán interferál az ásványosodással. 
 5. Az extracelluláris Pi létrehozását és a kollagén szintézisének megkezdését követıen 
a preoszteoblaszt sejtek oszteoblaszt sejtekké érnek. E sejtek biokémiai jellemzıje a 
következık expressziója: I típusú kollagén, csont szialoprotein-1 (BSP-1), alkalikus 
foszfatáz, PTH1R, E11/gp36 és oszteokalcin. Ebben a fázisban a BSP-1 és az oszteokalcin 
különösen érdekes. A BSP-1 egy 85 kDa-os, szulfatált glikoprotein, ami affinitást mutat a 
hidroxi-apatit iránt. A csontban levı nem-kollagén fehérjéknek mintegy 10 %-át teszi ki, és 
sokszoros Glu oldalláncok jellemzik. Ezek az oldalláncok – az R-COO- anionos alakjuk miatt 
– akár 83 Ca2+-iont is képesek megkötni. Bár a hidroxi-apatit kristályok növekedését és annak 
szabályozását még nem egészen értjük, úgy vélik, hogy a BSP-1 Ca2+-megkötése 
horgonyozza le a BSP-1-et a hidroxi-apatithoz és ez mőködik közre a szervezıdı CaP 
képzıdésében. Az oszteokalcin (vagy csont Gla fehérje) viszont egy kicsiny, 6 kDa-os, 49 
aminosavas peptid még nem teljesen értett funkcióval. Egyike a csontokban levı sok 
vitaminoktól függı fehérjéknek: aszkorbinsav (C-vitamin) szükséges a Pro9-en történı 
hidroxilációjához, a D-vitamin (kalciferol) iniciálja a génje expresszióját, a K-vitamin a 
kofaktora a K-vitamintıl függı karboxilázának. Ez utóbbi enzim egy γ-karboxil csoportot ad 
hozzá a molekulájához. Ez hozza létre azt a két γ-karboxil csoportot, amelyek az exogén Ca2+ 
kötıhelyei. Ennek alapján az oszteokalcint az ásványosodás elımozdítójának vagy a 
gátlójának is vélik. A PTH/PTH1R aktivitás az oszteoblaszt sejtekben leszabályozza 
(mérsékli) az oszteokalcin expresszióját. Mivel a PTH a csontok ásványi anyaga 
csökkenésével hozható összefüggésbe, az oszteokalcin a csontképzésben lehet fontosabb. Ám 
az oszteokalcin kis dózisai gátolják a CaHPO4.2H2O átalakulását Ca10(PO4)6(OH)2-vé (azaz 
hidroxi-apatittá); emiatt az oszteokalcin szerepe még vitatott. 
 6. Amint az ásványosodás megkezdıdik, vagyis oszteoid rakódik le, az oszteoblaszt 
sejtek hozzákezdenek egy kétfázisú folyamattal a szervezett Ca2+-lerakódáshoz. Ez azzal 
kezdıdik, hogy 100 nm-es mátrix vezikulák jönnek létre bennük. Ezek citoplazmatikus, 
membránnal határolt hólyagocskák, amelyek az oszteoid—oszteoblaszt sejt határfelülete 
közelében képzıdnek. Ezek a mátrix vezikulák számos különféle anyagot tartalmaznak, 
köztük annexin V-öt (a belsı membránfelszínen), a GPI-kapcsolt alkalikus foszfatázt, a 
kalbindin-D9K-t, pirofoszfatázokat, szénsavanhidratázt, AMPázt, BSP-1-et, oszteonektint és 
oszteokalcint. A mátrix vezikulák membránja koleszterinben, foszfatidil-szerinben és 
szfingomielinben gazdag. A mátrix vezikulák kinyomódnak (externalizálódnak) az 
oszteoblaszt sejtekbıl egy annexintıl függı folyamattal, mégpedig ott, ahol az annexinek az 
extracelluláris mátrixhez kapcsolódnak. A csontban ez a kapcsolat még nem világos. A 
porcban a mátrix vezikulák a porc alapállomány II és X típusú kollagénjéhez kapcsolódnak. 
Úgy tőnik, hogy a csontokban csak I típusú kollagén van. Mind az alkalikus foszfatáz, mind 
az annexin kötıdni tud az I típusú kollagénhez. A mátrix vezikulák külsı felszínén történt 
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expressziójuk után ezek a molekulák horgonyt szolgáltathatnak az oszteoblaszt sejtek mátrix 
vezikulái számára. 
 7. Az externalizációja után a mátrix vezikula fizikai változásokon megy át. Mind a 
Ca2+, mind a Pi a vezikulába transzportálódik. A Ca2+-ot átvivı csatornát az annexin képezi. A 
Ca2+ belépését kíséri a Pi felvétele, ami szorosan kapcsolt az alkalikus foszfatáz aktivitás által 
generált külsı Pi létrejöttével. A foszfát felvétele bekövetkezhet az NPT3 vagy a Pit-1 Na/P 
kotranszporterekkel. A mátrix vezikulába jutva a Ca2+ és a Pi amorf CaP kristályokat alakít ki. 
Ezt a korai képzıdést elısegíti a Ca2+ és a Pi kezdeti kölcsönhatása a foszfatidil-szerinnel. A 
létrejött primér kristály(oka)t okta-CaPi-szerő ásványnak nevezik (ez még nem a normálisan 
szervezıdött hidroxi-apatit). Az okta-CaPi-szerő komplexumon gyors kristálynövekedés indul 
meg, amint a vezikulán belül a Ca2+- és a foszfátszint elég magassá válik. Ez a folyamat hozza 
létre a korai hidroxi-apatitot. Az kétségtelen, hogy a γ-karboxil csoportokkal rendelkezı 
molekulák némelyike szabályozza a folyamatnak eme kezdeti fázisát. Eddig a pontig 
beszélnek a hidroxi-apatit képzıdés elsı fázisáról. 
 8. A második fázis során, az egyre növekvı CaP komplexum ténylegesen elkezdi az 
áthatolást a mátrix vezikula membránján. Ám a mátrix vezikula teljes szétroncsolódása csak 
késıbb következik be. Ehelyett foszfolipázok ütnek lyukakat a membránon, exponálva a 
születı hidroxi-apatitot az extracelluláris folyadéknak. A hidroxi-apatit folyamatos 
növekedését szabályozó tényezık: a Ca2+- és Pi-koncentrációk, a lokális pH, a nem-kollagén 
mátrix fehérjék jelenléte. Ezek között a legfontosabbak: BSP-1, oszteokalcin és oszteonektin 
és az oszteopontin. Úgy látszik, hogy az oszteopontin játssza a fı – ha ugyan nem a 
legalapvetıbb - szerepet a nagy léptékő hidroxi-apatit képzıdésben. Az oszteopontin egy 
szekretált foszfoglikoprotein, amelynek szintézisét és kiürülését az aktivált kalciferolok 
indukálják. A molekulának van egy RGD szekvenciája, amely a sejtek számára horgonyul 
szolgál. Ráadásul változatosan foszforilált, pedig a foszforiláció foka láthatóan befolyásolja a 
funkcióját. Amikor a foszforilációs helyeinek csak 40 %-a van betöltve, akkor blokkolja az 
ásványosodást; de amint a foszforilációs helyeinek 95 %-a be van töltve, akkor viszont 
elımozdítja a hidroxi-apatit képzıdését. Azt azonban nem tudjuk, hogy a 95 %-ban 
foszforilált oszteopontin rendszeresen elıfordul-e a csontban. Felvetették, hogy az 
oszteopontin és az oszteokalcin kölcsönhatnak egymással, és ez a kölcsönhatás tárja fel azokat 
a Ca2+-kötı nukleációs helyeket az oszteopontinon, amelyek szükségesek a hidroxi-apatit 
kialakulásához. 
 
 Csontfelszívódás (reszorpció) 
 
 A csontfelszívódás folyamatát az oszteoklaszt sejteknek tulajdonítják. Ezek sok 
sejtmagvú, monocita eredető (csontszöveti makrofág) sejtek, amelyek képesek reagálni 
alacsony pH-ra, PTH-ra vagy alacsony Ca2+-szintre. Bár a kísérletes biológusok sokat 
foglalkoztak az utóbbi évtizedekben az oszteoklaszt sejtek citokinok általi indukciójával, a 
mőködésük megváltozásában az acidózis és még inkább az oszteoklaszt sejteknek az 
acidózisra adott válaszai legalább olyan fontosak. 
 Az oszteoklaszt sejtek expresszálnak egy protonérzékelı és G-fehérjével kapcsolt 
receptort, amit OGR1-nek (vagy GPCR1-nek) neveznek. Alacsony pH-n ez a receptor 
aktiválódik és növeli az intracelluláris Ca2+-szintet. Ez kezdi meg a csontreszorpció 
folyamatát az ásványianyag-vesztéssel. A Ca10(PO4)6(OH)2 összetételő hidroxi-apatit jelentıs 
mennyiségő raktározott OH- iont tartalmaz. A metabolikus acidózis idején – amikor mind a 
légzési, mind a vesebeli pH-homeosztatikus mechanizmusok inadekvátak – a csont állománya 
lebomlik, hogy pufferelı kapacitású anyagokat szolgáltasson az extracelluláris 
folyadék/vérszérum számára. 
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 Az oszteoklaszt sejtek az oszteoklaszt-prekurzor sejtekbıl képzıdnek a következı 
citokinok hatása alatt: M-CSF, RANK-ligandum (RANK L/TRANCE), és feltehetıleg IL-1- 
A makrofág-kolóniastimuláló faktort (M.-CSF) az éretlen oszteoblaszt sejtek szekretálják; 
elısegíti az oszteoblaszt prekurzor sejtek kialakulását CFU-M-bıl és azok proliferációját. Az 
aktivált kalciferolok, az IL-11 jelenlétében és/vagy hipokalcémiás viszonyok között (ami 
PTH-felszabadulást okoz) az oszteoblaszt sejtek arra serkentıdnek, hogy expresszálják a 
RANK L-ot a felszínükön. A RANK L egy 45 kDa-os, II típusú transzmembrán glikoprotein, 
amely a TNF szupercsalád tagja. Amikor expresszálódik (az oszteoblaszt sejtek felszínén), 
akkor kötıdni tud az oszteoklaszt-prekurzor sejtek felszínén levı és konstitutíven jelen levı 
vagy az M-CSF által indukált RANK-hoz. Az M-CSF-fel szinergizmusban a RANK L 
differenciációt indukál az oszteoklaszt prekurzor sejtekben: ezek „prefúziós” oszteoklaszt 
sejtekké alakulnak, amelyek végül is összeolvadnak oszteoklaszt sejtekké az M-CSF, az IL-1 
ls a RANK L hatása alatt. A sejtfúzió hozza létre az érett, sok sejtmagvú oszteoklaszt sejtet. 
Végül a RANK L és az IL-1 aktiválja is az oszteoklaszt sejteket, ezzel kezdeményezve a 
csontfelszívódást. Meg kell jegyezni, hogy a gyulladást elısegítı citokinok (IL-1β, TNF-α) 
szintén indukálják a RANK L expresszióját az oszteoblaszt sejtekben, de nagyobb mértékben 
a T-sejteken. A hatásuk azonban azonos: az oszteoklaszt sejtek fejlıdésének indukciója. 
 Az oszteoklaszt sejt elıször létrehoz egy szuboszteoklasztikus teret az oszteoklaszt sejt 
és az alatta levı csontállomány között. E lezárt térbe (lacunába) H+ ionok szabadulnak bele a 
következık mőködésének eredményeképpen: egy protonpumpa/transzporter (V-ATPáz 
és/vagy Na+/H+ kicserélı) vagy kapcsolva egy Cl- transzporterhez/csatornához (KCC1 és 
CLC7). E sósav feloldja a lacunát alulról szegélyezı ásványi anyagot, ezért helyileg igen 
magasra nı a Ca2+- és a Pi-szint. Emellett szekretálódik még a tartarát-rezisztens savas 
foszfatáz (TRAP) és a katepszin-K is. Ezek az enzimek emésztik meg az ásványi anyagot 
fogva tartó szerves alapállományt. 
 Úgy látszik, hogy legalább három negatív visszacsatolási mechanizmus regulálja az 
oszteoklaszt sejtek tevékenységét.  

1/ Az elsıben a felszabadult Ca2+ szerepel: felvetették, hogy a Ca2+ a TRPV 
csatornákon lép be az oszteoklaszt sejtekbe. Nem világos még, hogy mi nyitja ki a 
csatornákat. Az oszteoklaszt sejteknek rianodin-receptorral (RyR2) társul CaSR-ai vannak; e 
komplexum aktiválódása kezdeményezheti a Ca2+-átjutást az oszteoklaszt sejten keresztül az 
extracelluláris folyadékba. Ettıl függetlenül beszámoltak róla, hogy a Ca2+-beáramlás 
apoptózist indukál az oszteoklaszt sejtekben, ami által potenciálisan korlátozódik az az idı, 
ami alatt a csont ki van téve a csontoldó ágenseknek. Az világos, hogy a sejten belüli Ca2+-
kötı anyagok – mint a kalbindinek – modulálhatják bármennyire megnıtt citoplazmatikus 
Ca2+-szintek hatásait.  

2/ A második negatív feedback mechanizmusban a vérlemezke eredető növekedési 
faktor (PDGF) dimer izoformája, a PDGF-BB játszik szerepet. Eszerint az oszteoblaszt 
sejteken levı RANK L kötıdik az oszteoklaszt-prekurzor sejteken levı RANK-hoz, 
létrehozva egy funkcionális oszteoklaszt sejtet. Ezek az oszteoklaszt sejtek most szekretálják 
a PDGF-BB homodimert, ami lefelé moduláló (csökkentı) hatású az oszteoblaszt sejtek 
aktivitására. Ezért csökken az I típusú kollagén termelése és az oszteokalcin szekréciója. 
Talán még jelentısebb, hogy a PDGF-BB arra indukálja az oszteoblaszt sejteket, hogy 
szekretáljanak oszteoprotegerint (OPG), ami a RANK L oldható természetes receptora. Ezért 
az OPG blokkolja a RANK L aktivitását az oszteoklaszt-prekurzorokon és ezzel korlátozza az 
oszteoklaszt sejtek fejlıdését. Ezt a hatást felerısíti az aktivált kalciferolok (D-vitaminok, a 
csont anabolikus ágenseinek egyike) jelenléte, ami szintén elısegíti az oszteoblaszt sejtek 
általi OPG-szekréciót.  

3/ Az oszteoklaszt sejtek mőködésének lefelé szabályozásában a harmadik lehetséges 
mechanizmus az, amiben az oszteoklaszt sejtek által termelt β-interferon (IFN-β) játssza a fı 
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szerepet. Az IFN-β az oszteoklaszt sejtek fejlıdésének autokrin gátló anyaga. Az IFN-β az I 
típusú ILR-on át hatva csökkenti annak a c-fos nevő transzskripciós faktornak a mennyiségét, 
ami szükséges az oszteoklaszt sejtek folyamatos aktivitásához. 
 
 
 A víz- és elektrolitforgalom homeosztázisának jelentısége, illetve rendellenességei 
 
 A testnedvek ozmolaritásának rendellenességei 
 
 Viszonylagos vízhiány (hiperozmolaritás) 
 Ilyenkor a vérplazma ozmotikus koncentrációja > 300 mozmol/liter értéknél. 
 Okok: 

• csökkent vízfelvétel, 
• fokozott vízvesztés, 
• fokozott oldottanyag-bevitel vagy metabolikus zavar (pl. cukorbetegség /diabetes 

mellitus/), 
• ezek különféle kombinációi. 

A tünetek a betegségtıl függnek és befolyásolja ıket az ozmolaritás-változás idıbeli 
lefutásának sebessége is. Neurológiai mőködészavarra utalnak: 

• nyugtalanság, fokozott ingerlékenység, 
• ataxia (nem összehangolt mozgások), 
• remegés és/vagy tónusos görcs, 
• fokális vagy epileptoid nagyrohamok, 
• halál (légzési elégtelenság miatt) 

Kezelés: Szabad víz adása olyan sebességgel, amely nem idéz elı agyi ödémát (az 
idegi sejtek alkalmazkodási ozmotikum-kijuttatásának sebességét figyelembe kell 
venni). 

 
 Viszonylagos vízfölösleg (hipoozmolaritás) 
 Ilyenkor a vérplazma ozmotikus koncentrációja < 260 mozmol/liter értéknél. 
 Okok: 

• fölösleges víz felvétele (szájon át vagy intravénás glükózinfúzió), 
• csökkent vizelettermelés, 
• Na+Cl- vesztés a veséken át. 

Tünetek: 
• intenzív szomjúságérzés, 
• anorexia, 
• izomgörcsök, 
• gyengeség, letargia, 
• nyugtalanság, zavartság és delírium, 
• halál. 

 
Kálium 
 
Hipokalémia 

 Legfıbb okai: 
• csökkent K+-felvétel, 
• a K+ ICF-be kerülése fokozott (fıleg alkalóziskor, INZ- és β2-agonistákkal való 

kezeléskor, gyors sejtnövekedéskor), 
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• fokozott K+-vesztés (hányás, hasmenés, erıs izzadás, sok vizelet termelése, 
szekrétumok lecsapolása). 

⇒ Vm még negatívabb lesz (hiperpolarizáció) → az ingerlékeny sejtek ingerlékenysége 
csökken: 

• változások az EKG-on, 
• izomgyengeség (elıször az alsó végtagokban, majd a törzsben, végül a 

légzıizmokban), 
• izomgörcsök, fájdalom, 
• paresztéziák, 
• tápcsatorna-tágulás, paralitikus ileus, 
• vizeletvisszatarrtás a húgyhólyagban (húgyhólyag-tágulás), 
• a vizeletkoncentrálás elromlik → poliuria, 
• metabolikus alkalózis, 
• az INZ-szekréció gátlódása. 

 
Hiperkalémia 

 Ritkább. Fı okai: 
• veseelégtelenség, 
• fokozott K+-felvétel, 
• tömeges szövetsérülés. 

⇒ Vm csökken (hipopolarizáció) → az ingerlékeny sejtek ingerlékenysége nı: 
• változások az EKG-on (kezelés nélkül kamrafibrilláció és aszisztolia), 
• paresztéziák, végtaggyengeség, petyhüdt bénulás, 
• légzésbánulás. 

 
Kalciumforgalmi zavarok 

 
 Az egyensúly zavarainak kórélettani tünetei csak az ionizált Ca2+ koncentrációjának 
változásaival függnek össze. Ez normálisan elég szők tartományban szabályozódik (az 
emlısökben, kivéve a szarvasokban) (láttuk, hogy fıleg a felszívódása és a vese általi 
kiválasztása). 
 Ha a forgalmának külsı szabályozása valamiért zavart szenved, akkor a belsı 
egyensúlyt az állítja helyre, hogy Ca2+ jut ki a csontokból az ECF-ba a PTH hatására. A 
kalcitonin viszont gátolja a csontfelszívódást és így a Ca-vesztést is. 
 
 Hipo/hiperkalcémia 
 
 Hiperkalcémia: [Ca2+]ECF > 2,53 mmól/liter. 
 Leggyakoribb ok: 

• a PTH és rokonainak túlzott szekréciója (hiperparatiroidizmus), 
• rosszindulatú daganatok, amelyek PTH-rokon peptidet termelnek. 

A tünetek nem egyedien specidikusak: 
• változások az EKG-on, 
• megnıtt nagyvérköri verıeres vérnyomás, 
• diurézis (a csökkent vizeletkoncentrálás miatt), 
• húgyúti kövesség (nefrolitiázis), 
• veseelégtelenség, 
• túlzott K-vesztés, 
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• szomjúság (a diurézis következtében), 
• székrekedés, 
• anorexia, 
• hányinger, hányás, 
• hasi fájdalmak, peptikus fekély, hasnyálmirigy-gyulladás. 

Hipokalcémia: [Ca2+]ECF < 2,27 mmól/liter. 
 Legyakoribb ok:  

• a PTH aktivitás elégtelensége, 
• az aktív kalciferolok (kalcidiol és fıleg kalcitriol) hiány. 

Gyakran együtt látható  
• hipomagnezémiával, 
• hiperfoszfátémiával, 
• akut hasnyálmirigy-gyulladással. 

A tünetek eléggé egyediek és specifikusak: 
• túlzott neuro-muszkuláris érzékenység, 
• emiatt tetánia, izomrángások és görcsök, különösen veszélyes lehet a gégegörcs, 
• paresztézioák, 
• EKG-változások, 
• szívritmuszavarok, 
• alacsony nagyvérköri verıeres vérnyomás 
• szívmegállás. 

 
Hipo/hipermagnezémia 

 
 A hipomagnezémia fı okai: 

• vesztés a vesén át a vizeletbe, 
• mozgás az ECF-bıl az ICF-ba. 
Tünetek csak [Mg2+]ECF < 1 mg/deciliter szint esetén (általában hipokalcémiával és 
hipokalémiával együtt). 
A hipomagnezémia gátolja a PTH szekrécióját ⇒ másodlagos hipokalcémiát okozhat. 

A hipermagnezémia fı okai: 
• akut vagy krónikus veseelégtelenség, 
• fokozott felvétel (hashajtók vagy antacidok visszaélésszerő használata), 
• szövetszétesés. 
Tünetek (neuro-muszkuláris és kardio-vaszkuláris) csak [Mg2+]ECF > 5 mg/dl esetén. 

 
A foszfátforgalom rendellenességei 

 
Újabban a foszfatoninok felfedezése a foszfátok felszívódására fókuszált. 
Hipofoszfatémia (az extracelluláris folyadékban alacsony foszfátmennyiség): 

[foszfátok]vérpl < 2,5 mg/dl, ez is súlyos, ha a koncentráció <1,0 mg/dl. 
Leggyakoribb okok: 

• fokozott belépés a sejtekbe (respirációs alkalózis), 
• csökkent felvétel vagy bélbeli felszívódás, 
• fokozott kiválasztás, 
• ezek kombinációi. 
• bekövetkezhet azonban kórházban is citokin- és rákellenes gyógykezelés alatt, 

és akkor is, ha az egyetlen energiaforrás az i.v. adott glükóz. 
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Tünetek: 
• izomgyengeség, rhabdomyolysis (a vázizom pusztulása), 
•  csontfájdalom (a csontreszorpció miatt) és angolkór, 
• letargia, zavart elme (konfúzió) 
• a záróizomgyőrők elromlott szabályozása, 
• súlyos esetekben energiaforgalom általános elromlása. A foszfátforgalom 

korlátozása csökkent oxidatív foszforilációt és limitált ATP-képzést jelent; 
• csökkent szöveti oxigenizáció (mert csökkent a 2,3-foszfo-glicerát szintje a 

vörösvérsejtekben), 
• légzési és vázizomgyöngeség 
• a fehérvérsejtekben elromlik a baktériumölı képesség (fertızésekre 

hajlamosság az ATP-képzés elégtelensége miatt), 
• szívizom mőködési rendellenesség, 
• idegi és agyvelıi bántalmak. 

 Nem ritka, hogy a veseelégtelenséget hipofoszfatémia kíséri; ekkor a GFR alacsony, a 
Pi alig jelenik meg a nefron terheléseként. 
 
 Hiperfoszfatémia (amikor az extracelluláris folyadékban túl magas a 
foszfátmennyiség): [foszfátok]vérpl > 5 mg/dl. 
 Leggyakoribb okok: 

• csökkent kiválasztás a vesékben a vizeletbe, 
• túlzott kibocsátás a sejtekbıl (szövetszétesés), 
• fokozott felvétel (fıleg gyermekekben). 

Tünetek: zömmel a másodlagos hipokalcémiának és a Ca-foszfát lerakódásoknak 
köszönhetık (fıleg a tüdıben és a kötıszövetekben, vérerekben) 

• metabolikus acidózist indukálódik Ennek tünetei: megnyúlt Q—T intervallum az 
EKG-ban, izomgörcsök, tetánia, a kalciferol- (D-vitamin-) képzıdés csökkenése. 

 
 
 
 



A testfolyadékok térfogati és 
ozmotikus viszonyai

A víz és a kis ionok 
anyagforgalma



Zsírtartalom és folyadékterek



Egyes folyadékterek



Transzporthámok

Az emlısöktranszporthámjai és függelékeik

Bır                                                               Szemgolyó
Verejtékmirigyek                                                       Retina pigmenthámja
Faggyúmirigyek                                                        Lencsetok hámja                                                             

Tápcsatorna                                                       Szaruhártya (cornea)
Szájnyálkahártya                                                            Corpus ciliare
Gyomornyálkahártya                                                            Halló- és vesztibuláris készülék
Bélhám                                                               Minden sejt (kivéve az idegsejtek)
Hasnyálmirigy                                                         Szagló és ízlelı nyálkahártyák
.Máj                                                               Minden sejt (kivéve az idegsejtek)
Epehólyag                                                            Reproduktív rendszer

Légzıkészülék                                                               Méhnyálkahártya
Légcsıhám                                                               Hüvely és vezetékeinek hámja
Hörgık, hörgıcskék hámja                                                             Csírasejtek
Tüdıhólyagocskák (alveolusok)                                                               Méhlepény hámja

Vizelettermelı rendszer                                                       Here kanyarulatos csatornácskák
Vese nefroncsatornácskák Mellékhere és ondóvezeték hámja
Húgyvezeték hámja                                                             Ondóhólyag hámja
Húgyhólyag hámja                                                             Dülmirigy (prosztata) hámja

Idegrendszer
Plexus choroideus hámja
Epineurium



Epiteliális transzportok



Az epiteliális transzportok gátlói



A kloridot szekretáló hám transzportjai



A hidrogénkarbonat felszívódása a vesében



Amilorid-érzékeny hámok transzportjai



Vízforgalom

• A vízforgalmi egyensúly összetevıi (napi mértéke emberben, ml)

Összes    6700Összes   3400Összes          2500Összes                 2500

500
6000
200

1200
2000
200

Vizelet           1500
Párolgás          800
Széklet            200
Spec. szekréciók
(nıkben: tej)   800

Ivás                      1200
Felvétel a testfelületen 0
Táplálékban         1000
Oxidációs víz        300

Vízvesztés
(tartós nehéz munka)

Vízvesztés
(melegben)

Vízvesztés
(átlagos)

Víznyerés
(átlagos)



Emlısök tejének összetétele
(g oldott anyag per 100 g tej)

 Víz (H2O)  Lipid  Fehérje Szénhidrát kcal/g víz 
Szarvasmarha 
Ember 
Weddell-fóka 
   átlagosan 
   szélsıségesen 

87,3 
87,6 
 
43,6 
27,2 

3,7 
3,8 
 
42,2 
57,9 

3,3 
1,2 
 
14,1 
19,5 

4,8 
7,0 
 
0 
0 

0,8 
0,8 
 
10,5 
23,0 

 



Víz- és sóforgalom szabályozása

•

• Intravaszkuláris térfogat ↑Intravaszkuláris térfogat ↑

Intravaszkuláris nyomás ↑

Szívpitvar Vaszkuláris baroreceptorok

renin

angiotenzin

aldoszteron

ANP

Szomjúság ↓Vízfelvétel ↓

NaCl és víz kiválasztása ↑

NaCl és víz visszatartása ↓

NaCl és víz vesztése ↑

-

-



Kationok és anionok i.c. koncentrációi
(mekv vagy mmól/i.c. liter víz)

   Ion     Vázizom 
mekv   mmól 

Szívizom      Máj    
mekv   

Pajzsmirigy Vörösvérsejt 
mekv   mmól 

Na+ 
K+ 

Mg2+ 
Ca2+ 
pH 

Összes 

12    12 
150    150 
34    17 

4   2 
6,9 

200    181 

7 
134 
28 
4 

7,1 
171 

29 
166 
29 
2 

7,2 
226 

42 
147 
? 
? 

7,2 
 

19    19 
136    136 

6    3 
0    0 
7,3 

158    158 
Cl- 

HCO3
- 

HPO4
2—H2PO4

- 
Szerves 
Fehérje 
Összes 

4    4 
12    12 
40    17 
90    84 
54    6 

200   123 

4 
12 
 
 
 
 

19 
16 
 
 
 
 

19 
14 
 
 
 
 

78    78 
18    18 
4    2 

25    23 
36    5 

161   126 
Össz ozmol/l 
ECF térfogat 
VNYP (mV) 

304 
8,2 % 
-90 

 
 
 

 
19,5 % 

-85 

 
10.5 % 

-43 

284 
20 % 
-10 

 



A vérplazma-ozmolaritás szabályozása

Vérplazma-ozmolaritás↑

Agyvelıi ozmoreceptorok

renin

angiotenzin

Szomjúság ↑

Vízfelvétel ↑

-

Arg-vazopresszin(ADH) ↑

-

Vízvesztés
a vizelettel ↓

-



A vérplazma Arg-vazopresszintje mint a vérnyomás, ill. a vérplazma-
ozmolaritás függvénye



Bélhámsejtek 
kalcium- és 
foszfáttranszportja



A kolekalciferol aktiválása



A PTH szekréciója



Ca-visszaszívódás a nefronban



Foszfát-visszaszívódás a nefronban



A csont mineralizációs folyamata



Az oszteoklaszt sejtek mőködése



Az ECF térfogatváltozásai



Az ECF megzavart megoszlása


