17408 Biológia 12. 1–176_korr_3.indd 5

Az ember szabályozó működése

Jelátvitel testfolyadék révén –
a hormonális szabályozás
Jelátvitel szinapszisok révén –
az idegi szabályozás
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1.

lecke

A szabályozás
általános elvei

A belső környezet
Az emberi szervezet akkor működik egészségesen, ha a külső környezet változásai és az anyagcsere-folyamatokkal járó belső állapotváltozások
ellenére a belső környezet jellemzői közelítően
egy állandó, optimális értéken maradnak. A sejtek, szövetek, szervek számára a belső környezetet a testfolyadékok, a vér, a nyirok, valamint a
szövetnedv jelenti. Egyik legfontosabb tényezője
a tápanyag- és oxigénellátottsága, mert adott időben megfelelő mennyiségre van szükség belőlük,
ugyanakkor a bomlástermékeket mihamarabb
el kell távolítani a szervezetből. Fontos a testfolyadékok állandó mennyisége, ozmózisnyomása,
ionösszetétele, kémhatása és hőmérséklete is. Az
ezeket befolyásoló hatások pillanatról pillanatra
változnak, értékeikben mégis csak egy minimális
ingadozás figyelhető meg. A folyamatos változások miatt a belső környezet állandósága egy dinamikus egyensúly, a homeosztázis. Mindez csak
bonyolult szabályozási folyamatok eredményeképpen tartható fenn. A testhőmérsékletünk például a
mínusz tízfokos hidegben és a negyvenfokos nyári
melegben is 36,2–36,8 °C között ingadozik. Hideg
környezetben a test hűlésének néhány tizedfokos
csökkenését már érzékeli a megfelelő központ, és
fűtési mechanizmusokat indít el az optimális testhőmérséklet fenntartása céljából. Kánikulában felmelegedésünket hűtési mechanizmusok indítása
akadályozza meg (verejtékezés, anyagcsere-folyamatok csökkenése stb.).

A szabályozás mechanizmusa
A külső és belső változások rendszerint a teljes
szervezetre hatnak. Egy váratlan veszély elhárítása
például szinte valamennyi szervrendszer állapotát
befolyásolja. A folyamatok irányítása ezért nem
egymástól elszigetelten működik, hanem egységes rendszerként, a sejtek működését összehangoló
szabályozási hálózatokban valósul meg.
A sejtek azért képesek összehangolni működésüket, mert kommunikálnak egymással. A kommunikáció a sejtek számára jelentéssel bíró kémiai anyagokkal, transzmitterekkel valósul meg.
A transzmitter legegyszerűbben sejtről sejtre adódik át, a soksejtű szervezetekben azonban ez a
módszer lassú volna, ezért kevésbé lenne hatékony.
A fejlettebb szervezetekben az evolúció során két
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formája alakult ki, a hormonális vagy endokrin
kommunikáció és az idegi vagy neurokrin kommunikáció. A hormonális kommunikáció során az
információközlő kémiai anyag a véráramba kerül,
és annak segítségével jut el a célsejtekhez. Az idegi
kommunikáció során a messzire elérő, hosszú nyúlványú sejtek közvetlenül vagy egy-két sejt közbeiktatásával juttatják célba a hatóanyagot.
Az életfolyamatok irányításának két alapformája a vezérlés és a szabályozás. A vezérlés
egyirányú kapcsolatot jelent. Vezérlés esetén az
irányító központ az irányított rendszert utasításokkal működteti, de az irányított rendszer nincs
hatással a központ működtetésére. Irányítás történik például a DNS  fehérje átírás esetén. Szabályozás akkor valósul meg, ha a központ állandó
visszajelzést kap az irányított rendszer működéséről. A szabályozás ezért kétirányú kapcsolat, működése során egy szabályzókör alakul ki. Például,

ha egy egészséges ember szervezetében a vércukorszint megemelkedik (megváltozott a belső
környezet), a központ olyan folyamatokat indít
el a szervezetben, amelyek a vér cukortartalmát
csökkentik. A vércukorszint alakulását ilyenkor
folyamatosan érzékeli, és a normál szint elérésekor a folyamatot leállítja. Ezt a szabályozási elvet
negatív visszacsatolásnak nevezzük, amely igen
elterjedt az élővilágban. Abban az esetben, ha a
szabályozási folyamat eredménye a folyamat további fokozódását eredményezi, a visszacsatolás
pozitív. Pozitív visszacsatolás jellemző például
az autokatalitikus biokémiai reakciókra és az ismétléses tanulásra.
Az endokrin kommunikáción alapuló hormonális szabályozás és a neurális kommunikáción
alapuló idegi szabályozás nem választható el egymástól, ezért helyesebb egységes, neuroendokrin
szabályozásról beszélni.

Olvasmány

A „kell” és a „van” érték a szabályozásban

A szervezetet működtető szabályzókörök alapinformációi a központ által kitűzött, a szervezetre jellemző,
ún. „kell” értékek. Ezek általában az irányított rendszer működésének optimális mértékét jelentik. A működés nagyon emlékeztet egy termosztáttal szabályozott központi fűtési rendszerre. A „kell” értéket mi adjuk
meg a fűtési rendszernek a termosztát (a központ) beállításával, mondjuk 21 °C-ra. A rendszerhez tartozik
egy érzékelő, a hőmérő, amely a pillanatnyi „van” értéket érzékeli. Ha a „van” érték alacsonyabb lesz a „kell”
értéknél, a termosztát a hőmérő adata alapján ezt érzékeli, és a fűtési rendszert bekapcsolja. Az azonban
csak addig fűt, ameddig a hőmérséklet el nem éri a kívánt 21 °C értéket. Ekkor a termosztát kikapcsol, és
a fűtés leáll.

Kérdések és feladatok

1
2
3

Mi a homeosztázis?
Sorold fel a belső környezet legfontosabb állapotjelzőit!
Mit nevezünk transzmitternek?

4
5
6

Hasonlítsd össze a sejtek endokrin és a neurokrin kommunikációján alapuló szabályozást!
Mi a különbség a vezérlés és a szabályozás között?
Mondj egy példát negatív visszacsatolásra!

Az ember szabályozó működése

JELÁTVITEL TESTFOLYADÉK RÉVÉN …
1. A szabályozás általános elvei
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A hormonális
szabályozás
működési elve
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A hormonális szabályozás központja
Az ember szervezetének endokrin szabályozása
a belső elválasztású rendszeren keresztül történik.
Transzmitter anyagai a hormonok, ezért hormonális szabályozásnak is szoktuk nevezni. A hormonokat belső elválasztású mirigyek termelik. A mirigyek azért belső elválasztásúak, mert – szemben
a külső elválasztású mirigyekkel – kivezetőcsövük
nincs, sejtjeik a termelt váladékot, a hormonokat
közvetlenül a véráramba juttatják, amelyek ennek
segítségével jutnak el a célsejtekig. A hormonként
működő molekulák aminosav-származékok, peptidek, fehérjék vagy szteroid típusú vegyületek. Az
aminosav-származékok egyetlen aminosavból állnak, ehhez kapcsolódnak kisebb molekularészletek.
Ilyen például a tiroxin nevű, anyagcserét befolyásoló
hormon. A peptidek néhány aminosav összekapcsolódásával jönnek létre, ilyen a simaizomzatra ható
oxitocin. A polipeptidek vagy fehérjehormonok sok
aminosavból állnak, ilyen például a vércukor szabályozásában szerepet játszó inzulin. A szteroid hormonok szteránvázas vegyületek származékai, ilyenek általában a nemi hormonok.
A hormonhatások végső soron valamelyik sejtműködés szabályozására irányulnak. Ugyanakkor a
véráramból a hormon molekulája nem kerül közvetlen kapcsolatba ezekkel a sejten belüli folyamatokkal. Hogyan továbbítódik mégis a sejt belsejébe
a hormon által hozott információ? A hormonok
úgy idézik elő a célsejtekben a változásokat, hogy
az őket specifikusan „kifogó” sejthártyában lévő
receptorokhoz kapcsolódnak. Egy hormon csak
azokban a sejtekben képes kifejteni a hatását,
amely rendelkezik a szükséges receptorokkal. Az
ember májsejtjei például a bennük tárolt glikogénből az adrenalinhormon hatására glükózt termelnek. A folyamat első lépése az adrenalinhormon
megkötése a májsejt sejthártyájának receptorán.
Az összekapcsolódás következtében a receptorfehérje térszerkezete megváltozik, és működésbe
hozza a membránban közvetlenül hozzá kapcsolódó megfelelő enzimfehérjét. Ez a membrán belső
oldalán megkezdi az ATP-molekulák átalakítását
cAMP-molekulákká (2.1. ábra).
Ez utóbbi felépítésére az jellemző, hogy az AMP
foszfátcsoportja visszakapcsolódik a ribóz gyűrűjéhez, kialakítva ezzel egy körbezáródó, ciklikus szerkezetet (2.2. ábra). Innen a ciklikus AMP elnevezés.
A keletkező cAMP-molekulák hatására aktiválódnak a sejtben található glikogénbontó enzimek,
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2.1. ábra. A cAMP-molekula a sejten belüli információátadás hírvivője
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2.2. ábra. A cAMP-molekula szerkezete

amelyek a glikogént glükózmolekulává alakítják.
Az adrenalin mint hormon tehát közvetve serkenti
a glükóz termelődését a májsejtekben, mintegy hír-

vivőként működik. A sejt membránfehérjéi a külső
jeleket belső jelekké alakítják át, amelyeket második
hírvivőként a cAMP-molekula továbbít a sejt belsejében a folyamatot végrehajtó enzimfehérjékhez.
Mivel a második hírvivő hatás specifikussága a célsejt hormonkifogó receptorkészletétől függ, több
hormon esetében is lehet ugyanaz a molekula a közvetítő. A sejten belüli információátadás egyik leggyakrabban előforduló molekulája a cAMP, amely
számos hormonhatás közvetítője a szabályozási folyamatokban. Második hírvivő lehet a sejtekben más
ciklikus nukleotidszármazék is, például a cGMP.
Nemcsak belső elválasztású mirigyek termelnek
hormonhatású anyagokat, hanem számos szervünk
egyes sejtjei is. Ezek a szövethormonok. A máj például szomatomedineknek nevezett, a növekedésre
ható szövethormont állít elő. A gyomor-bél rendszerünk is több hormonhatású anyagot választ el.
Alapvető funkciójuk a bélcsatornában zajló emésztési és felszívódási folyamatok összehangolása.

Kérdések és feladatok

1
2
3

Hasonlítsd össze a belső elválasztású mirigyeket a külső elválasztású mirigyekkel!
Milyen kémiai összetételű hormonokat ismerünk?
Mi a különbség egy peptidhormon és egy fehérjehormon kémiai összetétele között?

4
5
6

Mondj egy példát olyan hormonra, amely kémiai összetétele alapján aminosav-származék!
Miért nevezhető a cAMP elsődleges hírvivőnek a hormonhatás mechanizmusában?
Miért lehet több hormon hírvivő molekulája is
a cAMP?

Az ember szabályozó működése

receptor
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Az agyalapi mirigy felépítése
és hormonjai
Az ember szervezetében a belső elválasztású és
az idegi rendszer együttesében, a neuroendokrin
rendszerben a hormonális szabályozás központját
az agy hipotalamusznak nevezett területe és a hozzá kapcsolódó agyalapi mirigy (hipofízis) alkotja
(3.1. ábra).
Az ember agyalapi mirigye a koponyaalap ékcsontjának üregében elhelyezkedő, 0,5-0,7 grammnyi, kicsiny szerv. Az üreg felső nyílásán keresztül
egy nyél kapcsolja össze a hipotalamusz agyalapi
felszínével (3.2. és 3.3. ábra). Működés szempontjából az agyalapi mirigy elülső és hátsó lebenyre
tagolódik.
Az elülső lebeny bő vérellátású, mirigysejtekben gazdag szövetből épül fel, amely fejlődéstanilag a garat hámjából származik. A hátsó lebenynyel ellentétben, hormonjai saját mirigysejtjeiben
termelődnek. A hormontermelés beindulásához
hipotalamusz

agyalapi mirigy
pajzsmirigy
mellékpajzsmirigyek

mellékvesék

(vagy)
herék

hasnyálmirigy

(vagy)
petefészkek

3.1. ábra. Az ember hormonális rendszere
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agyalapi mirigy
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nagy sejtek

agyalapi mirigy nyele

agyalapi mirigy
hátsó lebenye

3.2. ábra. Az agyalapi mirigy fénymikroszkópos képe

3.3. ábra. Az agyalapi mirigy felépítése

azonban a hipotalamuszban képződő kémiai vegyületekre van szüksége. Ezek a hipotalamusz
kisméretű neuroszekréciós sejtjeiből származnak
(3.4. ábra), és az agyalapi mirigy nyelén keresztül
futó sejtnyúlványokból kerülnek át az elülső lebeny
hajszálérhálózatába. Az elülső lebenynek így csak
közvetett kapcsolata van a hipotalamusszal. Az
elülső lebenyben termelődő hormonok polipeptid
vagy fehérje természetűek. Közülük a növekedési
hormon közvetlenül hat a fiatal szervezet egészének normális növekedésére. Hiányában a szervezet növekedése egészen lelassul, és az egyed törpe
marad. Túltermelés esetén viszont óriásnövés jön
létre. A hormon növekedést serkentő hatása természetesen összefügg a sejtek anyagcseréjét szabályozó hatásával is. Így fokozottan serkenti a növekedéshez szükséges izomfehérjék termelődését, a
csontszövet fehérjéinek szintézisét, vagy a zsírok és
a szénhidrátok lebontását energiatermelés céljára.
Az elülső lebeny többi hormonja nem általános hatású az egész szervezetre, mint a növekedési
hormon. Szabályozó tevékenységüket egy-egy másik belső elválasztású mirigyre fejtik ki. A pajzsmirigyre ható hormon szabályozza a pajzsmirigy
működését. Serkenti a pajzsmirigyben termelődő hormonok szintézisét és kiürülésüket a vérbe. A mellékvesére ható hormon a mellékvesekéreg
hormontermelését befolyásolja. Elsősorban a mellékvesekéreg szénhidrát-anyagcserére ható hormonjának elválasztását fokozza. A nemi mirigyekre
ható hormonok mind a két nemben hasonlóak, csak
természetesen más-más szervre hatnak. Hatásuk a
petefészek, illetve a here működésén keresztül érvényesül. A hormonok petefészekre gyakorolt hatása
serkenti a petesejt fejlődését, a női nemi hormonok
elválasztását, végül a tejelválasztást. A here műkö-

désében szabályozzák a hímivarsejtek fejlődését,
valamint a férfi nemi hormonok elválasztását.
A hátsó lebeny idegszövetből épül fel, és a
nyélen keresztül közvetlen szöveti kapcsolatban
áll a hipotalamusz nagyméretű neuroszekréciós
sejtjeivel (3.4. ábra). Az itt termelődő hormonok
a sejtek nyúlványain keresztül jutnak le az agyalapi mirigy hátsó lebenyébe, és ott átmenetileg
raktározódnak. A hátsó lebeny tehát csak tárolja, és időszakonként a vérbe üríti a hipotalamusz
nagyméretű sejtjeiben termelődő peptid típusú
hormonokat. Ezek egyike a vazopresszin, amely
a szervezet vizeletürítését szabályozza. Hatására
a vesében lévő nefronok elvezetőcsatornáiból fokozódik a víz visszaszívása, ezáltal csökken a kiválasztott vizelet mennyisége. A vazopresszin hiányát folyamatosan sok vizelet ürítése követi, ami
a szervezet vízhiányos állapotához, végső soron
súlyos kiszáradáshoz vezethet. A hátsó lebenyben
tárolt másik hormon az oxitocin, amelynek simaizom-összehúzó hatása van. Szerepe elsősorban a
terhes nő életműködéseiben nyilvánul meg. Hatására fokozódik a szülés folyamán a méhizomzat
összehúzódása, a későbbiekben pedig elősegíti az
emlő tejmirigyeinek kiürítését.

3.4. ábra. A hipotalamusz neuroszekréciós sejtjei

Az ember szabályozó működése

kis sejtek
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Olvasmány

Az ember szabályozó működése

Az agyalapi mirigy felfedezése

Az agyalapi mirigyet már az első görög anatómusok ismerték, sőt az agyműködés fontos tényezőjének
tekintették. Azt tartották, hogy az elmeműködés során keletkező bomlástermékek folyamatosan az agykamrákba, onnan a hipofízisbe kerülnek, és orrváladék formájában ürülnek ki. A nézet a XVII. századig
általánosan elfogadott volt. Tarthatatlanságát Richard Lower angol orvos (1631–1691) kísérletileg bizonyította be. Lower az agy egyik első kutatójaként nemcsak sokat boncolt, hanem nagyszámú kísérletet
is végzett élő állatokon. A hipofízissel kapcsolatos kísérlete során vizet juttatott a nagyagyi vénákba. Azt
tapasztalta, hogy a folyadék megjelent a III. agykamrában, a hipofízis azonban semmiféle változást nem
mutatott. Mi több, az orr nyálkahártyája is száraz maradt.

Az agyalapi mirigy kóros működései

3.5. ábra. Normál testmagasságú
személy
óriás- és törpenövésű
testvérével

Az agyalapi mirigy fiatalkori megbetegedése elsősorban a növekedés kóros elváltozásainál a legszembetűnőbb. A csökkent működés törpenövést eredményez.
Az ilyen törpe fiatalokból – szemben a más okból bekövetkezett törpenövéssel –
arányos felépítésű törpe felnőttek lesznek. Intelligenciájuk normális, nemegyszer
fokozott. A régi korok udvartartásainak körében közülük kerültek ki a szellemes
udvari bolondok. Történelmi források szerint a legkisebb ilyen törpe az 1600-as
évek elején Buckingham herceg kedvence, a mindössze 50 cm magas angol Hudson volt.
Az agyalapi mirigy fokozott működése a fiatalkori növekedésben elsősorban a
csöves csontok hosszát növeli, így jön létre az óriásnövés kórképe. A legnagyobb
ismert óriás egy 270 cm magas férfi volt. Ha az agyalapi mirigy fokozott működése csak felnőttkorban kezdődik, amikor a csontok hossznövekedése befejeződött, a testmagasság már nem változik. Ilyenkor a túlzott hormontermelés
kórképére a kéz- és lábfejek, az áll, az orr és az egyes belső szervek, például a nyelv
megnagyobbodása jellemző. A betegség neve akromegália.

Kérdések és feladatok

1
2
3

Milyen felépítésű az agyalapi mirigy? Ismertesd a fő részeit!
Milyen módon kapcsolódik össze a hipotalamusz és az agyalapi mirigy működése?
Miért van központi szerepe az agyalapi mirigynek? Igazold ezt egy példával!

4
5
6

Mely hormonok raktározódnak az agyalapi
mirigy hátulsó lebenyében?
Sorold fel az elülső lebeny hormonjait és azok
hatásait!
Milyen kémiai összetételűek az elülső lebeny
hormonjai?
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A többi belső
elválasztású
mirigy

Az ember pajzsmirigye a gége és a légcső előtt
elhelyezkedő belső elválasztású szerv (4.1. ábra).
Szövettani szerkezetére számos apró üreg a jellemző, amelyeket hámsejtek vesznek körül. Ezekben
a sejtekben termelődnek a pajzsmirigyhormonok.
Közülük legnagyobb mennyiségben egy jódtartalmú aminosav-származék, a tiroxin képződik. Az
előállításához szükséges jód a táplálékkal kerül a
szervezetbe, ahol rövid időn belül a pajzsmirigyben halmozódik fel. A pajzsmirigy sejtjeiben termelődő hormonok fehérjemolekulákhoz kötődve
a pajzsmirigy üregeiben tárolódnak. Az üregeket
körülvevő hajszálérhálózaton keresztül, a szervezet szükségleteinek megfelelően, időközönként a
vérkeringésbe ürülnek. Ebben a folyamatban az
agyalapi mirigy pajzsmirigyre ható hormonja szabályozza a jód bejutását a pajzsmirigybe, elősegíti beépülését a szerves vegyületekbe, és serkenti a
raktározott tiroxin elválasztását a vérbe. A vérben
a kelleténél magasabb hormonszint visszajelzést
küld az endokrin rendszer központja felé. Ennek
következtében részben közvetlenül, részben a hi-

a)

gége

pajzsmirigy
a mellékpajzsmirigy helye
a lebenyek hátsó
felszínén van

légcső

4.1. ábra. A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy elhelyezkedése (a) és a pajzsmirigy szöveti fotója (b)

Az ember szabályozó működése

4.

lecke

A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy
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Az ember szabályozó működése
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4.2. ábra. A tiroxin hatása a különböző szervek oxigénfogyasztására

potalamuszon keresztül az agyalapi mirigy lassítja
a pajzsmirigyre ható hormonjának termelődését.
Így a különböző hormontermelő szervek egymásra
hatva, egy szabályzókörben hangolják össze normális működésüket.
A tiroxin serkenti a lebontási folyamatokat.
Egyik legjellemzőbb hatása a sejtek oxigénfogyasztásának emelkedése (4.2. ábra). Az intenzívebb biológiai oxidáció fokozott hőtermeléssel jár együtt.
Ez természetesen kihat a szervezet egész anyagcseréjére. A pajzsmirigy működésének hiányában például az anyagcsere intenzitása akár egyharmadára
is csökkenhet. Túltermelése viszont nagy étvágy
mellett is testsúlycsökkenést okoz, mivel erőteljesen a lebontás irányába tolja az anyagcsere-folyamatok egyensúlyát. Tiroxinra van szükség az egyes
szervek kifejlődéséhez és a fiatal szervezet növekedéséhez is. Ez utóbbira az agyalapi mirigy növekedési hormonjával együtt fejti ki hatását.
A mellékpajzsmirigy négy kisebb csomóként helyezkedik el a pajzsmirigy hátsó felszínén
(4.1. ábra). Jelentősége elsősorban a szervezet kalcium-anyagforgalmával kapcsolatos. A kalciumionok a szervezetben számos fontos feladatot
látnak el. Részt vesznek a csontszövet felépítésében, befolyásolják az izmok összehúzódását, és a
sejtmembrán nátriumion-áteresztő képességét.
A szervezet kalciumszintjét két hormon szabályozza. A mellékpajzsmirigyben termelődő parathormon és a pajzsmirigyben termelődő kalcitonin.
A hormonok a vér kalciumionszintjének megfelelően termelődnek. Alacsony kalciumszint hatására
a képződő parathormon megindítja a csontszövet-

ből a kalcium vérbe kerülését, valamint elősegíti
a vékonybélből a kalcium felszívódását. A magas
kalciumszint viszont a kalcitonin elválasztását serkenti. A hormon hatására a vérből kalcium épül
be a csontszövetbe. A mellékpajzsmirigy működéséhez a D-vitamin jelenléte is szükséges, amely
serkenti a tápcsatornából a kalcium felszívódását,
így fontos szerepe van a normális csontosodási folyamatok irányításában.

A mellékvese
A mellékvese a vese felső csúcsán elhelyezkedő
belső elválasztású szerv. Neve csak a helyzetéből
származik, mert a vesével nincs semmilyen közvetlen működési kapcsolatban. A mellékvese keresztmetszetén jól látható a működés szempontjából
két teljesen különálló része: a kéregállomány és a
velőállomány (4.3. ábra).
A mellékvesekéreg hormonjai szteránvázas vegyületek. A szervezet anyagcseréjére kétféle hatásuk van. Az egyik csoport hormonjai a szervezet
só–víz háztartására hatnak. Jelenlétük fokozza a
nátriumion és a víz visszaszívását a vese nefronjainak elvezetőcsatornáiból. Hiányuk esetén a vérből nagy mennyiségű nátriumion és víz távozik el,
illetve ürül ki, ezért a vér besűrűsödik, a keringő
vérmennyiség csökken, ami végül vese- és szívelégtelenséghez vezet. A másik csoport hormonjai
elsősorban a szénhidrát-anyagcserét befolyásolják.
Hatásukra felhalmozódnak a szénhidrátkészletek.
Még a fehérjékből is szénhidrátok keletkeznek,
mivel serkentik a glükózképzést. Ugyanakkor gátolják az izomsejtekben a glükóz lebontását. Ezek a
kéreghormonok tehát elősegítik az izmok munkavégzéséhez szükséges szénhidrátok tartalékolását
kéregállomány
velőállomány
mellékvese

vese

4.3. ábra. A mellékvese elhelyezkedése és felépítése
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hormonkoncentráció

a májban és az izomsejtekben. A mellékvesekéreg
hormonjainak termelődését az agyalapi mirigy
mellékvesére ható hormonja közvetlenül szabályozza. Jól látható ez az agyalapi mirigy hormonelválasztásának napi alakulásában, amelyet követ a
szénhidrát-anyagcserét befolyásoló kéreghormon
napi képződésének ritmusa (4.4. ábra).
A mellékvese kéregállománya ezeken kívül
még férfiakban és nőkben egyaránt férfi nemi
hormonokat is termel, amelyek az izomgyarapodásra hatnak.
A mellékvesekéreg hormonjai („szteroidok”) a
szervezet felépítésére gyakorolt hatásuk következtében napjainkban mint doppingszerek kerültek
előtérbe. Az edzés mellett a hormonhatású szerek
fogyasztásával valóban gyors izomzatgyarapodás
érhető el. Alkalmazásuk azonban igen súlyos kö-

agyalapi mirigy
mellékvesekéreg

vetkezményekkel jár. Károsodik a máj, a vázrendszer és az ízületek is tönkremennek, ezenkívül súlyos zavarok lépnek fel a szexuális működésekben.
A mellékvesevelő hormonjai aminosav-származékok, egyik legjelentősebb hatásterületük a
szénhidrát-anyagcserével kapcsolatos. Ez főleg az
izommunkához szükséges glükózellátásban nyilvánul meg (4.5. ábra). A folyamat során a mellékvesevelő sejtjeiben termelődő adrenalin a máj és az
izomsejtek membránfehérje receptoraihoz kapcsolódva kiváltja a cAMP keletkezését, amely aktiválja a glikogénbontó enzimeket. Ennek hatására a
májban glükóz-foszfát, majd egy további lépésben
glükóz keletkezik. A glükóz a vérkeringéssel kerül
felhasználási helyére, az izomba. Az izomsejtekben
is az adrenalin indítja el az izomglikogén lebontását, de csak glükóz-foszfátig, amely ott helyben
tovább bontódik tejsavvá. Az izmok glükózellátása
tehát két glikogénforrásból is pótlódhat. Az izomműködés során keletkező tejsav visszakerül a vérkeringéssel a májba, ahol a kéreghormonok aktiválják azokat az enzimeket, amelyek a tejsavat újra
glükózzá alakítják.

A hasnyálmirigy

4

8

12

16

20

24 óra

4.4. ábra. A mellékvesekéreg és az agyalapi mirigy hormontermelésének összefüggése
M ÁJ

A hasnyálmirigy szigetei a hasnyál emésztőenzimjeit előállító mirigyszövetben mintegy szigetszerűen helyezkednek el (4.6. ábra). Sejtjeik
a termelt polipeptid típusú hormonokat közvetlenül a vérbe ürítik. Közülük az inzulin a szénhidrát-anyagcsere szabályozásának egyik fontos
hormonja. A mellékvesében termelődő adrenalin

V ÉR

IZOM

glikogén

glikogén
ADRENALIN

ADRENALIN
glükóz

glükóz-foszfát

glükóz-foszfát

KÉREGHORMON
tejsav

tejsav

4.5. ábra. Az adrenalin és a kéreghormonok együttes hatása a szénhidrát-anyagcserére

tejsav

Az ember szabályozó működése
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hasnyálmirigy
hasnyálvezeték

Az ember szabályozó működése

Magát az inzulin termelődését
is a vércukor szintje befolyásolja.
A vér emelkedő glükóztartalma
kiváltja a hormon erőteljesebb
termelődését. Az inzulin hatása az enzimműködésekre irányul.
A máj és az izom sejtjeiben serkenti a glikogénszintézis enzimjeinek aktivitását, és gátolja a
glikogénbontó enzimek aktivitását. A zsírszövetben fokozza a
glükózfelhasználást, és az így keletkező többlet trióz-foszfátot szabad zsírsavakkal
raktározott zsírrá alakítja. Az inzulinnak ez a hatása segíti elő, hogy a táplálkozáskor felvett szénhidrátok zsír formájában raktározódjanak. Ha az
inzulintermelésben zavar következik be, és a vércukorszint a homeosztázishoz szükséges mennyiséget (5 mmol/dm3) tartósan meghaladja, cukorbetegség lép fel.

a hasnyálmirigy szigetsejtjei

4.6. ábra. A hasnyálmirigy hormontermelő szigetei

elősegíti a glikogén glükózra bontását, majd a májsejtekből a vérbe kerülését. Így a vér glükózszintje
emelkedik. Az inzulin ezzel szemben serkenti a
vérben lévő glükóz felhasználását és a többletglikogén, illetve zsír formájában történő raktározását
a sejtekben. Ezáltal csökkenti a vér glükózszintjét.
E folyamatok eredményeként alakul ki a vércukor
normális szintje a szervezetben.

A hormonháztartás zavarai

Olvasmány

A pajzsmirigy túlműködése esetén fellépő megbetegedés a strúma,
amelynek kísérő tünete a nyaktájékon elöl kialakuló golyva (4.7. ábra).
A golyva a mirigyszövet túlburjánzása következtében jön létre. Bizonyos
mértékű mirigynövekedés egészséges embereknél is megfigyelhető a téli
időszakban ősi evolúciós hagyatékként, a fokozottabb hőtermelés igénye
miatt. A tiroxinhiány is komoly zavarokat okozhat. Ha a pajzsmirigy
nem működik, a fiatal szervezet fejlődésében testileg és szellemileg is
visszamarad, aránytalan testű, szellemi fogyatékos törpe lesz. Legtöbb
esetben azonban a jódhiányos táplálkozás (rendszerint ivóvíz) okozza
az elégtelen működést, amelynek hatásai jód pótlásával (pl. jódozott só)
hamar megszüntethetők.
A mellékvesekéreg alulműködése az Addison-kórt eredményezi. Az
anyagcserezavarok miatt a beteg bőre barnás lesz, emellett alacsony 4.7. ábra. Golyva
vérnyomás és egyéb keringési rendellenességek jellemzőek rá. A mellékvesekéreg túlműködése, amely mögött rendszerint a hipofízis működési zavara áll, a Cushing-szindrómát eredményezi. A betegség az anyagcserezavarok miatt jelentkező elhízással, magas vérnyomással jár.

Selye János és a stresszreakció
A szervezet vészhelyzetekre az erőtartalékok mozgósításával reagál. Ebben az adrenalinnak van alapvető
szerepe. A gyors vércukorszint-emelkedés az erőfeszítéshez szükséges táplálékot biztosítja a sejtek számára, a növekedő szívritmus és légzésszám a fokozott oxigénellátás feltételeit teremti meg. Az ún. „stresszreakció” tehát a teljesítmény fokozásával járó védekező reakció. Nyilván egy ilyen állapot hosszú ideig nem
maradhat fenn a szervezet károsodása nélkül. Ezt ismerte fel Selye János (1907–1982) (4.8. ábra) 1936-
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4.8. ábra. Selye János

ban, amikor rámutatott arra, hogy egy váratlan, pillanatok alatt fellépő
vészhelyzetben a mellékvese velőállománya reagál, és adrenalinürítéssel
felkészíti a szervezetet a veszély elhárítására. Tartós „vészhelyzet” esetén,
folyamatos stresszben azonban nem a mellékvese velő-, hanem kéregállománya lép működésbe, és kortikoszteroidok ürülnek a vérbe.
Selye elmélete szerint a stresszhatások (testi erőfeszítések, lelki megpróbáltatások, szellemi terhelések stb.) mindig azonos jellegű változásokat
eredményeznek a szervezetben, függetlenül attól, hogy mi volt a kiváltó
ok. A különböző ingerekre a szervezet azonos módon reagál, amely hosszú
távon káros hatású. Ezért vastagszik meg a (főleg vadon befogott) emlősállatok mellékvesekérge is fogságban, amely az állat életét megrövidítheti.
Elméletét részletesen kifejtette az 1940-ben New Yorkban megjelent, világsikert aratott könyvében, amely magyarul is több kiadást megért Életünk és a stressz címen.

Kérdések és feladatok

1
2
3

Mi jellemző a pajzsmirigy felépítésére? Hol található a mellékpajzsmirigy?
Ismertesd a hormon hatását! Mely szervek
működésére hat a tiroxin?
Hol található a mellékvese, és mi köze van a
veséhez? Hogyan épül fel a mellékvese?

4
5

Melyek a mellékvese kéreghormonjai, és mik
a hatásaik?

Hogyan biztosítja a megfelelő vércukorszintet
a mellékvesekéreg és a hasnyálmirigy szigeteinek hormontermelése?

6

Mely kémiai vegyületcsoportba tartozik az inzulin?
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