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Homeostaza

Homeostaza – to zdolność do utrzymania stałości
środowiska wewnętrznego organizmu pomimo
zamian środowiska zewnętrznego, ale i
wewnętrznego (bodźców)

Stałość środowiska wewnętrznego mogą zaburzać:

-Czynniki fizyczne (uraz, temperatura, ciśnienie)

-Czynniki chemiczne (np. zatrucie)

-Dowóz substancji odżywczych i ppm

-Zmiany metaboliczne (wysiłek fizyczny)



Homeostaza

W odpowiedzi na bodźce zaburzające stałość
środowiska wewnętrznego, aktywowane są ośrodki
i mechanizmy służące ich kompensacji:

-Zachowanie izotermii

-Utrzymanie stałego nawodnienia-Utrzymanie stałego nawodnienia

-Utrzymanie stałości stężeń chemicznych
i elektrochemicznych oraz ciśnień fizycznych

Kluczową rolę w regulacji działania powyższych
mechanizmów pełni podwzgórze



Podwzgórze

-Należy do międzymózgowia

-Zlokalizowane pomiędzy wzgórzem a przysadką

-Posiada połączenia neuronalne praktycznie ze
wszystkimi strukturami oun

-W jego strukturze można wyróżnić liczne jądra
o wyspecjalizowanej funkcji



Podwzgórze

Podwzgórze dzieli się na trzy części:

-Przednia: Wzrokowa (wokół skrzyżowania
wzrokowego)

-Środkowa: Guzowa (połączona lejkiem z przysadką)

-Tylna: Suteczkowa



Podwzgórze – część wzrokowa

W części wzrokowej zlokalizowane są jądra:

-Nadwzrokowe :

Synteza wazopresyny i neuropeptydów

- Przykomorowe:- Przykomorowe:

Synteza oksytocyny i neuropeptydów



Podwzgórze – część wzrokowa

W części wzrokowej zlokalizowane są jądra:

-Jądro ponadskrzyżowaniowe:

*Neurony wykazują cykliczną zmianę aktywności o
charakterze rozruszników

*Kontroluje cykl dobowy, zmiany temperatury oraz
monitoruje aktywność fizyczną i psychiczną

*Aktywność jądra jest modulowana przez dobowe
zmiany poziomu melatoniny



Podwzgórze – część guzowa

Lokalizacja jąder:

-Łukowatego (j. lejka) - wraz z wyniosłością
pośrodkową wydziela hormony hipofizotropowe

-Brzuszno-przyśrodkowego – ośrodek sytości

-Grzbietowo-przyśrodkowego - glukostat

-Podwzgórzowego tylnego



Podwzgórze – część suteczkowa

Lokalizacja jąder:

-Suteczkowego (połączenia neuronalne z ukł.
Limbicznym)

-Tylnego (regulacja temperatury)



Rola podwzgórza

Główną rolą podwzgórza jest utrzymanie
homeostazy ustrojowej

Odbywa się to poprzez:

1. Sekrecję hormonów

2. Regulację snu i czuwania

3. Termoregulację

4. Regulację pobierania pokarmu i gospodarki w-e

5. Wpływ na zachowania emocjonalne



Sekrecja hormonów

Podwzgórze posiada zarówno funkcję sekrecyjną jak
i kontrolną nad przednim i tylnym płatem przysadki

Wytwarza wazopresynę (ADH) i oksytocynę, które
magazynowane są płacie tylnym przysadkimagazynowane są płacie tylnym przysadki
(nerwowym) mózgowej



Sekrecja hormonów

Podwzgórze uwalniając hormony hipofizjotrpowe
wpływa hamująco bądź stymulująco na tylny i przedni
płat przysadki (gruczołowy) mózgowej

Hormony uwalniające:Hormony uwalniające:

TRH -> TSH, GHRH-> GH, GnRH -> FSH i LH,

CRH -> ACTH

Hormony hamujące:

PIF (dopamina) -> PRL,

SRIH (somatostatyna) -> GH



Sekrecja hormonów

Neurony jądra nadwzrokowego pełnią rolę
„osmoreceptorów", czyli reagują zmianą swego
kształtu i czynności na zmiany ciśnienia
osmotycznego krwi

wzrost ciśnienia osmotycznego daje „obkurczenie"
osmoreceptorów i zwiększenie uwalniania ADH-
działa na kanaliki dystalne nefronu, wzmaga zwrotne
wchłanianie wody z kanalików do krwi i zwiększa
objętości krwi oraz obniża osmolalność krwi



Sekrecja hormonów

spadek RR lub mniejsze wypełnienie przedsionków
serca prowadzi do odruchowego wzrostu uwalniania
ADH, a wzrost ciśnienia i wypełnienia przedsionka do
spadku uwalnianego hormonu

wzrost RR i wypełnienia przedsionka prowadzi do
spadku uwalnianego ADH



Termoregulacja

Podwzgórzowy ośrodek termoregulacji (termostat)
zbudowany jest z dwóch części:

- Przedniej – ośrodek eliminacji ciepła

- Tylnej – ośrodek produkcji ciepła

W podwzgórzu znajdują się również
termodetektory, które pobudza zmiana temp. krwi
oraz czynność bioelektryczna serca



Termoregulacja

Aktywacja części przedniej ośrodka prowadzi do
rozszerzenia naczyń krwionośnych oraz usuwania ciepła
z potem,
Wzrost temp. krwi powoduje ponadto wzrost HR,
pobudzenie ośrodka oddechu

Aktywacja części tylnej ośrodka zaś związana jest ze
skurczem naczyń krwionośnych oraz drżeniem
mięśniowym
Spadek temp. krwi powoduje ponadto przyspieszenie
procesów metabolicznych w mięśniach i tkance
tłuszczowej, pobudzenie uwalniania T3 i T4 oraz A i NA



Regulacja przyjmowania pokarmów

W podwzgórzu znajdują się dwa antagonistyczne
ośrodki:

- Głodu (boczna część podwzgórza)

- Sytości (jądro brzuszno-przyśrodkowe)

Ośrodek sytości otrzymuje impulsację z receptorów
przewodu pokarmowego (rozciągnięcie ścian żołądka
i jelit pobudza ten ośrodek)



Regulacja przyjmowania pokarmów

Podwzgórze łącznie z układem limbicznym oddziałuje
na motywację reakcji pokarmowych ustroju
i zamienia potrzebę przyjmowania pokarmu
w odpowiednie zachowanie

Obustronne uszkodzenie ośrodka głodu powoduje
utratę łaknienia i zdolności poszukiwania pokarmu –
afagię, a obustronne uszkodzenie ośrodka sytości
daje nadmierny apetyt - hiperfagię



Regulacja przyjmowania pokarmów

Tzw. długoterminowa regulacja przyjmowania
pokarmów związana jest ze zdolnością reagowania
podwzgórza na poziom greliny i leptyny we krwi

Grelina – pobudza ośrodek głodu/hamuje ośrodekGrelina – pobudza ośrodek głodu/hamuje ośrodek
sytości

Leptyna – pobudza ośrodek sytości/hamuje ośrodek
głodu



Regulacja gospodarki wodnej

W bocznej części podwzgórza znajduje się ośrodek
pragnienia, który pobudza suchość błon śluzowych
jamy ustnej i gardła; oraz ośrodek „gaszenia
pragnienia” w części środkowej

Ośrodek pragnienia jest ściśle połączony
z ośrodkiem termoregulacyjnym oraz ośrodkami
sytości i głodu – wzrost temperatury pobudza
ośrodek pragnienia oraz ośrodek sytości i hamuje
ośrodek głodu



Regulacja gospodarki wodnej

Czynnik bezpośrednio pobudzające ośrodek
pragnienia:

–wzrost stężenia Na+

–wzrost osmolalności płynu
zewnątrzkomórkowegozewnątrzkomórkowego

–wzrost stężenia angiotensyny II we krwi



Inne funkcje podwzgórza

Regulacja czynności obronnych:

- podwzgórze jest w ścisłej więzi czynnościowej
z układem limbicznym

-reakcje obronne podwzgórzowe są nieco krótsze i
mają słabsze zabarwienie emocjonalne niż reakcje zmają słabsze zabarwienie emocjonalne niż reakcje z
układu limbicznego

Regulacja snu i czuwania wraz z szyszynką



Inne funkcje podwzgórza

Zachowania emocjonalne – reakcje obronne na
stres, gniew, agresja, przyjemność

Regulacja czynności płciowych - związana jest ściśle
z wytwarzaniem przez ośrodki podwzgórzowez wytwarzaniem przez ośrodki podwzgórzowe
czynników uwalniających przysadkowe hormony
gonadotropowe

Koordynacja aktywności autonomicznej


