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1. fejezet - A sejtek belső környezete, 
homeosztázis 

1. A szervezet folyadékterei 
A szervezet víztartalma 

A víz mind szerkezeti, mind funkcionális szempontból jelentős szerepet játszik az emberi szervezetben. Lehet 

struktúra elem, lehet oldószer, reakcióközeg és reakciópartner. Ez utóbbi azt jelenti, hogy részt vesz a kémiai 

reakciókban, mint kiindulási anyag vagy végtermék. 

Oldószerként a benne oldott anyagokkal diszperz rendszereket képez. Az oldott anyag halmazállapota alapján 

szuszpenzióról (szilárd oldott anyag) ill. emulzióról (folyékony oldott anyag) beszélünk. Az oldott anyag mérete 

alapján valódi oldatokat (<1 nm), kolloid oldatokat (1-500 nm) ill. durva diszperz rendszereket (>500 nm) 

különböztetünk meg. Az emberi szervezetben valamennyi oldatfajta előfordul (pl. a citoplazma valódi oldat és 

kolloidoldat keveréke). 

Az emberi szervezet testtömegének 50-70 %-a víz. Az egyes szervek víztartalma jelentős különbségeket mutat. 

Míg a zsigeri szervek szervtömegre vonatkoztatott relatív víztartalma 80 % körül mozog, a zsírszövet esetében 

ez az érték csak 10 %. 

Az emberi szervezet víztartalma az életkor függvényében változik. Az újszülött közel 80 %-os relatív 

víztartalma öregkorra csaknem felére csökken. Adott életkorban a nők adatai általában alacsonyabbak a 

férfiakénál, ennek oka a női szervezet nagyobb zsírtartalma. 

1.1. ábra - A víztartalom változása az életkor függvényében 

 

A testfolyadékok kompartmentalizációja 

A testfolyadékok egymástól határfelületekkel elválasztott terekben, kompartmentekben találhatók. Azonos 

kompartmenten belül a kinetikai paraméterek azonosak, a különböző kompartmentek viszont eltérő kinetikai 

sajátságokkal rendelkeznek. A kompartmentalizáció jelentősége, hogy így a különböző kompartmentekben 

lezajló biokémiai és egyéb reakciók térben és időben elkülönülhetnek egymástól, azonos kompartmenten belül 

viszont a folyamatok térben és időben összerendezettekké válnak. A folyadékterek a határfelületeken keresztül 

egymással érintkeznek, köztük folyamatos anyagkicserélődés történik. 
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Az intracelluláris térben található a teljes víztartalom 55 %-a, az extracelluláris térben pedig a 45 %-a. Az 

extracelluláris tér további kompartmentekre osztható: az érpályán belüli, intravazális ill. az érpályán kívüli, 

extravazális térre. Intravazálisan a sejten kívüli folyadék 25 %-a található, míg az extracelluláris folyadék 75 %-

a a sejtek közötti teret tölti ki. Az extravazális tér kinetikai szempontból (diffúziós sebesség) bontható további 

komponensekre (interstíciális tér, a fibrózus kötőszövet, ill. a csontállomány sejtközötti folyadéktere), melyek 

között tényleges határfelület nincs. A legtöbb szerv sejtközötti állománya laza struktúrájú, az anyagok diffúziója 

a teret kitöltő sejtközötti (interstíciális) folyadéktérben gyors. A rostos (fibrózus) kötőszövet és a csontszövet 

sejtközötti állománya kompaktabb, emiatt a diffúzió lényegesen lassabb. A vérpályába juttatott anyagok a 

felsorolt extracelluláris “rekeszekben” különböző sebességgel oszlanak meg. Speciális teret képez a 

transzcelluláris folyadéktér (pl. agy-gerincvelői folyadék), amely az extracelluláris tér többi részétől szorosan 

illeszkedő sejtek által alkotott határfelülettel van elválasztva, a sejtek aktív közreműködése miatt összetétele 

jelentősen különbözik az extracelluláris tér többi rekeszében található folyadék összetételétől. 

1.2. ábra - A víztartalom megoszlása 

 

A kompartmentek csatolása 

A különböző kompartmentek egymással kapcsolatban vannak, köztük folyamatos anyagkicserélődés zajlik. A 

vérplazma nyitottá teszi a rendszert olyan értelemben, hogy a vér kapcsolatot biztosít az alveoláris levegővel a 

légzés kapcsán, a tápcsatornával a felszívódás révén, salakanyagokat távolít el a veseműködés során, és 

anyagkicserélődés történhet a bőrön keresztül is. 

1.3. ábra - A kompartmentek kapcsolatai 

 

A folyadéktereket határoló határfelületek 

A kompartmentek közötti anyagkicserélődést a határfelületek sajátságai determinálják. 

Az intra- és extracelluláris tér között a sejtmembrán képez összeköttetést és egyúttal barrierként is viselkedik. A 

különböző anyagok a lipid kettősrétegen vagy az ioncsatornákon keresztül diffúzióval transzportálódhatnak, 

illetve szállítómolekulák közvetítésével juthatnak át a sejthártyán. 



 A sejtek belső környezete, 

homeosztázis 
 

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A sejtmembrán: 

• szabadon átjárható a víz számára 

• szabadon átjárható a lipidoldékony anyagok számára (CO2, O2) 

• szelektíven átjárható a kisméretű ionok számára 

• átjárhatatlan (impermeábilis) a kolloidok (fehérjék) számára 

A sejtmembrán nagy vízpermeabilitásának következménye az, hogy a sejt és a környezete között ozmotikus 

egyensúly alakul ki, a sejt ozmométerként viselkedik. A víz mozgását a kompartmentek közötti ozmotikus 

koncentrációkülönbségek hozzák létre. 

Az ionokkal szemben megmutatkozó szelektív permeabilitásból és a fehérjékkel szemben fennálló 

impermeabilitásból fakad a diffuzibilis ionok egyenlőtlen megoszlása az intra- és az extracelluláris tér között, 

ami a membrán két oldala között potenciálkülönbséget okoz (membránpotenciál). A jelenséget a továbbiakban 

részletesebben is tárgyaljuk. 

Az intersticium és az intravazális tér között a kapillárisok egyetlen sejtrétegből felépülő fala alkot határfelületet. 

A kapillárisfal: 

• permeábilis vízre 

• permeábilis kismolekulájú anyagokra (Na+, K+, Cl-, glükóz, aminosavak, stb.) 

• impermeábilis a makromolekulákra (kolloidok) 

A lipidoldékony anyagok a sejteken keresztül diffundálnak, a vízoldékony anyagok pedig a sejtek közötti 

pórusokon keresztül vándorolnak.  A víz számára mindkét lehetőség adott, tehát az ozmotikus különbségek a 

szabad vízmozgás miatt az intra- és az extravazális tér között is gyorsan kiegyenlítődnek. Összességében 

elmondhatjuk, hogy a szervezet valamennyi folyadéktere egymással ozmotikus egyensúlyban van, az átmeneti 

egyensúlybomlás nagyon rövid idő alatt megszűnik. Amennyiben valamely kompartmentben olyan anyag 

szaporodik fel, amire nézve a határoló felület nem permeábilis, a kompartment nagysága (a benne található oldat 

térfogata) megnő más kompartmentek rovására, vagyis a teljes vízmennyiség újraelosztódása következik be. A 

diffuzibilis anyagok koncentrációja az intra- és az extravazális térben azonos. A csontszövet és a fibrózus 

kötőszövet extracelluláris terének összetétele sem különbözik a többi szerv intersticiális folyadékának 

összetételétől. A transzcelluláris folyadékok – keletkezésük módja miatt – speciális ionösszetétellel bírnak. 

2. A homeosztázis fogalma és jelentősége 

Az intersticiális tér, mint a sejtek belső környezete 

Többsejtű szervezetekben a sejtek többsége nem érintkezik közvetlenül a külvilággal, ezek közvetlen 

környezetét az interstíciális folyadék (nyirok) alkotja. 

A nyirok a vérplazmából ultrafiltrációval szűrődik ki. Állandóan recirkulál, mivel az időegység alatt képződött 

ultrafiltrátum teljes mennyisége visszajut az intravazális térbe (egy része a kapillárisok vénás végén 

reabszorbeálódik, más részét a nyirokkeringés vezeti el). 

A folyamatos recirkuláció biztosítja a sejtműködések optimális belső feltételeit, a belső környezet állandóságát, 

amit homeosztázisnak is nevezünk. Az állandóság ellen ható tényezők a következők: a sejtek bizonyos 

anyagokat felvesznek az intersticiális térből, így azok mennyisége csökkenne, míg más anyagokat kiválasztanak, 

melyeknek a mennyisége növekedne, ha nem lenne folyamatos kicserélődés a vérplazma és az intersticiális 

folyadék között. 

A homeosztázis a következő paraméterek szabályozottságát jelenti: 

• a testfolyadékok konstans térfogata (isovolaemia) 

• a testfolyadékok ozmotikus koncentrációjának állandósága (isosmosis) 
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• a hidrogénion koncentráció állandósága (isohydria) 

• állandó ionösszetétel (isoionia) 

• a testhőmérséklet állandósága (homoiothermia) 

A felsorolt paraméterek értékei fiziológiás körülmények között csak szűk sávban változnak (de azon belül 

változnak), ezáltal biztosítják az enzimek optimális működését és a sejtanyagcsere zavartalanságát. 

A szabályozó mechanizmusok közvetlenül a vérplazma állandó összetételét biztosítják, de ezen keresztül az 

extracelluláris tér többi komponense is szabályozottá válik, mivel a vérplazma diffuzibilis komponensei számára 

a kapillárisfal nem jelent gátat, tehát egyensúly alakul ki az extra- és intravazális tér között. 

3. Homeosztatikus paraméterek, a szabályozás alapjai 

Az alábbi alfejezet célja az, hogy általános áttekintést adjon a homeosztázis meghatározó tényezőiről és a 

homeosztázist biztosító alapvető szabályozó mechanizmusokról. Nem célja a folyamatok részletes ismertetése, 

azt a megfelelő fejezetekhez rendelten találjuk meg. 

3.1. Állandó térfogat (isovolaemia) 

A testnedvek térfogata fiziológiás körülmények között állandónak tekinthető (isovolaemia), a folyadékfelvétel 

és a folyadékleadás egyensúlyban van. Kóros esetben hypo- vagy hypervolaemia irányába billenhet ki az 

egyensúly, melyet prompt szabályozó mechanizmusok kompenzálnak. 

1.4. ábra - A vízháztartás egyensúlya 

 

Extracelluláris hypovolaemia (dehydratio) 

Extracelluláris hypovolaemia (dehydratio) az ozmotikus koncentráció változatlan értéke vagy egyidejű változása 

mellett az alábbi szituációkban alakulhat ki: 

• hyperosmoticus hypovolaemia a vízkészlet csökkenése miatt jöhet létre (csökkent vízfelvétel, fokozott 

vízleadás) 

• isosmoticus hypovolaemiát eredményezhet a vérvesztés vagy nagymennyiségű isosmoticus vizelet ürítése 

• hyposmoticus hypovolaemia nagyfokú sóvesztés miatt alakulhat ki (hányás, hasmenés) 

A vértérfogat csökkenése vérnyomásesést, súlyos esetben vérkeringési shockot hozhat létre, közvetlen 

életveszélyes állapotot okozva. 
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Extracelluláris hypervolaemia (hyperhydratio) 

Extracelluláris hypervolaemia (hyperhydratio) szintén variálódhat az ozmotikus koncentráció 

változatlanságával, fokozódásával, ill. csökkenésével. 

• hyperosmoticus hypervolaemia (pl. vércukor szint emelkedés esetén) az intracelluláris víztér csökkenéséhez 

vezet (a sejtek zsugorodnak) 

• isosmoticus hypervolaemia esetén az intracelluláris víztér térfogata nem változik 

• hyposmoticus hypervolaemia jöhet létre pl. nagymennyiségű folyadékfelvétel esetén 

A vértérfogat növekedése a kardiovaszkuláris rendszert terheli, emelkedett vérnyomást eredményez. 

A térfogat szabályozás alapjai 

A térfogat szabályozás alapja a Na+-háztartás szabályozása, melyet a vízforgalom változása kísér. A vértérfogat 

csökkenése a keringési szervrendszer különböző területein elhelyezkedő baroreceptorokat és a vesében található 

baro- és kemoreceptorokat aktiválja, a szabályozásban idegi és hormonális tényezők vesznek részt. 

A keringési rendszerben található baroreceptorok ingerülete reflexesen szisztémás vazokonstrikciót vált ki, ami 

emeli a vérnyomást, ill. a keringő vérmennyiség újra elosztódásával hozza létre az életfontosságú szervek 

vérellátásának biztosítására. 

1.5. ábra - A renin-angiotenzin rendszer szerepe a térfogatszabályozásban 

 

A Na+-visszaszívás mértékét az aldoszteron, az ürítés mértékét pedig a pitvari natriuretikus faktor (ANF) 

szabályozza. Az aldoszteron a mellékvesekéreg hormonja, fokozott mértékben termelődik, ha csökken a 

vértérfogat és/vagy a vér Na tartalma ill. fokozódik a vér K-tartalma. Hypovolaemia ill. hyponatraemia hatására 

a vesében renin termelődik, ami egy proteolitikus enzim. A renin a vérben keringő angiotenzinogén nevű 

fehérjéből angiotenzin I-et hasít le, ami konverzió után angiotenzin II-vé alakul. Az angiotenzin II fokozza az 

aldoszteron termelését. Aldoszteron hatására fokozódik a Na+-visszaszívás, amit vízvisszaszívás is kísér, így a 

térfogat ill. a Na+ koncentráció normalizálódik. 

3.2. Ozmotikus egyensúly (isosmosis) 
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A testnedvek ozmotikus koncentrációja megegyezik, valamennyi kompartmentben 300 mozmol/l. Az ozmotikus 

egyensúly annak köszönhető, hogy a kompartmenteket elválasztó határfelületek (sejtmembrán, kapillárisfal) víz 

számára szabadon átjárhatók. Az átmeneti különbözőség nagyon gyorsan megszűnik, mert a víz mozgása követi 

az oldott anyagok mennyiségi változásait, így azok koncentrációja állandó marad. 

A sejtek ozmométerként viselkednek, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb ozmotikus koncentrációjú környezetben 

megduzzadnak, hiperozmotikus környezetben pedig zsugorodnak. A térfogat és az ozmotikus koncentráció 

állandósága a sejtműködések szempontjából alapvető jelentőségű, így az állandóságról nagyon érzékeny 

szabályozó mechanizmus gondoskodik. 

A hypothalamusban lévő ozmoreceptorok képesek érzékelni a vér ozmotikus koncentrációjának változását és a 

hiperozmózisra antidiuretikus hormon (ADH) termeléssel reagálni. Az ADH oligopeptid, hatására a vesében 

fokozódik a vízvisszaszívás. Az ozmoreceptorok 290 mozmol/l ozmotikus koncentráció felett aktiválódnak, ami 

azt jelenti, hogy 300 mozmol/l ozmotikus koncentráció mellett már van ADH-termelés. Az ozmotikus 

koncentráció csökkenésekor (pl. nagy mennyiségű, sóban szegény folyadék fogyasztásakor) kevesebb ADH 

termelődik, fokozódik a diurézis (a vese hígít). Sófogyasztáskor vagy kiszáradáskor az ozmotikus koncentráció 

emelkedik, az ADH-termelés fokozódik, a vízvisszaszívás fokozódik (a vese koncentrál). 

1.6. ábra - Az ozmoreguláció alapjai 

 

Az ozmoreceptorok aktiválódása folyadékfelvételt (motivált magatartási reakciót) is kivált, ami szintén 

hozzájárul az ozmotikus egyensúly fenntartásához. 

3.3. Állandó ionösszetétel (isoionia) 

A belső környezet állandó ionösszetétele is a homeosztázis fontos tényezőjének tekinthető. 

1.7. ábra - Az intersticiális folyadék ionösszetétele (mEq/l) 

 

Nátriumháztartás 
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Az extracelluláris tér domináns kationja a Na+, kísérő anionja főleg a Cl-, de a sav-bázis háztartás szempontjából 

nagy jelentősége van a HCO3
--nak és a NaH2PO4

-/Na2HPO4
- anionoknak is. A [Na+] alapvetően megszabja a 

folyadéktér ozmotikus aktivitását, így a Na+ háztartásnak kitüntetett jelentősége van az ozmoregulációban is. A 

határfelületeken keresztül a Na+ ionok mozgását a víz mozgása is kíséri, így a [Na+] szabályozása a térfogat-

szabályozástól is elválaszthatatlan folyamat, annak alapját képezi. 

A K+ koncentráció jelentősége 

Az ideg- és izomsejtek nyugalmi potenciálja nagymértékben függ a az extra- és az intracelluláris K+ 

koncentrációk arányától. Az extracelluláris hyperkalaemia depolarizációt vált ki, fokozza az ingerlékenységet, 

bizonyos érték felett pedig depolarizációs blokkot okoz. A szívműködés szempontjából pl. ez a hatás 

tachycardiában, arrhytmiában, nagyfokú hyperkalaemia esetén szívmegállásban nyilvánulhat meg. Az 

extracelluláris hypokalaemia hiperpolarizációt okoz, következményesen csökkent ingerlékenység tapasztalható. 

Itt is elmondható, hogy a táplálékkal és a folyadékokkal felvett K+ ionok mennyisége nagy szórásokat mutat, az 

isoionia fenntartása a vesében történő kiválasztás hormonális szabályozásában valósulhat meg, melyben az 

aldoszteronnak van jelentősége. A K+ kiválasztást a sav-bázis háztartás állapota is befolyásolja: alkalózisban 

fokozódik a K+ leadás, ami a vér K+ szintjének változásához vezet. 

1.8. ábra - A káliumháztartás alapvető tényezői 

 

3.4. pH állandóság (isohydria) 

3.4.1. Általános leírás 

Az extracelluláris tér H+ koncentrációja ([H+]) fiziológiás körülmények között gyakorlatilag állandó (isohydria), 

ami a homeosztázis fontos tényezője. 

A testnedvekben a szabad [H+] 4 x 10-8 mol/l, amely patológiás körülmények között 1 x 10-8 mol/l-től 1,6 x 10-7 

mol/l-ig változhat. Ennél nagyobb változások már az élettel összeegyeztethetetlenek. 

A [H+] fenti dimenziókban való megadása nehézkessé teszi a gyakorlatban való alkalmazását, helyette a pH 

fogalom bevezetése vált általánossá. A pH a [H+] negatív logaritmusát jelenti. A pH csökkenése, azaz a [H+] 

emelkedése acidózist, a pH növekedése, azaz a [H+] csökkenése alkalózist jelent. 

Az artériás vér pH-ja fiziológiás körülmények között 7,4, a vénás véré és az interstíciális folyadéké 7,35. A pH 

6,8 alá való csökkenése, ill. 8,0 fölé való emelkedése rövid időn belül halálhoz vezet. 

A pH állandóságát az anyagcserefolyamatok során képződött savas jellegű termékek vagy kívülről bejutó savak 

ill. bázikus jellegű vegyületek koncentrációjának változása veszélyezteti. A respiratórikus funkciók változása 

ugyancsak pH eltolódással jár. Az alkalózist ill. acidózist ennek megfelelően metabolikus vagy respiratórikus 

eredetűnek nevezik. 
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A fenti változásokat – pufferkapacitásuk által megszabott mértékben – a pufferrendszerek kompenzálják. Ezen 

túlmenően a tüdő és a vese eliminálja a savas termékeket, ill. a vesetubulusok HCO3
- anionokat reabszorbeálnak 

a sav-bázis egyensúly védelmében. 

A pufferrendszerek, amelyek gyenge savak és gyenge bázisok által alkotott elegyek képesek a szabad [H+] 

állandó szinten tartására, mivel a savak proton donorként, a bázisok pedig proton akceptorként szerepelnek. 

A pK az a pH érték, amelynél a két komponens koncentrációja egyenlő. Ha a pufferkomponenseket egyenlő 

arányban keverjük össze, az oldat pH -ja a rendszer pK értékének felel meg. A rendszer pufferkapacitása 

legnagyobb a pK értékkel megegyező pH mellett, mert ilyenkor a rendszer az acidózist és az alkalózist 

ugyanolyan mértékben képes kivédeni. 

3.4.2. A vér pufferrendszerei 

Szénsav-bikarbonát rendszer 

Az anyagcsere során felszabaduló széndioxid vízzel szénsavvá egyesül, ami protonra és bikarbonátra disszociál, 

így a szénsav és a bikarbonát pufferelegyet képez. 

Ha az élő szervezet zárt rendszerként működne, a szénsav-bikarbonát pufferrendszer kevésbé lenne hatékony, 

mivel a pK-ja (6,1) relatíve messze esik a vér aktuális pH-jától. A bikarbonát/szénsav arány ekkor 20:1, ami 

igen alacsony puffer kapacitást biztosítana. 

1.9. ábra - A szénsav-bikarbonát pufferrendszer titrációs görbéje zárt rendszerben 

 

A szervezetben azonban a szénsav bikarbonát rendszer nyitottnak tekinthető, mivel a pufferösszetevők 

koncentrációját a légzés és a veseműködés kontrollálja. A légzés során CO2 leadás történik, ami az acidotikus 

irányú eltérésekkel szemben jelent védelmet. A vese protonokat képes a vizeletbe kiválasztani ill. bikarbonátot 

reabszorbeálni a szükségletnek megfelelő mértékben, vagyis a két komponens aránya konstans szinten tartható. 

A légzés nyitottá teszi a rendszert a folyamatos CO2 leadás révén. Nyitott rendszerben (azonos pK érték mellett) 

a disszociációs görbe lefutása változik, mivel a CO2 (és következésképp a H2CO3
- koncentráció) konstans. Ez a 

pufferkapacitás növekedését eredményezi. 

Foszfát pufferrendszer 

Az extracelluláris térben a szénsav-bikarbonát pufferrendszeren kívül jelentős a H2PO4
-/HPO4

2- pufferrendszer, 

melyben a H2PO4- ionok gyenge savként, a HPO4
2- ionok pedig gyenge bázisként viselkednek. A rendszer pK-ja 

6,8. 

Plazmafehérjék 

A plazmafehérjék ugyancsak rendelkeznek pufferkapacitással, mivel -COOH- csoportjaik gyenge savként, -

NH3OH csoportjaik pedig gyenge bázisként viselkednek. 
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3.4.3. Intracelluláris pufferrendszerek 

Intracellulárisan a fehérjék és a H2PO4
-/HPO4

- pufferrendszer játszanak fontos szerepet a pH fenntartásában. A 

vörösvértestek hemoglobintartalma jelentős mértékben hozzájárul az egész szervezet sav-bázis egyensúlyának 

fenntartásához. 

3.5. A testhőmérséklet állandósága (homoiothermia) 

3.5.1. Általános jellemzés 

A maghőmérséklet az ember belső szerveinek, szöveteinek hőmérséklete, amely a külső hőmérséklet 

változásával csak szűk határok között ingadozik. Egy egészséges ember átlagos maghőmérséklete 37°C, ami a 

legkedvezőbb a sejtműködés szempontjából. Az állandó maghőmérséklet annak az eredménye, hogy a 

szervezetben lejátszódó hőtermelés és a testfelületen keresztül történő hőleadás kiegyenlíti egymást. Ebben a 

kiegyenlítődésben több szerv is szerepet játszik, ezeket az idegrendszer hangolja össze. 

A „mag” fogalma úgy is definiálható, hogy az a része a testnek, amelynek hőmérséklete konstans. A „köpeny” a 

test változó hőmérsékletű része. A köpeny temperatúra variábilis, a köpenyen keresztül kialakuló hőmérsékleti 

gradiens szabja meg a hőkicserélődés mértékét és irányát a mag és a külső környezet között. A mag és a köpeny 

aránya változik a külső környezeti hőmérséklet és a hőszabályozás effektivitásának függvényében. 

A hőháztartás akkor van egyensúlyban, ha a hőleadás és a hőtermelés egymással megegyezik. Ebben az 

állapotban a maghőmérséklet konstans. A hőszabályozó mechanizmusok a konstans maghőmérsékletet széles 

külső környezeti feltételek mellett képesek biztosítani. 

Csökkenő külső hőmérséklet mellett a hideg ellen védő mechanizmusok, növekvő külső hőmérséklet mellett 

pedig a meleg ellen védő mechanizmusok aktiválódnak. 

http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/image/figure17a.jpg
http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/image/figure17a.jpg
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2. fejezet - Sejtélettan 

1. A sejtmembrán szerkezete és funkciói 

1.1. A sejtmembrán szerkezete 

Az élő szervezetek alaki és működési egysége a sejt. A sejt belső terét a külső környezettől a sejthártya választja 

el, mely alap felépítésében nagyon sok hasonlóságot mutat minden sejtben, ezért az egységmembrán kifejezést 

használjuk, ha a hasonlóságokat akarjuk hangsúlyozni. A különböző sejtek felszíni membránja és a 

sejtorganellumok membránjai azonban nagyon sok finom részletben különböznek, a különbözőség az eltérő 

funkciók ellátására irányuló differenciálódást tükrözi. 

1.1.1. A lipidfázis jellemzői 

A lipid kettősréteg funkcionális szempontból fontos tulajdonsága a fluiditás, amely a telített és telítetlen zsírsav 

oldalláncok arányától függ. A lipidfázis folyékonysága teszi lehetővé a membránfehérjék oldalirányú 

elmozdulását, az ún. laterális diffúziót, amely számos membránfunkció feltétele. A fluiditás befolyásolja a 

membránon keresztül lezajló transzportfolyamatok sebességét is. 

A lipid kettősréteg felépítése aszimmetrikus. Az aszimmetria funkcionális jelentősége az, hogy a külső felszínre 

kihelyeződő glikolipidek – a felszín felé orientálódó glikoproteinekkel együtt - a sejtfelszín antigén sajátságait 

determinálják, a belső felszín felé forduló lipidek pedig olyan membránfehérjékkel lépnek kapcsolatba, amelyek 

közvetítő (szignalizációs) szerepet töltenek be az extra- és az intracelluláris tér között. 

2.1. ábra - A membránszerkezet sémás ábrázolása 

 

A lipid kettősréteg permeábilis a lipidoldékony anyagokra nézve, ezek diffúziójának sebességét a molekulaméret 

és a lipidoldékonyság együttesen határozza meg. A sejtanyagcsere szempontjából rendkívül fontos, hogy az 

oxigén és a széndioxid is szabadon diffundál a sejtmembránon keresztül. 

A vízmolekulák átjutására a lipidfázison keresztül is van lehetőség (a telítetlen zsírsavláncok által okozott 

rendezetlenség révén). 

1.1.2. A membránfehérjék funkciói 



 Sejtélettan  

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A lipid kettősrétegbe beépülő, a membránt átívelő, integráns (transzmembrán) fehérjék funkciói 

• csatornaképzők (víz és ionok számára transzportút) 

• szállítómolekulák (karrierek) 

• ligandkötő receptorok (sejtek közötti információátvitel) 

• perifériás fehérjékkel kapcsolódó proteinek 

• a citoszkeleton és az extracelluláris matrix között kapcsolatot biztosító fehérjék 

A lipid kettősréteg külső vagy belső felszínével kapcsolatba lépő, de a lipid rétegbe csak részlegesen benyomuló 

perifériás fehérjék a sejten belüli jelátviteli mechanizmusban játszanak fontos szerepet. 

1.2. A sejtmembrán barrier funkciója 

Az élő szervezetek alaki és működési egysége a sejt. A citoplazmát sejtmembrán határolja, amely szerkezetéből 

adódóan elhatárolja, elválasztja az extra- és az intracelluláris teret egymástól, bizonyos anyagok számára gátat 

(barriert) jelent. Ez az elválasztó funkció biztosítja az intracelluláris tér integritását, az intra- és az extracelluláris 

folyadéktér ionösszetételének különbözőségét, amely számtalan folyamat feltétele. 

A sejtmembrán két oldala között potenciálkülönbség, ún. membránpotenciál mérhető. A Na+, a K+ és a Cl- ionok 

egyenlőtlen megoszlása felelős a membránpotenciálért. A membránpotenciál változása (ingerületi folyamat) 

fontos szignalizációs mechanizmus a sejtek közötti információközlésben. 

A Ca2+ionok koncentrációja az intracelluláris térben nagyságrendekkel kisebb, mint az extracelluláris térben. Az 

intracelluláris Ca2+ ionok koncentrációját finoman szabályozott rendszerek kontrollálják, mivel a sejten belül 

számtalan enzimreakció, transzportfunkció stb. érzékeny a kalciumkoncentráció változására. A sejtmembrán a 

Ca2+ ionokkal szemben csak kismértékben permeábilis, ami segít megőrizni az alacsony intracelluláris 

kalciumkoncentrációt. Az intracelluláris kalciumkoncentráció jelentős emelkedése fehérjebontó enzimek 

aktiválódásához vezethet, ezek az enzimek a sejt saját anyagait lebontva a sejt pusztulását okozzák. 

A H+ ion koncentráció sejten belüli állandósága ugyancsak fontos komponense az intracelluláris tér 

integritásának. Változása a fehérjék térszerkezetének, következményesen pl. az enzimek aktivitásának 

változásához vezetne. 

1.3. A sejtmembrán összekötő funkciója 

A sejtmembrán nemcsak elválasztja, hanem össze is köti az intra- és extracelluláris tereket egymással. Ennek 

jelentősége könnyen belátható, ha a sejtanyagcsere szubsztrátjainak felvételére, az anyagcsere termékeinek 

leadására gondolunk. De ugyanilyen összekötő funkciót tölt be a membrán, amikor a sejt a környezetből 

származó jelre ingerületi folyamattal reagál, az extra- ill. az intracelluláris tér között megváltozik az 

ionmegoszlás stb. 

Az összekötő funkció legkézenfekvőbben az ún. transzportfolyamatokban manifesztálódik, melyek a 

membránon keresztül lezajló anyagvándorlásokat jelentik. 

1.4. A transzportfolyamatok energetikai aspektusai 

A membránon keresztül lezajló anyagmozgás minden esetben energia befektetést igényel. A biológiai 

rendszerekben a transzport energiaforrása lehet pusztán fiziko-kémiai természetű, pl. ionvándorlást okoz a 

membrán két oldala között fennálló potenciál- vagy koncentráció különbség, vagy lehet a sejtanyagcsere során 

felszabadított, az ATP makroerg kötéseiben raktározott kémiai energia. A szokásos nómenklatúra szerint passzív 

transzportról akkor beszélünk, ha az energiaforrás (az anyagmozgás hajtóereje) fiziko-kémiai természetű és nem 

igényel ATP-bontást. Az aktív transzport azt jelenti, hogy az anyagmozgás fiziko-kémiai energiagradiens ellen 

történik, amihez az ATP bontásából származó energiát kell a sejtnek befektetnie. 

A transzportfolyamatok a szerint is csoportosíthatók, hogy igénylik-e szállítómolekula (karrier) közreműködését 

vagy sem. Amennyiben az anyagtranszporthoz szállítómolekula szükséges, karrier-mediált transzportról 

beszélünk. A karrier-mediált transzport egyaránt lehet passzív és aktív folyamat. 
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1.4.1. A passzív transzport formái és sajátságai 

Egyszerű diffúzió 

Fiziko-kémiai gradiens által előidézett, a gradiens irányának megfelelő anyagtranszport. Diffúzióval jutnak át a 

lipidoldékony anyagok a membrán lipid fázisán, ill. az ionok a transzmembrán fehérjék által képzett csatornák 

pórusain. 

2.2. ábra - A passzív transzport formái 

 

A diffúzió sebessége a fluxussal jellemezhető. A fluxus az időegység alatt egységnyi felületen átáramlott 

anyagmennyiséget jelenti. A fluxus az energiagradiens irányában megy végbe, mértékét az energia gradiens (pl. 

koncentrációkülönbség) határozza meg. 

A fluxust a hőmérséklet is befolyásolja. A hőmérséklet 10 fokkal történő emelése a fluxust kb. másfélszeresére-

duplájára növeli. 

Facilitált diffúzió 

Fiziko-kémiai gradiens által előidézett, szállítómolekula részvételével megvalósuló, a gradiens irányának 

megfelelő anyagtranszport. Ezzel a mechanizmussal jut keresztül az izommembránon pl. a glükóz. A szállítandó 

anyag a szállítómolekula specifikus kötőhelyéhez kapcsolódik, melynek konformáció-változása átjuttatja a 

szubsztrátot a másik kompartmentbe. 

2.3. ábra - Egyszerű és facilitált diffúzió kinetikájának összehasonlítása 
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Mivel az egységnyi membránfelszínen rendelkezésre álló kötőhelyek száma véges, a transzport telíthető, vagy 

más szavakkal szaturációs kinetikát mutat. 

A kötőhelyek a szubsztráthoz hasonló térszerkezetű molekulák iránt is rendelkeznek bizonyos affinitással, így 

az igazi szubsztrát (agonista) és a hasonló molekula (antagonista) között kompetíció (vetélkedés) alakul ki a 

kötőhelyért, egymás transzportját gátolják, az agonista és az antagonista között kompetitív gátlás alakul ki. 

A telítési kinetika és a kompetitív gátlás jelensége minden karrier-mediált transzportfolyamatra jellemző. 

1.4.2. Az aktív transzport formái és sajátságai 

Az aktív transzport minden esetben ATP-bontásból származó kémiai energiát hasznosít a fiziko-kémiai gradiens 

ellenében zajló anyagmozgás során. Karrier-mediált folyamat, tehát telíthető és kompetitíven gátolható. A 

karriernek rendelkeznie kell enzimaktivitással is, nevezetesen ATP-áznak kell lennie. A makroerg kötésből 

származó energia szükséges a szállítómolekula konformációs változásához, aminek következtében a szubsztrát 

átjut a membrán túloldalára. Az enzimaktivitás erősen hőmérsékletfüggő, tehát a transzport sebességét a 

hőmérséklet erőteljesen befolyásolja (10 oC hőmérsékletnövelés a transzport sebességét 5-6-szorosára növeli). 

2.4. ábra - Aktív transzport 
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Az előzőekben ismertetett transzportfolyamat során a szállítómolekula bontja az ATP-t, ilyenkor a folyamatot 

elsődlegesen aktív transzportnak nevezzük. Másodlagosan aktívnak nevezzük azt az anyagtranszportot, amikor 

a szubsztrát átjutását biztosító szállítómolekula nem használ ATP-t, hanem konformációváltozását egy 

kapcsoltan szállított ion elektrokémiai gradiense biztosítja, de ezen elektrokémiai gradiens fenntartására aktív 

(ATP-függő) pumpamechanizmusra van szükség. Jellemző példa a glükóz nátriummal kapcsolt felszívódása a 

bélhámsejtekbe. 

2.5. ábra - Másodlagosan aktív transzport 

 

1.4.3. Membráncsomagokban történő anyagszállítás (vezikuláris transzport) 

Az anyagtranszport speciális formája, amely azt jelenti, hogy olyan (általában nagyméretű) molekulák jutnak át 

a membránon, amelyek a sejtben képződnek (pl. a tápcsatornában ható emésztő enzimek, fehérje természetű 

hormonok, neurotranszmitterek), melyek képződésük után a Golgi-membránból lefűződő membránba 

csomagolódnak, és az így kialakuló vezikulában transzportálódnak, vagy az extracelluláris térből kerülnek 

felvételre a sejt felszíni membránjából képződő vezikulába zártan (pl. idegen anyagok, antigének). A transzport 

iránya alapján lehet endocitózis vagy exocitózis, a felvett anyag halmazállapota alapján pedig fagocitózis (szilárd 

részecske bekebelezése) illetve pinocitózis (oldott állapotban lévő anyag felvétele vagy leadása). 

Ez a transzportforma a szekréciós folyamatokban, a kémiai szinapszisok működésében és a szervezet védekező 

reakcióiban játszik fontos szerepet. 
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2. A sejtműködések szabályozása 

2.1. Az idegi szabályozás alapjai 

2.1.1. Nyugalmi potenciál 

A membránpotenciál fogalma 

Valamennyi élő sejtre igaz az a megállapítás, miszerint a sejtmembrán külső és belső felszíne között elektromos 

potenciálkülönbség, azaz membránpotenciál mérhető. A potenciálkülönbség nagysága sejttípusonként változik, 

kb. 30-100 mV közötti tartományban található. Konvencionálisan a sejt belső terének potenciálját tekintjük 

negatívnak a külsőhöz képest, ebben az esetben a membránpotenciál értéke negatív előjelet kap. A negatív előjel 

csak a belső tér negativitásának jelzésére szolgál, nem teszi a számot matematikai értelemben negatívvá! Tehát, 

ha a membránpotenciál –90 mV-ról –60 mV-ra változik, a membránpotenciál, vagyis a potenciálkülönbség 

csökken, azaz a sejtmembrán polarizáltsága csökken, depolarizációról van szó. A –100 mV-os érték nagyobb 

polarizáltságot, hiperpolarizációt jelent. 

A sejtek nyugalmi, nem ingerelt állapotban mérhető membránpotenciálja a nyugalmi potenciál, mely ingerület 

alatt jellegzetesen megváltozik, elektrotónusos potenciálváltozás vagy akciós potenciál alakul ki. 

A nyugalmi potenciál eredete, jelentősége 

A sejtmembrán elektromos szempontból olyan elemi egységek hálózataként modellezhető, amelyek 

feszültségforrásokat, ellenállásokat és kapacitív elemeket tartalmaznak. 

2.6. ábra - A sejtmembrán helyettesítő elektromos kapcsolási rajza 

 

A lipid kettősréteg elektromos szempontból az intra- és az extracelluláris teret elválasztó szigetelőként 

viselkedik. A lipidfázis ugyanakkor töltéseket is szeparál, vagyis kondenzátornak, kapacitív elemnek tekinthető. 

Az intracelluláris térben negatív töltésű fehérjék találhatók, míg az extracelluláris tér gyakorlatilag 

fehérjementes. A sejtmembrán fehérjékkel szemben impermeábilis, tehát az intracelluláris fehérjék nem 

hagyhatják el a sejtet. Mindkét térben találunk pozitív és negatív töltésű ionokat, melyek a nekik megfelelő 

ioncsatornán keresztül diffundálhatnak. A nem permeáló fehérje anionok jelenléte miatt a diffuzibilis ionok 

koncentrációja különbözik a két térben, vagyis egyenlőtlen ionmegoszlás alakul ki. 

Az egyenlőtlen ionmegoszlás kialakulását két termodinamikai szabály magyarázza: egyensúlyi állapotban 

érvényesül az elektroneutralitás elve, ami azt mondja ki, hogy azonos oldalon a pozitív és a negatív töltések 

száma megegyezik. Ugyanakkor a diffuzibilis ionok vonatkozásában érvényesül az ionszorzat állandóságának 

az elve is, ami megköveteli, hogy a két oldalon a diffuzibilis ionok szorzata állandó legyen. A két egyenletből 

összességében az adódik, hogy a diffuzibilis ionokra vonatkozóan koncentrációkülönbség lép fel. 
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Minden diffuzibilis ion koncentrációkülönbsége egyenáramú feszültség-forrásként szerepel (EK, ENa, ECl). Az 

adott ionnal szembeni vezetőképességet (GK, GNa, GCl) a megfelelő ellenállások reciproka adja. (A 

vezetőképességet az adott ioncsatorna átjárhatósága biztosítja). Ha egy ionra (pl. a Ca2+ ionra) nézve a membrán 

nem átjárható, azaz az ellenállás végtelenül nagy, az adott ion koncentrációkülönbsége nem manifesztálódik 

potenciálkülönbségben. Minél nagyobb a vezetőképesség az adott ionra nézve, annál meghatározóbb lesz az 

adott ion koncentrációkülönbsége a tényleges membránpotenciál kialakításában. A membránpotenciál 

kialakítása szempontjából a kálium, a klorid és a nátrium ionok megoszlása a döntő. Nyugalomban a nátrium-

permeábilitás kicsi, ezért a nyugalmi potenciál a kálium és a klorid ionok koncentrációkülönbségétől függ. 

Ha egy adott ionra (pl. K+ ionra) nézve koncentrációkülönbség áll fenn a két folyadéktér között, a Nernst-képlet 

segítségével kiszámíthatjuk a koncentrációkülönbség által kialakított elektromotoros erőt (kapocsfeszültséget), 

ami megfelel a membrán két oldala között kialakult potenciálkülönbségnek, vagyis a membránpotenciálnak. 

2.7. ábra - eq_2_1.png 

 

Amennyiben több diffuzibilis ion is jelen van a rendszerben, az általuk létrehozott eredő feszültséget a 

Goldman-Hodgkin-Katz egyenlettel számíthatjuk ki, amely figyelembe veszi a membrán adott ionra 

vonatkoztatott vezetőképességét is. Az egyenlet értelmében membránpotenciál változáshoz vezet az 

ionkoncentrációk változása, de a membrán konduktanciájának változása is. Továbbá nemcsak az individuális 

konduktanciák abszolút értéke, hanem a különböző konduktanciák egymáshoz viszonyított aránya is 

megváltozhat, ami szintén potenciálváltozáshoz vezet. 

2.8. ábra - eq_2_2.png 

 

Az ideg- és az izomsejtekben a Na+ konduktancia nyugalomban csak kb. századrésze a K+ és a Cl- 

konduktanciának, míg az akciós potenciál kialakulásakor a Na+ konduktancia több nagyságrenddel meghaladja a 

K+ konduktanciát (a membránpotenciál előjele is megváltozik), majd ellentétes változások zajlanak le és a 

membránpotenciál újra eléri a nyugalmi értéket, miközben az extra- és intracelluláris ionkoncentrációk 

gyakorlatilag nem változnak. 

2.1.2. Az ingerületi folyamat 

A sejtmembrán polarizáltsága lehetőséget biztosít arra, hogy a környezetből származó ingerek által közölt 

információtartalom elektromos jellé, membránpotenciál-változássá íródjon át. A sejtek közötti 

információátadásban ugyancsak fontos szerepe van a potenciálváltozásnak, mint információs jelnek. 

A környezetből származó ingerek hatására vagy ligandok kötődésének következményeként a membránpotenciál 

megváltozik, ingerületi folyamat alakul ki. Az ingerhatás helyén, ill. a ligand (neurotranszmitter) kötődésének 

helyén ún. helyi (lokális) ingerületi folyamat, elektrotónusos potenciálváltozás jön létre. 

Lokális ingerületi folyamat (elektrotónus) 

Az elektrotónusos potenciálváltozás amplitúdója arányos a kiváltó inger intenzitásával, illetve a lekötődött 

transzmitter mennyiségével. Amplitúdója az ingerhatás (ligandkötődés) helyétől távolodva a távolság 

függvényében exponenciálisan csökken. 

2.9. ábra - Elektrotónusos potenciálváltozások jellemzői 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nernst_equation#Nernst_potential
http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_equation
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A térkonstans (λ) azt a távolságot jelenti, amelyen az eredeti amplitúdó 37 %-a mérhető. Ideg- és izomrostokon 

ez az érték 1-2 mm közé esik, ami azt jelenti, hogy a változás valóban csak lokális folyamat marad. 

Idegsejteken, idegpályákon történő információtovábbítás csak úgy lehetséges, ha az ingerületi folyamat 

tovaterjedővé, akciós potenciállá alakul át. Minden akciós potenciál depolarizációs irányú elektrotónusból, ún. 

katelektrotónusból fejlődik ki. Az elektrotónusos potenciálváltozás lehet hiperpolarizáció (anelektrotónus) is, de 

az nem vezet akciós potenciál kialakulásához. 

Az elektrotónusnak nincs refrakter periódusa, ami azt jelenti, hogy lezajlása során a membrán újabb ingerek 

fogadására és feldolgozására képes. Ebből az következik, hogy az elektrotónusos potenciálváltozások térben és 

időben összeadódnak (szummálódnak), előjelüktől függően egymást erősítik vagy kioltják. Az önmagukban 

hatástalan ingerek a szummáció révén hatásosak lehetnek, mivel akciós potenciált válthatnak ki. 

Elektrotónusos potenciál az érzéksejtek (ún. érző receptorok) inger hatására bekövetkező ingerülete, a 

receptorpotenciál. Ugyancsak elektrotónus a posztszinaptikus membránon transzmitter hatására kialakuló 

posztszinaptikus potenciál. A szabad idegvégződéseken (fájdalomérző receptorokon) az inger hatására 

ugyancsak katelektrotónus alakul ki, ami akciós potenciálokat generál. 

Tovaterjedő ingerületi folyamat, akciós potenciál 

A nyugalmi potenciál és az elektrotónus kialakításában résztvevő ioncsatornák közös sajátsága, hogy 

vezetőképességük független a membránpotenciál értékétől. Az ideg- és az izomsejtek membránja abban 

különbözik a többi sejt membránjától, hogy olyan ioncsatornákkal is rendelkezik, amelyeknek vezetőképessége 

függ a membránpotenciál aktuális értékétől és esetleg időben is változik. Ezeket a membránokat ingerületvezető 

membránoknak is nevezik, mivel megfelelő feltételek mellett rajtuk tovaterjedő ingerületi folyamat, akciós 

potenciál alakul ki. 
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A csatornák vezetőképességének feszültségfüggését ún. kapuzó (gating) részecskék jelenlétével magyarázzuk. A 

kapuzó részecskék a csatorna falában elhelyezkedő dipólusok, amelyeknek térszerkezetét a környező elektromos 

térerő nagysága és irányultsága befolyásolja. A csatorna nyugalmi állapotában a kapuzó részecskék orientációja 

megakadályozza az ionok átlépését a csatornán. Kellően nagy katelektrotónusos potenciálváltozás hatására a 

dipólusok átrendeződnek, a csatorna átjárhatóvá válik. A Na+ csatornák esetében egy másik kapuzó 

mechanizmus is van, amely ugyancsak feszültségfüggő módon nyitja ill. zárja a csatornát, ez az ún. inaktivációs 

kapu. 

2.10. ábra - Az ioncsatornák kapuzó mechanizmusai 

 

A csatorna akkor vezetőképes, ha mindkét kapu nyitva van, ez a csatorna aktivált állapota. Amennyiben az 

inaktivációs kapu a membránpotenciál változás hatására, ill. az idő függvényében bezáródik, a csatorna 

vezetőképessége megszűnik. Ez az inaktivált állapot. Az újra aktiválhatóság feltétele a nyugalmi állapot 

helyreállása. 

A K+ csatornák esetében nincs inaktivációs kapu, a depolarizáció nyitja az aktivációs kaput, repolarizáció 

hatására pedig a kapu záródik. 

Az akciós potenciál egységnyi membránfelszínen található csatornapopulációk szinkron működésének 

következtében alakul ki. Amennyiben a katelektrotónus amplitúdója eléri azt a szintet, amely beindítja a 

feszültségfüggő Na+ csatornák megnyílását, beindul a Hodgkin ciklusnak nevezett eseménysor. A Na+ csatornák 

megnyílása Na+ ionok (pozitív töltések) belépését teszi lehetővé. A pozitív töltések felszaporodása depolarizál, 

ami további Na+ csatornákat nyit meg stb. A ciklus addig folytatódik, amíg a belső tér pozitivitása egyensúlyba 

nem kerül a Na+ ionokra ható koncentráció gradienssel, azaz el nem érjük a Na+ egyensúlyi potenciálját vagy 

amíg az összes Na+ csatorna meg nem nyílik. A valóságban a belső pozitivitás nem éri el ezt az értéket, mivel a 

Na+ csatornák inaktiválódnak, ill. a depolarizáció megnyitja a feszültségfüggő K+ csatornákat is, amiken 

keresztül K+ ionok lépnek ki, vagyis pozitív töltések távoznak a sejtből. 

2.11. ábra - Hodgkin ciklus 
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2.12. ábra - Az akciós potenciál alatt lezajló konduktanciaváltozások 

 

Az akciós potenciál lezajlása alatt fázisosan változik a membrán ingerelhetősége. A felszálló szár alatt és a 

repolarizáció kezdetén újabb ingerekkel szemben a membrán abszolút refrakter állapotban van, ami azt jelenti, 

hogy újabb ingerrel nem váltható ki újabb akciós potenciál (nincs aktiválható Na+ csatorna). A leszálló szár 

későbbi szakaszán, a kritikus potenciálnál pozitívabb sávban az eredeti küszöbingernél erősebb ingerek a már 

újra aktiválható Na+ csatornákat megnyithatják (relatív refrakter stádium). A kritikus potenciál és a nyugalmi 

potenciál közötti sávban gyengébb ingerek is hatásosak (szupernormális fázis), míg a nyugalmi potenciálnál 

negatívabb tartományban ismét nő az ingerküszöb, csak erősebb ingerek hatásosak (szubnormális fázis). 

2.13. ábra - Az ingerlékenység fázisos változásai az akciós potenciál lezajlása során 
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Az akciós potenciál tovaterjedése 

Az akciós potenciál a kialakulás helyéről mindkét irányba tovaterjed. Az ingerületben lévő membránrészlet és a 

szomszédos, nyugalomban lévő membránrészletek között helyi áramkörök alakulnak ki, a fent vázolt 

konduktancia változások minden egyes ponton lezajlanak, az akciós potenciál autoregeneratív módon, pontról-

pontra újra kialakul. Ezzel magyarázható az, hogy terjedés közben az amplitúdója nem változik. Mielinhüvellyel 

nem fedett, csupasz axonon az ingerület terjedése hosszabb időt vesz igénybe, mint a velőhüvelyes axonokon. 

Ennek magyarázata az, hogy a velőhüvely szigetelőként borítja az axont, az autoregeneratív folyamat csak a 

velőhüvellyel nem fedett területeken alakul ki, így a vezetési sebesség jelentősen megnő (szaltatórikus 

ingerületvezetés). Két erősítési pont között az akciós potenciál elektromos jelként, a tónusos membránpotenciál 

változásokhoz hasonlóan, jelveszteséggel (dekrementummal) terjed. 

2.14. ábra - Az akciós potenciál terjedése csupasz axonon (felső rész) és mielinhüvellyel 

fedett axonon (alsó rész) 
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Nagy átmérőjű, nagy távolságon mielinhüvellyel fedett rostokon a leggyorsabb az ingerület vezetése 

(szomatikus érző és motoros neuronok). 

2.2. A kémiai szabályozás alapjai 

2.2.1. Általános jellemzés 

A testfolyadékok (vér, nyirok) által szállított kémiai anyagok, illetve az idegvégződésekből felszabaduló 

neurotranszmitterek, az ún. hírvivő molekulák a sejtek közötti hírközlés fontos eszközei. Általános jellemzőjük, 

hogy hatásukra megváltozik a sejt anyagcseréje, ami fontos feltétele a környezeti változásokhoz való 

alkalmazkodásnak. Hatásuk kifejlődésének feltétele, hogy megfelelő kémiai struktúrához, ún. receptor 

molekulához kötődjenek (innen származik a ligand elnevezés). A kötődés rendkívül specifikus, az adott kémiai 

hírvivő anyag (ligand) csak a neki megfelelő szerkezetű receptor fehérjéhez képes kapcsolódni. 

A hírvivő molekulák (pl. hormonok, neurotranszmitterek) kémiai szerkezetük alapján rendkívül heterogén 

csoportot képviselnek. Sejtszintű hatásmechanizmusuk megértéséhez célszerű oldékonyságuk alapján 

csoportosítani ezeket az anyagokat. 

A lipidoldékony anyagok egyszerű diffúzióval transzportálódnak a sejtmembrán lipid fázisán keresztül. A 

citoplazmában fehérjéhez (hormonkötő receptorhoz) kapcsolódnak. A hormon-receptor komplex a DNS 

megfelelő szakaszához (magreceptorhoz) kapcsolódva beindítja egy bizonyos fehérje szintézisét, a sejtválasz az 

adott fehérje működésének eredményeként jön létre. 

A vízoldékony hírvivő molekulák nem képesek a membránon átlépni, hatásukat a sejtmembrán felszínén lévő 

receptorokhoz való kötődés által fejtik ki. A ligand-receptor kölcsönhatás másodlagos hírvivő mechanizmusokat 

aktivál, melyek a sejten belüli jelátvitelt (intracelluláris szignalizációt) biztosítják. 

2.2.2. Ionotróp és metabotróp receptorok 

A ligandkötő receptor struktúrák ioncsatornák alkotórészei lehetnek. A ligand kötődése a csatornafehérje 

konformáció változásához, ezáltal a csatorna áteresztőképességének megváltozásához vezet (ionotróp receptor). 

Ezeket az ioncsatornákat nevezzük ligand-vezérelt csatornáknak. Ilyenek találhatók pl. a posztszinaptikus 

membránban, vagy a simaizomsejtek és mirigysejtek felszíni membránjában stb. 

A ligand-vezérelt ioncsatorna vezetőképességének megváltozása ionáramlást, azaz töltések áramlását 

eredményezi, ami a sejt membránpotenciáljának megváltozásához vezet. A membránpotenciál-változás – 

számos áttételen keresztül – anyagcsere-változást is kivált. 
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2.15. ábra - Ligandvezérelt ioncsatornák működése 

 

Az ábrán példaként befelé irányuló Na+ áramot tüntettünk fel, de meg kell jegyezni, hogy a ligand-vezérelt 

csatornák általában aspecifikus kation áramlást, bizonyos csatornák pedig anion áramlást tesznek lehetővé, az 

ionáramlás iránya az adott ion elektrokémiai gradiensétől függ. 

A metabotróp receptor elnevezés arra utal, hogy a specifikus ligand-receptor kölcsönhatás eredményeként 

közvetlenül sejtanyagcsere-változásban nyilvánul meg a sejtválasz. A metabotróp receptorok aktiválódása 

másodlagos hírvivő mechanizmusok közvetítésével váltja ki a sejtválaszt. 

3. Sejtek közötti hírközlés 

3.1. Szinaptikus ingerületátvitel 

3.1.1. A szinaptikus ingerületátvitel általános jellemzése 

Az idegsejtek neuronhálózatokká szerveződnek, receptorokkal és effektor sejtekkel lépnek kapcsolatba. A 

különböző idegelemek és az effektor sejtek között szinapszisok teremtenek kapcsolatot. A kapcsolat jellege 

szerint lehet elektromos vagy kémiai kapcsolat. 

Az elektromos szinapszis azt jelenti, hogy a két struktúra térben közel helyezkedik el egymáshoz, az ingerület, 

mint elektromos jel sejtről-sejtre terjed. 

A kémiai szinapszisban az ingerület kémiai hírvivők, neurotranszmitterek közvetítésével terjed. A 

neurotranszmitterek egy része a sejttestben termelődik, az axonban axoplazmatikus transzport segítségével 

szállítódik és az axonvégződésben szinaptikus vezikulumokban tárolódik. Bizonyos neurotranszmitterek (pl. 

acetilkolin) szintézise az axonvégződésben zajlik, tárolásuk szintén vezikulumokban történik. 

2.16. ábra - Szinaptikus ingerületátvitel 
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A vezikulumok egységnyi, kvantumnyi mennyiségű neurotranszmittert raktároznak. Egy-egy vezikulum spontán 

módon kiürítheti tartalmát a szinaptikus résbe, ezt a folyamatot nevezzük spontán transzmitter-

felszabadulásnak. Az idegsejten végigfutó akciós potenciál ún. kiváltott transzmitter-felszabadulást 

eredményez. Az akciós potenciál alatt az extracelluláris térből Ca2+ ionok lépnek be az axonvégződésbe, a 

kalciumionok pedig kiváltják a vezikulumok összeolvadását a felszíni membránnal és a vezikulum tartalma 

exocitózissal kiürül a szinaptikus résbe. Egy-egy akciós potenciál általában azonos számú vezikulum kiürülését 

eredményezi. 

A transzmitter a szinaptikus résben diffundálva eljut a következő elem módosult, ún. posztszinaptikus 

membránjához, ahol specifikus receptorokhoz kötődik. A ligand-receptor kötődés eredménye valamely 

ioncsatorna megnyílása (esetleg záródása) lehet. 

A konduktanciaváltozások a posztszinaptikus membránon potenciálváltozást okoznak, ún. posztszinaptikus 

potenciálok alakulnak ki, melyek jellegzetes elektrotónusos potenciálok. Ezek lehetnek depolarizációs irányúak 

(katelektrotónus) ill. hiperpolarizálóak (anelektrotónus). A posztszinaptikus membránban kizárólag ligand-

vezérelt ioncsatornák (ionotróp receptorok) vannak, hiányzanak a feszültségfüggő ioncsatornák. A 

katelektrotónus – ráterjedve a posztszinaptikus membránon kívüli ún. elektrogenikus membránra, amely 

feszültségfüggő ioncsatornákkal is rendelkezik – akciós potenciált vált ki. Emiatt a katelektrotónusos 

potenciálváltozást EPSP-nek, excitatoricus postsynapticus potenciálnak nevezzük. A hiperpolarizáció 

megakadályozza a posztszinaptikus neuron ingerületét, emiatt az anelektrotónust IPSP-nek, inhibitoricus 

postsynapticus potenciálnak nevezzük. A válasz jellege a transzmitter milyenségétől és a reagáló ioncsatorna 

fajtájától függ. 

A válasz lezajlása után a transzmitter elbomlik, diffúzióval eliminálódik, vagy visszavételezésre kerül. Az 

elimináció feltétele az ismételt válaszkészségnek. 

A posztszinaptikus potenciálok refrakter periódussal nem rendelkeznek, így térben és időben szummálódnak. 

Ideg-ideg kapcsolatokban egy-egy szinapszis aktiválódása nem elég a neuron kisüléséhez (akciós potenciál 

kialakulásához), mivel akciós potenciál csak az axoneredésnél alakulhat ki, az ide terjedő elektrotónusos 

változás pedig csak sok elemi esemény összegződésével éri el az akciós potenciál kiváltásához szükséges 

küszöbértéket. A térbeli és időbeli szummáció adja az alapját a neuronok integrációs működésének. A  ábra alsó 

részén a különböző amplitúdójú szinaptikus potenciálok láthatók, melyeket különböző mértékű 

neurotranszmitter felszabadulás váltott ki. 

3.2. A humorális szabályozás sejtszintű folyamatai 

3.2.1. A hírvivő anyagok transzportja 

A humor latin szó, nedvet jelent, ebből származik a humorális szabályozás kifejezés. A szabályozó funkciót 

betöltő kémiai anyagok nagy csoportját alkotják a hormonok. 
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A hormonok sejtek, sejtcsoportok által termelt, hírvivő funkciót betöltő kémiai anyagok, amelyek a termelődés 

helyétől bizonyos távolságra lévő célsejtekre fejtik ki hatásukat. A hormontermelő és a hormonra reagáló sejt 

között a kémiai hírvivő molekula a testfolyadékban transzportálódik. A kapcsolat módja alapján endokrin és 

parakrin mechanizmust különböztetünk meg. 

Endokrin mechanizmusról akkor beszélünk, ha a hormontermelő sejtek váladékukat a véráramba juttatják, így a 

hírvivő molekula a vér közvetítésével jut el a célsejtekhez. A parakrin mechanizmus azt jelenti, hogy a hírvivő 

molekula a sejtközötti folyadékban diffundálva jut el a célsejthez. A diffúziós távolság viszonylag kicsi, így ez a 

mechanizmus egymás közelségében lévő sejtek esetében hatékony. Ha a hormon arra a sejtre hat vissza, amely 

elválasztotta, autokrin mechanizmusról beszélünk. 

3.2.2. Sejten belüli jelátvitel 

Vízoldékony anyagok esetében a hírvivő molekula a sejtfelszín megfelelő receptorához kapcsolódik. A 

metabotróp receptorok ún. G-fehérjékkel állnak kapcsolatban, melyek reagálnak a ligand kötődésére. 

2.17. ábra - G-fehérjék szerepe a jelátvitelben 

 

A G-fehérjék három alegységből ( alfa, béta és gamma alegységből) állnak. Nyugalmi állapotban az alfa 

alegységhez GDP (guanozindifoszfát) kapcsolódik. A ligand-receptor kölcsönhatás kialakulásakor a komplex 

kapcsolatba kerül a G-fehérjével. Ennek hatására az alfa alegységen a GDP GTP-re (guanozintrifoszfátra) 

cserélődik, és az alegység leválik a komplex többi részéről. Az alfa alegység aktivál valamilyen más fehérjét, pl. 

a membránban lévő enzimet (pl. adenilciklázt), ami katalizálja az ATP-ből történő ciklikus AMP képződést. 

Serkentő és gátló hatásokat közvetítő G-fehérjéket egyaránt ismerünk. 

A cAMP másodlagos hírvivőként kináz enzimeket aktivál. A kinázok fehérjéket foszforilálnak, melyek a 

foszforiláció révén aktiválódnak. A foszforilált fehérjék lehetnek pl. enzimfehérjék, melyek foszforilált 

állapotban képesek az adott biokémiai folyamatot katalizálni, vagy csatornafehérjék. A csatornafehérjék 

foszforilációja fokozza az ioncsatorna vezetőképességét. 

Bizonyos esetekben az intracelluláris Ca2+ koncentráció átmeneti fokozódása vezet a sejtválasz kialakulásához, 

így a kalciumionok tekinthetők másodlagos hírvivőknek. Ennek egyik lehetséges módja, hogy a ligand-receptor 

kapcsolat létrejötte (G-fehérje közvetítésével) zsírbontó (foszfolipáz) enzimet aktivál, ami a membrán 

foszfolipidjeiből inozitol triszfoszfát (IP3) és diacilglicerol (DAG) keletkezését katalizálja. Az IP3 a belső 

kalciumraktárakból kalciumionokat szabadít fel, amik kalmodulinhoz (egy kalciumkötő fehérjéhez) 

kapcsolódnak. A kalcium-kalmodulin komplex enzimeket aktivál, melyek kialakítják a ligand kötődésére 

jellegzetes sejtválaszt. A DAG proteinkinázokat aktiválhat, amelyek fehérjék foszforilációját katalizálják. 

2.18. ábra - Az IP3 mechanizmus 
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4. Az izomsejtek élettani sajátságai 

Az izomsejtek mechanikai tevékenység végzésére specializálódott struktúrák. Az idegsejtekhez hasonlóan 

sejtmembránjuk feszültségfüggő ioncsatornákat tartalmaz, így az izomsejtek tovaterjedő ingerületi folyamat, 

akciós potenciál kialakítására képesek. Mikroszkópos vizsgálattal homogén optikai sajátságot mutatnak 

(simaizom) vagy hossztengelyre merőleges szabályos csíkoltságot látunk (harántcsíkolt izom). A vázizomsejtek 

és a szívizomsejtek harántcsíkoltsága a kontraktilis fehérjék szabályos elrendeződéséből, a szarkomérák 

szerkezetéből adódik. 

4.1. A vázizomsejtek élettani sajátságai 

4.1.1. Neuromuszkuláris ingerületáttevődés 

A vázizomsejtek spontán elektromos aktivitást nem mutatnak, ingerületi folyamatuk a velük szinapszist 

(neuromuszkuláris junkciót) alkotó szomatikus motoros ideg aktivitásának a következtében alakul ki. Egy 

motoneuron változó számú izomrostot innerválhat, de az egy motoros ideg által közvetített ingerület az általa 

beidegzett izomrostok szinkron aktivitását eredményezi. A motoneuron és az általa ellátott izomrostok képezik 

az ún. motoros egységet. 

A neuromuszkuláris junkcióban résztvevő (posztszinaptikus) izommembrán (véglemez) specializálódott 

struktúra. Feszültségfüggő ioncsatornái nincsenek, hanem az ingerületátvivő anyag, az acetilkolin kötésére 

képes ligand-vezérelt kation csatornákat tartalmaz. Néhány vezikulum random kiürülése ún. miniatűr véglemez-

potenciált, néhány mV-os elektrotónusos potenciálváltozást okoz, ami nem vezet tovaterjedő ingerületi 
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folyamathoz. A motoros idegen végigfutó akciós potenciál olyan mennyiségű acetilkolin felszabadulását váltja 

ki, ami elegendően nagy véglemez-potenciált okoz ahhoz, hogy a szinapszissal szomszédos felszíni membránon 

akciós potenciál jöjjön létre. 

A véglemezben lévő ionotróp acetilkolin receptorok aktiválódásakor, – Na+ ionok (pozitív töltések) belépése 

következtében – depolarizáció (katelektrotónus) alakul ki. Az acetilkolin receptor agonistája a nikotin is, ezért 

nevezik ezt a fajta kolinerg receptort nikotin-típusú kolinerg receptornak. Speciális kompetitív antagonistája a 

kuráre, amit a dél-amerikai indiánok nyílméregként használtak, a modern gyógyászatban pedig műtéti 

eljárásoknál izomrelaxánsként alkalmaznak. 

Az idegi akciós potenciál által – neurotranszmitter közvetítésével – kiváltott véglemez-potenciál akciós 

potenciál létrejöttéhez vezet az izom extrajunkcionális membránján is, melynek kialakításában az idegsejtek 

esetében megismert Na+ és K+ csatornák vesznek részt. 

Az acetilkolin receptorok számának csökkenése (autoimmun folyamat következtében) súlyos izomműködési 

zavarhoz, myasthenia gravishoz vezet. Az acetilkolint bontó enzim bénítása növeli a rendelkezésre álló 

neurotranszmitter mennyiségét, ami csökkentheti az izomgyengeséget. 

4.1.2. Az akciós potenciál sajátságai 

A vázizomzat akciós potenciáljának kialakításában feszültségfüggő gyors Na+ csatornák és késői K+ csatornák 

vesznek részt. A ms-ok alatt lezajló spike-ot hosszan tartó negatív utópotenciál követi, melynek kialakításában a 

T-tubulusokban zajló folyamatoknak (a kilépő K+ ionok lassú eliminálódásának) tulajdonítanak szerepet. Az 

akciós potenciál végighalad a felszíni membránon, beterjed a T-tubulusokba és kiváltja az elektromechanikai 

kapcsolatnak nevezett eseménysort. Az akciós potenciál alatt Ca2+ belépés nem történik az extracelluláris térből. 

2.19. ábra - A vázizomsejt akciós potenciálja 

 

4.1.3. Elektromechanikai kapcsolat 

Ezen a néven foglaljuk össze azokat a lépéseket, melyeken keresztül az izom felszíni membránján végigfutó 

akciós potenciál mechanikai választ, izomösszehúzódást (kontrakciót) vált ki. A folyamatban kulcsszerepe van a 

Ca2+ ionoknak. Nyugalomban a citoplazmatikus kalciumkoncentráció nagyon alacsony (nanomolos 

nagyságrendű). Az izom endoplazmatikus retikuluma (szarkoplazmatikus retikulum, SR) kalciumot raktároz, 

ami ingerület hatására felszabadul és mikromolos nagyságrendűvé növeli a Ca2+ koncentrációt. Ez a lépés vezet 

majd a kontraktilis fehérjék által kialakított mechanikai válaszhoz. 
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2.20. ábra - A vázizomsejtek elektromechanikai kapcsolata 

 

A hosszú, henger alakú izomsejtek felszíni membránja a sejt belseje felé betüremkedéseket, ún. T- 

(transzverzális) tubulusokat hoz létre. A T-tubulusok a szarkoplazmatikus retikulummal triád struktúrát 

alkotnak. A T-tubulus membránján végighaladó akciós potenciál a membránban elhelyezkedő fehérjék 

konformációváltozása révén Ca2+ felszabadulást vált ki az SR-ből. 

4.1.4. A mechanikai válasz 

Az izomsejtek kontraktilis fehérjéi az aktin és a miozin. Nyugalomban (az izom elernyedt állapotában) a két 

fehérje közötti kapcsolat kialakulását egy szabályozó fehérje, a troponin akadályozza. Amikor megemelkedik a 

Ca2+ koncentráció, a troponin egyik alegységéhez Ca2+ kötődik, ami konformáció-változást okoz. Ennek 

eredményeként az aktin miozinkötő helye szabaddá válik és létrejöhet a két fehérje kapcsolata. A folyamat 

ATP-ben raktározott energiát igényel, az ATP-t a miozin bontja enzimatikusan. Az aktin és a miozin közötti 

kapcsolat egy-egy összehúzódás során többször kialakul és megszűnik, közben az aktin elcsúszik a miozin 

mentén (sliding mechanizmus). 

A relaxáció (elernyedés) feltétele az, hogy ismét alacsony legyen a citoplazmatikus Ca2+ koncentráció. Ezt az 

SR hosszanti elemének membránjában lévő Ca2+ pumpa biztosítja, ami ATP felhasználása mellett 

visszavételezi a Ca2+ ionokat a raktárakba. 

Izommunka kapcsán az ATP-szint nem változik, mivel a felhasznált ATP a kreatinfoszfát raktárból pótlódik. A 

sejtanyagcsere által termelt energia nagyenergiájú kötések formájában kreatinfoszfátba épül be, a kreatinfoszfát 

pedig átadja foszfátcsoportját az ADP-nek, ami így ATP-vé alakul. Az izomműködés során a felszabaduló 

energia egy része hővé alakul. Ennek nagy jelentősége van a hőszabályozásban, a hideg ellen védő 

mechanizmusok között kitüntetett jelentősége van az izomzat hőtermelésének. 

Az izomösszehúzódás formái 

Az akciós potenciál által kiváltott izomösszehúzódást rángásnak, vagy kontrakciónak nevezzük. A nem akciós 

potenciál által kiváltott, tartós feszülési állapot a kontraktúra. Az izom mechanikai válasza izotóniás vagy 

izometriás formában nyilvánulhat meg. Izotóniás összehúzódás során az izom megrövidül, miközben feszülési 

állapota, tónusa nem változik. Izometriás összehúzódás jön létre, ha az izom két végpontját rögzítjük, így az 

izom hossza nem változik, de a feszülése fokozódik. 

2.21. ábra - A vázizomzat mechanikai válasza 
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A vázizomzat kontrakciói szummálhatók. Ennek oka az, hogy az akciós potenciál időtartama lényegesen 

rövidebb, mint a kontrakcióé, így az ismétlődő akciós potenciálok hatására kialakuló kontrakciók egymásra 

ültethetők, az akciós potenciálok frekvenciájától függően inkomplett vagy komplett tetanusz jön létre. A 

vázizomzat működése során nem egyes rángások, hanem tetanuszos összehúzódások jelentkeznek. 

4.2. A simaizomsejtek működése 

4.2.1. Általános jellemzés 

A simaizomsejtek a zsigeri szervek falában és más belső struktúrákban található elemek. Sokegységes 

formájukban a működési egység nagyon hasonlít a vázizomnál leírtakhoz, azaz a sejtek egymással 

párhuzamosan futnak, spontán aktivitással nem rendelkeznek, a vegetatív motoros neuronokkal alkotnak 

szinapszist. Sokegységes simaizom pl. a pupillaszűkítő izom, vagy a sugártest izomzata. 

2.22. ábra - A simaizmok jellemzői 
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A zsigeri (viszcerális) simaizomzat sejtjei egymással kis elektromos ellenállású membránszakaszokon keresztül 

kapcsolódnak, hálózatot, szincíciumot alkotnak. Spontán aktivitással rendelkeznek, a pacemakerként működő 

sejtek ingerülete a teljes hálózaton végigterjed. Ilyen izomzatot találunk a tápcsatorna falában vagy az érfalban, 

hosszanti, ill. körkörös elrendeződésben. A körkörös lefutású izmok összehúzódása a bél, illetve az ér lumenét 

szűkíti, konstrikciót vált ki. Ennek nagy jelentősége van a tápcsatorna mozgásainak, illetve az érellenállásnak a 

meghatározásában. 

4.2.2. Elektromos jelenségek 

A simaizom összehúzódását is akciós potenciál váltja ki. Ennek kialakításában feszültségfüggő kalcium- és 

káliumcsatornák vesznek részt. A sokegységes simaizomban az akciós potenciál kialakulása a neurotranszmitter 

felszabadulás következménye, míg a zsigeri simaizomban a spontán kialakuló, lassú depolarizációs hullámok 

alakítják ki a feszültségfüggő kalciumcsatorna aktiválódásának feltételeit. 

4.2.3. Elektromechanikai kapcsolat 

A kontrakció aktiválásában itt is szerepet játszanak a kalciumionok, melyek részben az akciós potenciál alatt az 

extracelluláris térből lépnek be, részben belső tároló helyekről származnak. A Ca2+ kalmodulinhoz (egy 

kalciumkötő fehérjéhez) kapcsolódva aktiválja a miozinkináz nevű enzimet, amely foszforilálja a miozint. A 

miozin foszforilált állapotban képes ATP-bontásra, ez indítja be a sliding mechanizmust. A simaizomban nincs 

troponin, a szabályozás a miozin szintjén valósul meg. 

4.2.4. A mechanikai válasz 

Az aktin és a miozin szintjén zajló biokémiai események megegyeznek a vázizomnál leírtakkal. A különbség az, 

hogy az aktin és a miozin nem mutat olyan periodikusam ismétlődő térbeli elrendeződést, mint a harántcsíkolt 

izmoknál. A relaxációhoz itt is szükség van a kalciumionok eltávolítására, amely részben a tároló helyekre 

történő visszavételezést, részben az extracelluláris térbe történő kijuttatást jelenti. 

4.3. A szívizomsejtek jellemzői 

4.3.1. Az akciós potenciál sajátságai 

A kamrai munkaizomrostok akciós potenciáljára a gyorsan kialakuló és hosszú ideig fennálló depolarizáció 

jellemző. A kamrai munkaizomrostok akciós potenciáljának felszálló szárát (0 fázis) a feszültségfüggő nátrium 

csatornák aktiválódás hozza létre. A nátrium csatornák inaktiválódása a tranziens kálium csatornák 

aktiválódásával együtt gyors repolarizációhoz vezet (1-es fázis), majd az akciós potenciálnak ún. plató fázisa 



 Sejtélettan  

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

alakul ki (2-es fázis). Ennek létrejöttéért a feszültségfüggő kalcium csatornák aktiválódása a felelős. Az akciós 

potenciál alatt belépő kalciumionok az intracelluláris kalciumraktárakból további kalciummennyiséget 

szabadítanak fel, aminek eredményeként létrejön az izom-összehúzódás (ld. elektromechanikai kapcsolat). A 

plató fázis kialakulásához a kálium konduktancia csökkenése is hozzájárul. A repolarizáció (3-as fázis) a kálium 

konduktancia fokozódásának eredménye. A 4-es fázisban nyugalmi membránpotenciál értéket mérhetünk. 

2.23. ábra - A gyors típusú kamrai akciós potenciál és a potenciálváltozások hátterében 

álló konduktanciaváltozások 

 

4.3.2. Az elektro-mechanikai kapcsolat 

Nyugalomban a sejt intracelluláris kalciumkoncentrációja alacsony, a troponin megakadályozza az aktin és a 

miozin kapcsolódását. 

A szívizomsejt felszíni membránján végigfutó akciós potenciál alatt feszültségfüggő kalciumcsatornák 

aktiválódnak és Ca2+ ionok lépnek be az intracelluláris térbe. A szívizomsejt belső kalciumraktárának, a 

szarkoplazmatikus retikulumnak (SR) a membránjában kalciumfüggő kalciumcsatornák (rianodin receptorok) 

vannak, melyek az akciós potenciál alatt belépő Ca2+ ionok hatására megnyílnak (kalcium-indukált 

kalciumfelszabadulás). A koncentráció gradiens mentén Ca2+ ionok lépnek ki az intracelluláris térbe. A kalcium 

ionok lekötődve a troponin nevű regulatórikus fehérjéhez, lehetővé teszik az aktin és a miozin kapcsolat 

kialakulását. 

2.24. ábra - Elektromechanikai kapcsolat a szívizomban 
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A relaxációt az intracelluláris kalciumkoncentráció csökkenése hozza létre. A Ca2+ ionok az SR-be 

reakkumulálódnak, ill. az extracelluláris térbe kerülnek ATP-függő aktív transzport révén. A felszíni 

membránban a Na+ gradienst felhasználó Na-Ca cseremechanizmus is működik. 

4.3.3. A mechanikai válasz 

A kontrakció molekuláris mechanizmusa megegyezik a vázizomnál leírtakkal. Az aktin-miozin kapcsolatot itt is 

a troponin szabályozza. 

Az akciós potenciál időtartama nagyságrendekkel haladja meg a neuronális spike időtartamát. A mechanikai 

válasz időtartama viszont alig lépi túl a relatív refrakter periódus időtartamát, emiatt a rángások nem 

szuperponálhatók, a szívizom nem tetanizálható. 

2.25. ábra - Az akciós potenciál és a mechanikai válasz időbelisége 
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3. fejezet - A keringési szervrendszer 
működése élettani körülmények 
között 

1. A keringési szervrendszer feladata, funkcionális 
szerveződése 

A kis- és a nagyvérkör feladata 

A szív, a vérerek és a nyirokerek alkotják az ember keringési szervrendszerét. A vérerek rugalmas falú 

csőrendszert képviselnek, nagy- és kisvérkörré szerveződnek, amelyek egymással a szíven keresztül sorosan 

kapcsolódnak. A nagyvérkör erei az egyes szerveket ellátó párhuzamos elemekből épülnek fel, hemodinamikai 

szempontból a keringésbe iktatott párhuzamos ellenállásként viselkednek. A szív szívó-nyomó pumpának 

tekinthető abban az értelemben, hogy a kamrák összehúzódása továbbítja a vért a két vérkörbe, amelyekben a 

véráramlást a szívből kiinduló nagy erek és a pitvarok közötti nyomáskülönbség tartja fenn. A két vérkörben 

áramló vért a szív fogadja be ismét a pitvarok elernyedt állapotában. A vérkeringést a nyirokkeringés egészíti ki. 

A nyirok a vérplazmából ultrafiltrációval képződik, nagy része még a kapillárisok területén vissza is jut az 

intravazális térbe, míg kb. 10 %-át a nyirokkeringés szállítja el a perifériáról és juttatja vissza a vérkeringésbe. 

3.1. ábra - A keringési szervrendszer funkcionális szerveződése 

 

A nagyvérkör feladata 

• O2 szállítás a szövetekbe 
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• tápanyagszállítás a szövetekbe 

• CO2, anyagcseretermékek és H+ ionok elszállítása a szövetekből 

• optimális belső környezet biztosítása a sejtek számára 

• hormonok és egyéb kémiai hírvivők szállítása, sejtek közötti kommunikáció 

A kisvérkör feladata 

• CO2 szállítása az alveolusokig 

• gázcsere a vér és az alvelosuk között 

• O2 szállítása az alveolusoktól a szívbe 

2. A szívműködés élettana 

2.1. Anatómiai alapok 

Makroszkópos kép 

A szív 4 üregre tagolódik: bal pitvar (8), jobb pitvar (9), bal kamra (6), jobb kamra (7). A bal kamrából indul ki 

a nagy vérkör legnagyobb verőere, az aorta (10). A jobb kamrából ered a truncus pulmonalis (2), amely rövid 

lefutás után arteria pulmonalisokra oszlik. A jobb pitvarba szájadzanak a nagy vérkör fő gyűjtő erei, a vena cava 

superior (1) és a vena cava inferior (13). A kis vérkör 4 vénája (3) a bal pitvarba ömlik. 

3.2. ábra - A szív üregei és a hozzájuk kapcsolódó nagyerek 

 

Falának fő tömegét a szívizomzat (myocardium) alkotja. A két kamrát elválasztó sövény is szívizomzatból áll és 

ugyancsak izmos fal választja el egymástól a két pitvart is. Az izomsejtek egymással az Ebert vonalakon 

keresztül funkcionális szincíciumot alkotnak, ami azt jelenti, hogy a sejtek közötti alacsony elektromos 

ellenállású kapcsolatokon keresztül az ingerület sejtről-sejtre terjedhet. A két pitvar egyetlen funkcionális 

szincíciumot alkot, a két kamra ugyancsak szinkron működésre képes. A két funkcionális szincíciumot az 

annulus fibrosus választja el egymástól, amely elektromos szempontból szigetelőként működik. 
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3.3. ábra - Szájadékok és szívbillentyűk 

 

A belső réteg a szívbelhártya (endocardium). Kettőzetei a szívbillentyűk, melyek a pitvar-kamrai, illetve a nagy 

erek és a kamrák közötti szájadékokat fedik. A pitvarok és a kamrák között vitorlás billentyűk vannak, a 

baloldalon kéthegyű (bicuspidalis) vitorlák (4), a jobb oldalon pedig háromhegyű (tricuspidalis) vitorlák (12) 

találhatók. A vitorlák csúcsa a kamrafalon található szemölcsizmokhoz van kihorgonyozva az ínhúrok által (az 

ábrán nincs feltüntetve), így fiziológiás körülmények között a vér csak a pitvarok felől áramolhat a kamrák 

irányába. A kamrák és a nagy erek között félhold alakú (semilunaris) billentyűk találhatók, melyek zsebként 

zárják el a visszafolyás lehetőségét (5, 11). A szívet kívülről a szívburok (pericardium) fedi. 

Szövettani szerkezet 

A szívizom harántcsíkolt izom. A sejtek egymással szoros kapcsolatot alkotnak (Eberth vonalak). A 

sejtkapcsolatokat alacsony elektromos ellenállás jellemzi, így az ingerületi folyamat sejtről-sejtre terjedhet 

(funkcionális szincícium). 

3.4. ábra - A szívizomzat fénymikroszkópos képe 

 

2.2. A szívműködés általános leírása 
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A szív munkája hozza létre a vért áramlásban tartó nyomáskülönbségeket a szívből kiinduló artériák és a 

pitvarok között. Szokásos szóhasználattal: a szív kétütemű, szívó-nyomó pumpaként működik. Működése 

ciklikusan ismétlődik. 

A szívciklus azt az ismétlődő eseménysort jelenti, amelyben a két pitvar, ill. a két kamra alternálva elernyed és 

összehúzódik, a vért a két vérkör felé továbbítja, illetve azt onnan befogadja. A két pitvar, illetve a két kamra 

egymással szinkron működik, az azonos üregek funkcionálisan egy egységként, ún. funkcionális szincíciumként 

dolgoznak együtt. Az összehúzódást szisztolénak, az elernyedést diasztolénak nevezzük. A két szincícium 

egymást felváltva húzódik össze, illetve ernyed el. A véráramlás irányát a pitvar-kamrai szájadékban, illetve a 

nagy artériák (aorta, truncus pulmonalis) kezdetén található billentyűk szabályozzák. 

A szívciklus meghatározott frekvenciával ismétlődik, a kamrák egy-egy összehúzódás során meghatározott 

térfogatot, ún. verő- vagy pulzustérfogatot továbbítanak a periféria felé és onnan ugyanazt a térfogatot fogadják 

be a pitvarok (majd a kamrák) vénás telődés formájában. A kamrák által percenként kilökött vérmennyiség a 

perctérfogat, amely a pulzustérfogatnak és a frekvenciának a szorzata. 

A perctérfogat 1 m2 testfelszínre vonatkoztatott értéke a szívindex. 

2.3. A szívműködés elektrofiziológiája, az elektromechanikai 
kapcsolat 

Nodális szövet és munkaizomzat 

A szívizomsejtek kétféle feladat ellátására specializálódtak. A nodális szövetnek nevezett struktúra sejtjei nem 

elsősorban kontraktilitásra, hanem ingerképzésre és ingerületvezetésre specializálódtak. Ilyen sejteket találunk a 

szinusz csomóban illetve az atrioventrikuláris (AV) csomóban. Közös jellemzőjük, hogy spontán ingerképzésre 

képesek, ún. pacemaker sajátságokkal rendelkeznek. A pacemaker sejtek ingerképzése biztosítja a szív 

automáciáját, vagyis azt a képességét, hogy idegi behatásoktól függetlenül is működőképes. Pacemaker 

aktivitása a kamrai ingerületvezető rendszernek is van, de ezeknek a sejteknek az automáciája a magasabb rendű 

ingerképző központok működésekor nem érvényesülhet. 

3.5. ábra - A lassú típusú akciós potenciál és a membránpotenciál-változást kiváltó 

konduktanciaváltozások 
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Pacemaker potenciállal rendelkeznek a szinusz csomó és az AV-csomó sejtjei, valamint a kamrai 

ingerületvezető nyaláb elemei. Különbség a pacemaker potenciál meredekségében van: legnagyobb 

meredekséggel a szinuszcsomó pacemaker potenciálja jellemezhető, disztális irányba haladva a meredekség 

egyre csökken. Ebből következik, hogy a szívműködés frekvenciáját fiziológiás körülmények között a szinusz 

csomó, az ún. nomotóp ingerképző központ szabja meg. A következő elemen hamarabb kialakul az akciós 

potenciál a nagyobb frekvenciával működő ingerképző központból érkező ingerület következtében, mint ahogy 

saját pacemaker potenciálja elérné a kritikus értéket. 

A pacemaker (ingerkeltő) képesség abból származik, hogy a sejtek membránpotenciálja az akciós potenciál 

lezajlása után spontán módon ismét csökkenni kezd, az akciós potenciál kiváltásához szükséges mértéket elérve 

pedig újabb akciós potenciál alakul ki. A lassú depolarizációs folyamat eredménye a pacemaker potenciál, 

amelyet időbelisége alapján prepotenciálnak is neveznek (szinonim elnevezés lehet még a diasztolés 

depolarizáció, ami a szívciklus megfelelő fázisával való egybeesésre utal). A pacemaker potenciál 

feszültségfüggő kalciumcsatornákat aktivál, melyeknek megnyílása a felszálló szárat, inaktiválódása – a 

káliumcsatornák aktiválódásával együtt – a leszálló szárat alakítja ki. 

3.6. ábra - A szinuszcsomó és az AV csomó akciós potenciáljának összehasonlítása 

 

Amennyiben a nagyobb frekvenciával működő ingerképző központ hatása nem érvényesül (a központ nem 

működik vagy vezetési zavar lép fel) az alsóbbrendű központ válhat a disztálisabb részeket vezérlő 

pacemakerré. Ekkor beszélünk heterotóp vagy ectopiás ingerképzésről. 

Az ingerképző központok hierarchiája 

Az emberi szív elsődleges ingerképző központja a jobb pitvar falában található szinusz csomó (SA csomó, 1-es). 

Intrinsic aktivitása kb. 100 ingerület/perc, de a folyamatosan érvényesülő paraszimpatikus hatás a nyugalmi 

frekvenciát 70 ingerület/perc körüli értékre állítja be. A szinusz csomóban keletkezett akciós potenciál a 

pitvarokban sejtről-sejtre terjed, így jut el az atrioventricularis (AV) csomóba (2), melynek frekvenciája kisebb, 

mint a SA csomóé (50-60 ingerület/perc), így fiziológiás körülmények között nem szerepel pacemakerként. Az 

AV csomó feladata az ingerület továbbítása a kamrai ingerületvezető rendszerre, melynek részei a His köteg (3), 

a Tawara szárak (4)  és a Purkinje rostok (5). A kamrai ingerületvezető nyaláb is rendelkezik pacemaker 

aktivitással, de a frekvencia (30-40 akciós potenciál/perc) nem elegendő a minimálisan szükséges perctérfogat 

biztosításához. Az intrinsic pacemaker aktivitást ebben az esetben is felülvezérli a SA csomóból érkező 

ingerület. A Purkinje rostokról az ingerület a kamrai munkaizomrostokra tevődik át. 

3.7. ábra - A szív ingerképző és ingerületvezető rendszere 
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A szív ingerületvezető rendszere 

Nomotóp ingerképzés esetén a szinuszcsomó pacemaker sejtjei által keltett ingerület a funkcionális szincíciumot 

alkotó pitvarizomzatra terjed át. Ennek közvetítésével éri el a pitvar-kamrai (atrioventrikuláris, AV) csomót, 

melynek folytatása a His köteg. A Tawara szárak és a belőlük eredő Purkinje rostok osztják szét az ingerületet a 

két kamrára és juttatják el azt a kamrai munkaizomrostokhoz. Az AV-csomó fontos jellemzője az egyirányú és 

lassú vezetés. A lassú ingerületvezetés biztosítja, hogy a kamrák csak a pitvarok kontrakciójának befejeztével 

aktiválódjanak, valamint azt, hogy az ingerület csak egy bizonyos frekvenciahatár (kb. 180/perc) alatt jusson át 

a kamrákra. Ha a kamrák ennél gyorsabb ritmusban működnének, nem tudnák pumpafunkciójukat ellátni, a 

keringés összeomlana. Az ingerületvezető rendszer további elemeire a nagy vezetési sebesség jellemző, aminek 

eredményeként a két kamra gyakorlatilag szinkron módon húzódhat össze. Legnagyobb sebességgel a Purkinje 

rostok továbbítják az ingerületet. 

A kamrai akciós potenciál 

A kamrai munkaizomrostok akciós potenciáljára a gyorsan kialakuló és hosszú ideig fennálló depolarizáció 

jellemző. A kamrai munkaizomrostok akciós potenciáljának felszálló szárát (0 fázis) a feszültségfüggő nátrium 

csatornák aktiválódás hozza létre. A nátrium csatornák inaktiválódása a tranziens kálium csatornák 

aktiválódásával együtt gyors repolarizációhoz vezet (1-es fázis), majd az akciós potenciálnak ún. plató fázisa 

alakul ki (2-es fázis). Ennek létrejöttéért a feszültségfüggő kalcium csatornák aktiválódása a felelős. Az akciós 

potenciál alatt belépő kalcium ionok az intracelluláris kalcium raktárakból további kalcium mennyiséget 

szabadítanak fel, aminek eredményeként létrejön az izomösszehúzódás (ld. elektromechanikai kapcsolat). A 

plató fázis kialakulásához a kálium konduktancia csökkenése is hozzájárul. A repolarizáció (3-as fázis) a kálium 

konduktancia fokozódásának eredménye. A 4-es fázisban nyugalmi membránpotenciál értéket mérhetünk. 

3.8. ábra - A gyors típusú kamrai akciós potenciál és a potenciálváltozások hátterében 

álló konduktanciaváltozások 
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2.4. Elektromechanikai kapcsolat 

Nyugalomban a sejt intracelluláris kalciumkoncentrációja alacsony, a troponin megakadályozza az aktin és a 

miozin kapcsolódását. 

A szívizomsejt felszíni membránján végigfutó akciós potenciál alatt feszültségfüggő kalcium csatornák 

aktiválódnak és Ca2+ ionok lépnek be az intracelluláris térbe. A szívizomsejt belső kalcium raktárának, a 

sarcoplasmaticus reticulumnak (SR) a membránjában kalciumfüggő kalcium csatornák (rianodin receptorok) 

vannak, melyek az akciós potenciál alatt belépő Ca2+ ionok hatására megnyílnak (kalcium-indukált 

kalciumfelszabadulás). A koncentráció gradiens mentén Ca2+ ionok lépnek ki az intracelluláris térbe. A kalcium 

ionok lekötődve a troponin nevű regulatórikus fehérjéhez, lehetővé teszik az aktin és a miozin kapcsolat 

kialakulását. 

3.9. ábra - Elektromechanikai kapcsolat 
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A relaxációt az intracelluláris kalciumkoncentráció csökkenése hozza létre. A Ca2+ ionok az SR-be 

reakkumulálódnak, ill. az extracelluláris térbe kerülnek ATP-függő aktív transzport révén. A felszíni 

membránban a Na+ gradienst felhasználó Na+-Ca2+ cseremechanizmus is működik. 

2.5. Az elektrokardiográfia alapjai 

A szívizomsejtek aktiválódásuk során elemi elektromos dipólusként viselkednek. A dipólus nagysága és térbeli 

orientációja vektoriális mennyiség. Az elemi vektorok eredője az ún. integrálvektor, melynek nagysága és 

iránya az idő függvényében változik, mialatt a szinusz csomóból kiinduló ingerület a kamraizomrostokra terjed. 

Ezt a folyamatot vizsgálja az elektrokardiográfia. A módszer segítségével a testfelszínen elhelyezett 

elektródákkal mérjük a potenciálváltozásokat, melyek az integrálvektor adott síkra eső vetületeinek felelnek 

meg. 

3.10. ábra - Az integrálvektor síkbeli vetületei 
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Az Einthoven féle standard elvezetések során az elektródákat a két karra, ill. a bal lábra helyezzük fel, így az 

integrálvektor frontális síkra eső vetülete egy képzeletbeli egyenlő oldalú háromszögben foglal helyet. Az I-es, 

II-es ill. III-as elvezetés az integrálvektor frontális síkra eső vetületének a háromszög oldalaira történő 

kivetítésével keletkezik. 

3.11. ábra - Az Einthoven féle háromszög 
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Az Einthoven féle standard elvezetések (I, II, III) bipoláris elvezetési technikával készülnek, ami azt jelenti, 

hogy a két végtagon elhelyezett elektródok mindegyike ún. differens elektród, azaz a két differens elektród 

közötti potenciálkülönbséget mérjük. 

Ugyancsak végtagi, de unipoláris elvezetési módot alkalmaz a Goldberger féle eljárás, ahol két végtag közös 

földponton van (indifferens elektród), és ehhez képest regisztráljuk a potenciálkülönbséget a harmadik végtagon 

elhelyezett differens elektród és az indifferens elektród között. Jelölések: aVL: a differens elektród a bal karon, 

aVR: a jobb karon, aVF: a bal lábon van elhelyezve. 

A Wilson féle mellkasi elvezetéseknél a végtagokon elhelyezett elektródokat közös földpontra hozzuk 

(indifferens elektród), a differens elektródot pedig a mellkas különböző pontjára helyezzük (C1-6). A mellkasi 

elvezetésekkel az integrálvektor horizontális síkra eső vetületét tudjuk vizsgálni. 

A továbbiakban az Einthoven féle II-es elvezetésben regisztrált jellegzetes EKG-görbét fogjuk elemezni. 

3.12. ábra - Einthoven féle standard II-es elvezetésben regisztrált EKG görbe 

 

Az elektrokardiogramon egyenes vonalként jelenik meg az ún. izoelektromos (azonos potenciálon lévő) pontok 

halmaza. Az izoelektromos vonal fölé eső pontok pozitív, az alatta lévő pontok pedig negatív hullámokat adnak. 

A hullámokat egymástól szakaszok választják el. Az EKG-görbe nevezetes hullámainak és szakaszainak 

jelentése a következő: 

• a P hullám a pitvarok aktiválódását jelzi 

• a PQ szakasz (PQ intervallum) azt az időt mutatja, ami ahhoz kell, hogy a szinuszcsomóban keletkezett 

ingerület elérje a kamrai ingerületvezető rendszert (átvezetési idő) 

• a QRS komplexum a kamrai aktiválódást jelzi 

• az ST szakasz alatt a kamrák teljes izomzata depolarizált állapotban van 

• a T-hullám alatt zajlik a kamraizomzat repolarizációja 

A szinuszcsomó és az AV csomó aktiválódása nem ad EKG-jelet a sejtpopuláció kis tömege és a testfelszínről 

való elvezetés által bekövetkező jelveszteség miatt. A klinikai gyakorlatban általában ún. 12 csatornás elvezetést 

alkalmaznak, ami az integrálvektor más vetületeinek tanulmányozását is lehetővé teszi. 
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3.13. ábra - 12 csatornás EKG regisztrátum 

 

2.6. A szív mechanikai tevékenysége, szívhangok 

2.6.1. A mechanikai válasz sajátságai 

Izometriás és izotóniás összehúzódás 

Az izom összehúzódása izotóniás és izometriás formában nyilvánulhat meg. Az izotóniás összehúzódás közben 

az izomrostok megrövidülnek, tónusuk (feszülési állapotuk) nem változik. Ez akkor következhet be, ha az adott 

szívüreg nem zárt folyadéktér, hanem a vér kiáramlása valamely szájadék nyitottsága miatt lehetséges. 

Izometriás összehúzódáskor az izomrostok hossza állandó, a tónus fokozódik. Ez akkor valósulhat meg, ha a 

kamra folyadékkal telt, zárt üreg, az izom összehúzódásának energiája ilyenkor az üregen belüli nyomást növeli. 

A relaxáció ugyancsak izometriás ill. izotóniás formában következhet be. Az első esetben változatlan hossz 

mellett a feszülés csökken, a második esetben pedig tónusváltozás nélküli hosszváltozás következik be. 

A Starling féle szívtörvény és a Starling mechanizmus 

A munkaizomrostok fontos sajátsága a Frank-Starling törvény néven ismert alkalmazkodási képesség: az 

összehúzódás ereje függ az izomrostok egységeinek, a szarkoméráknak a kezdeti hosszától, az izom passzív 

feszülésétől. Az izomfeszülés arányos lesz a diasztolé végén a kamrában lévő vértérfogattal (végdiasztolés 

térfogat), ami megszabja a kamrai nyomást. A kamrai nyomástól függ a kilökött vérmennyiség, azaz a 

pulzustérfogat. Nyugalmi állapotban kb. 2 µm a szarkomérahossz, amihez az ábrán megjelölt pulzustérfogat 

tartozik. Ha növeljük a kezdeti hosszot, egy maximum értékig nő a kontrakciós erő (és így a kilökött 

pulzustérfogat), de további nyújtás már csökkenti a kontrakciós erőt, sőt lehetetlenné teszi a megfelelő pulzus 

térfogat ejekcióját. A Starling féle szívtörvénynek fontos szerepe van a szívizomzat terhelésekhez való 

alkalmazkodóképességében. 

3.14. ábra - Starling féle szívtörvény 
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A Starling mechanizmus a szívizomzat saját, miogén alkalmazkodóképessége, amely változatlan szívfrekvencia 

mellett biztosítja a megfelelő perctérfogatot megnövekedett előterhelés (fokozott vénás beáramlás) és nagyobb 

utóterhelés (megnövekedett perifériás ellenállás) esetén. A kontrakciós erő nő mindkét esetben, így a kamra a 

megnövekedett vénás beáramlást megnövekedett pulzustérfogattal kompenzálja, és a megnövekedett perifériás 

ellenében is továbbítja az eredeti pulzustérfogatot. 

A kompenzáció néhány szívciklus alatt válik teljessé mind a fokozott vénás beáramlás, mind a megnövekedett 

perifériás ellenállás esetén. 

3.15. ábra - A Starling mechanizmus érvényesülése megnövekedett vénás beáramlás 

esetén 

 

Az első 2 ciklus alatt a kamra 50 ml-es végszisztolés térfogattal dolgozik, amihez 70 ml-es vénás beáramlás 

adódik hozzá. A 120 ml-es végdiasztolés térfogat olyan mértékű előfeszülést és kontrakciós erőt biztosít, ami 

révén a kamra továbbítani tudja a beáramlott vérmennyiséget, azaz a pulzustérfogat 70 ml. A 3. szívciklustól 

kezdve a vénás beáramlás 100 ml-re nő, de ezt a kamra csak a 6. szívciklus során tudja teljes mértékben 

kompenzálni, azaz csak ekkor éri el a 100 ml-es pulzustérfogatot. 

3.16. ábra - A Starling mechanizmus érvényesülése megnövekedett perifériás ellenállás 

esetén 
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Az első két ciklus során a végszisztolés térfogat 50 ml, ehhez járul a 70 ml-es vénás beáramlás, vagyis a kamra 

120 ml-es végdiasztolés térfogattal dolgozik. A harmadik ciklusra megemeltük a perifériás ellenállást, így a 

kamra csak 50 ml-es pulzustérfogatot tud produkálni, aminek következtében megnő a végszisztolés térfogat. 

Ehhez jön változatlanul 70 ml-es vénás telődés, tehát a végdiasztolés térfogat nő. Néhány ciklus alatt, 

kihasználva az egyre nagyobb végdiasztolés térfogatot, a kamra továbbítani tudja a diasztolé alatt beáramlott 

vérmennyiséget, azaz a 70 ml-es pulzustérfogatot. 

A szívizom kontraktilitását (inotrópiáját) a szimpatikus idegi aktivitás fokozódása pozitív irányba befolyásolja, 

míg különböző kóros állapotok negatív inotrop hatást váltanak ki. Az inotrópia változása a görbe lefutását 

befolyásolja, de a Frank-Starling törvény ilyen körülmények között is érvényes marad. 

3.17. ábra - Az inotrópia változásának hatása a miogén alkalmazkodásra 

 

2.6.2. A szívműködés által keltett hangjelenségek 

A billentyűk becsapódása által keltett mechanikai rezgéseket szívhangokként halljuk. Fő komponensüket a 

billentyűk becsapódás adja. Az I. szívhang a cuspidalis, a II. szívhang a semilunaris billentyűk becsapódásából 

származik. Fiziológiás körülmények között a vér áramlása a szájadékokon keresztül nem kelt hangot, mivel az 
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áramlás lamináris, de kóros esetben, amikor a vér szűkült szájadékon áramlik át, vagy visszafolyás jön létre, az 

áramlás turbulenssé (örvénylővé) válik, ez hozza létre a szívzörejeket. 

2.7. A billentyűk működése, a szívciklus integrált jelenségei 

A billentyűk szívbelhártya kettőzetek, melyek a pitvarok és kamrák közötti, ill. a kamrák és a nagy artériák 

közötti szájadékokat fedik. Feladatuk a véráramlás egyirányúvá tétele. Passzív elemek, működésüket a szív 

üregeiben uralkodó nyomásviszonyok szabályozzák. Anatómiai viszonyaik révén megakadályozzák a 

visszaáramlást. 

Amikor a pitvarok és a kamrák között nincs nyomáskülönbség, vagy a kamrákban magasabb a nyomás, mint a 

pitvarokban, a vitorlás billentyűk zárják a pitvar-kamrai szájadékokat. A pitvarok és a beszájadzó vénák között 

nincsenek billentyűk, így a vér beáramlása folyamatos. A pitvarok telődése miatt a pitvarokban nő a nyomás, és 

amikor éppen meghaladja a kamrai nyomást, kinyílnak a billentyűk (a kamra irányába mozdulnak el), 

megkezdődik a kamratelődés. Ebben a fázisban a szemilunáris billentyűk zárva vannak, mert az aortában és a 

truncus pulmonalisban nagyobb a nyomás, mint a kamrákban. A kamra térfogatának növekedése miatt nő a 

nyomás, majd amikor éppen meghaladja a pitvari nyomást, bezáródnak a vitorlás billentyűk. A pitvar irányába 

történő elmozdulásukat az ínhúrok akadályozzák meg, melyek a kamrákban lévő szemölcsizmokhoz rögzítik a 

vitorlák hegyét. 

3.18. ábra - A szívciklus integrált jelenségei 

 

A kamrák elektromos aktiválódása a szívizomrostok izometriás összehúzódását váltja ki. Mivel a folyadék 

összenyomhatatlan, a kamra szisztolé csak izovolumetriás (azonos térfogat mellett lezajló) formában 

nyilvánulhat meg, miközben a kamrai nyomás meredeken nő. Amikor a kamrai nyomás éppen meghaladja a 

nagy erekben mérhető nyomást, kinyílnak (az erek falához tapadnak) a szemilunáris billentyűk, lehetővé válik a 

kiáramlás (ejekció). A kamraizomzat összehúzódása izotóniás formában folytatódik. A szemilunáris billentyűk 
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záródása akkor következik be, amikor a kamrai nyomás éppen kisebb lesz, mint a nagy artériákban mérhető 

vérnyomás. A diasztole periódusa izometriás relaxációval kezdődik, ami izotóniás relaxációban folytatódik. 

2.8. A szívműködés szabályozása 

2.8.1. Vegetatív szabályozás 

A szívfrekvencia szabályozása (chronotrop hatások) 

A szinuszcsomó intrinsic frekvenciája magasabb (kb. 100/perc), mint az in vivo megfigyelhető érték. Ez azt 

mutatja, hogy a szíven folyamatosan észlelhető egy vagus tónus, azaz a szívet beidegző paraszimpatikus idegek 

aktivitása folyamatos gátló hatást fejt ki az ingerképző központra. A jobb n. vagus a szinuszcsomót, a bal az 

atrioventricularis csomót innerválja. A vagus tónus a nyúltvelői szívgátló area (depresszor központ része) 

aktivitásából származik, amely folyamatos stimulációt kap a keringési szervrendszer magasnyomású részein 

található baroreceptorokból (sinus caroticus és sinus aorticus). 

A postganglionaris neuronok végződéseiből felszabaduló acetilkolin muszkarin típusú kolinerg receptorokon és 

G fehérjéken keresztül csökkenti az If áramot, ami a diasztolés depolarizációért felelős fontos tényező, ezáltal 

csökken a diasztolés depolarizáció meredeksége. A repolarizáció során a membránpotenciál negatívabb 

(hiperpolarizált) értéket vesz fel, mivel az acetilkolin (ugyancsak G fehérjék közvetítésével) nyitja az 

acetilkolin-szenzitív K+ csatornákat, a K+ konduktancia fokozódása miatt pedig hiperpolarizáció lép fel. 

A szimpatikus aktivitás frekvencianövelő hatása β1 receptorok aktiválásán keresztül valósul meg, melyek G 

fehérje közvetítéssel növelik a cAMP szintet, ami fokozza az If áramot. A diasztolés depolarizáció meredeksége 

fokozódik, nő a szívfrekvencia (egységnyi idő alatt több akciós potenciál keletkezik). 

Az ingerlékenységre kifejtett (bathmotrop) hatások 

A paraszimpatikus idegek aktivitásának növekedése a nodális szövetek ingerlékenységét csökkenti 

(hiperpolarizáló hatás miatt). A hiperpolarizáció a már említett acetilkolin-szenzitív K+ csatornák aktiválásával 

magyarázható. 

A szimpatikus hatások pozitív bathmotrop hatást fejtenek ki a depolarizációs tendencia erősítésével, a diasztolés 

depolarizációt kiváltó, befelé irányuló áramok nagyságának növelésével. 

Az ingerületvezetés sebességére kifejtett (dromotrop) hatások 

Az ingerületvezetés sebessége szíven belül paraszimpatikus túlsúlyban jelentősen lecsökkenhet. Ennek egyik 

oka a n. vagus AV csomón érvényesülő hatása, ami a K+ konduktancia fokozódásával hiperpolarizációhoz és az 

átvezetési idő megnyúlásához vezet. Extrém esetben a megnövekedett vagus tónus szívblokkot eredményezhet. 

A szimpatikus aktivitás általánosan fokozza a vezetési sebességet, mivel nő az akciós potenciálok felszálló 

szárának meredeksége. Az AV csomón belüli ingerületvezetés is felgyorsul a depolarizációs tendencia 

következtében. 

A kontraktilitásra kifejtett (inotrop) hatások 

A n. vagus emberi szíven nem idegzi be a kamrákat, azok csak szimpatikus beidegzést kapnak. 

A szimpatikus neurotranszmitterek fokozzák a feszültségfüggő kalciumcsatornák vezetőképességét β1 

receptorok aktiválásán keresztül, nő a kalciumbelépés, hatékonyabbá válik az elektromechanikai kapcsolat. 

2.8.2. Humorális szabályozás 

A vérben keringő adrenalin a szívben található β1 receptorokhoz kötődve pozitív trophatásokat vált ki. 

Nyugalmi körülmények között a vér adrenalin tartalma elhanyagolható, de szimpatikus izgalmi állapotokban a 

mellékvese velőállományából felszabaduló adrenalin koncentrációja elegendő a pozitív trophatások 

kialakításához. 

A pajzsmirigy T3 és T4 hormonja permisszív hatás révén fokozza a catecholaminok (pl. adrenalin) hatását. A 

permisszív hatás alapja az, hogy a pajzsmirigy hormonok hatására fokozódik a β1 receptorok kifejeződése a 

szívizomban. 
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A mellékvesekéreg glükokortikoid hormonjai ugyancsak permisszív hatás révén, ill. a szívizom anyagcseréjén 

keresztül hozzájárulnak a perctérfogat fokozódásához. 

3. Perifériás keringés 

3.1. Anatómiai ismeretek áttekintése 

A véredények elágazódó, tágulékony (disztenzibilis) csövek, folyamatosan változó dimenziókkal, nagy- és 

kisvérkörré szerveződve. A kamrákból kivezető erek a verőerek (artériák), melyek a szövetekhez, ill. az 

alveolusokhoz szállítják a vért. A bal kamrából indul az aorta, a jobb kamrából pedig a truncus pulmonalis, 

amely jobb és bal arteria pulmonalisra oszlik. A nagyartériák sorozatos oszlások után egyre kisebb átmérőjű 

artériákban folytatódnak, majd arteriolák osztják szét a vért a kapilláris hálózatba. A prekapilláris arteriolák, a 

kapillárisok és a posztkapilláris venulák alkotják a mikrocirkulációs rendszert, amelyből a vért az egyre nagyobb 

átmérőjű vénák (gyűjtőerek) szállítják vissza a pitvarokba. 

Falszerkezetük alapján az artériákat elasztikus, ill. muszkuláris típusú artériákra osztjuk. Az érfal belső rétegét 

endothelium borítja. Az endothelsejtek egymással szorosan kapcsolódnak, rajtuk keresztül anyagkicserélődés 

nem történik. A funkció szempontjából nagy jelentőségűek az elasztikus rostok, melyek az érfal rugalmasságát 

biztosítják. Legnagyobb arányban a nagyerekben találhatóak, ezért soroljuk az aortát, a truncus pulmonalist és a 

belőle eredő a. pulmonalisokat az elasztikus típusú artériák közé. Ide tartozik még a truncus brachiocephalicus, 

az a. carotis communis, az a. subclavia és az a. iliaca communis is. A körkörös lefutású simaizomréteg az 

érlumen szabályozásában játszik aktív szerepet. A disztálisabb artériák muszkuláris típusúak. Az átmérőhöz 

képest legnagyobb vastagságú simaizomréteggel az arteriolák rendelkeznek. 

3.19. ábra - Az artériafal szerkezete 

 

A kapillárisok falát egyetlen sejtréteg, az endothelium alkotja, alatta találjuk a membrana basalist. Az 

endothelsejtek kapcsolata lehet continuus, vagy discontinuus, köztük átmenetet jelentenek a fenesztrált 

kapillárisok. A kapillárisfal simaizomsejteket nem tartalmaz, így a kapillárisok aktív lumenváltoztatásra nem 

képesek. 

A vénák fala sok rugalmas elemet tartalmaz, emiatt a vénák rendkívül tágulékonyak. A vénák fala is tartalmaz 

simaizomsejteket, ami az aktív lumenváltoztatás lehetőségét biztosítja. A közepes méretű vénákban, főleg az 

alsó végtagokon, vénabillentyűket találunk, melyek elősegítik a vér szív felé történő áramlását a gravitáció 

ellenében azáltal, hogy gátolják a visszafolyást. 

3.2. A perifériás keringés általános jellemzése, hemodinamika 

Összkeresztmetszet 
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Az erek összkeresztmetszete az artériák területén a legkisebb, az elágazódások ellenére változatlan, egészen az 

arteriolákig. Az arteriolák területén az oszlások során az összkeresztmetszet nő, míg a legnagyobb értéket a 

kapillárisok területén észlejük. A vénák összkeresztmetszete fokozatosan csökken, de még a nagyvénák 

területén is némileg meghaladja az artériás értékeket. 

A véráramlás sebessége az erek összkeresztmetszetével fordított arányban változik. Az artériák területén a 

szívciklussal szinkron változik a vérnyomás, majd ez a jelenség a az arteriolák területén megszűnik. 

3.20. ábra - A keresztmetszet, az áramlási sebesség és a nyomás alakulása az 

érrendszerben 

 

A véráramlás sebessége 

Merev csövek esetén a cső átmérője és az áramlási sebesség közötti összefüggést az alábbi ábra szemlélteti. A 

tömegmegmaradás értelmében a szűkebb csőszakaszon időegység alatt ugyanannyi folyadék áramlik keresztül, 

mint a tágabb részen. Az áramlási sebesség fordítottan arányos a csőkeresztmetszettel. 

3.21. ábra - A keresztmetszet és az áramlási sebesség összefüggése 

 

3.22. ábra - eq_3_1.png 

 

3.23. ábra - eq_3_2.png 
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3.24. ábra - eq_3_3.png 

 

ahol V - a térfogat; v - a sebesség; x - az út; t - az idő. 

Az összefüggés alapjaiban érvényes az érrendszerre is. Ahogy az elágazódások miatt nő az összkeresztmetszet, 

az áramlási sebesség csökken, a nagyerekben pedig ismét jelentősen fokozódik. A kapillárisok területén a 

legkisebb az áramlási sebesség, ami nyilvánvalóan előnyös a kapillárisfalon keresztül lezajló anyagkicserélődés 

szempontjából. 

Az áramlás intenzitását befolyásoló tényezők 

Hosszú, szűk csövek esetében az áramlás intenzitása, a folyadék viszkozitása és a cső sugara közötti 

összefüggést a Hagen-Poiseuille törvény írja le: 

3.25. ábra - eq_3_4.png 

 

ahol: Q - az áramlás intenzitása ; P1- P2 - a cső két vége között mérhető nyomáskülönbség; η - a viszkozitás; r - a 

cső sugara; l - a cső hossza 

Az Ohm-törvényben leírtak analógiájaként: 

3.26. ábra - eq_3_5.png 

 

ahol: P - a nyomás; R - az érrendszer áramlással szembeni ellenállása 

Ezt az összefüggést felhasználva: 

3.27. ábra - eq_3_6.png 

 

Mivel az ellenállás a sugár negyedik hatványával arányos, az érátmérő jelentős mértékben befolyásolja az 

érellenállást és ezen keresztül az áramlás intenzitását. 

A nyomás-áramlás összefüggést merev falú, illetve tágulékony csőrendszerben az alábbi ábra mutatja: 

3.28. ábra - A nyomás és az áramlás viszonya merev falú csövek, ill. az erek esetében 
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Merev falú csövekben az áramlás intenzitása lineárisan arányos a nyomásgrádienssel. Az erekben egy kritikusan 

alacsony nyomás mellett megszűnik az áramlás, annak ellenére, hogy a nyomás nem 0. Az érfal összeesik, az 

áramlás megszűnik (kritikus záródási nyomás). 

A csőhosszat kétszeresére emelve az időegység alatt átáramló folyadék térfogata felére csökken. Az eredetivel 

megegyező csőhossz mellett, de duplájára növelve a cső sugarát, az áramlási intenzitás 16-szorosára fokozódik. 

A viszkozitás kétszeresére való növelése - az eredeti viszonyok egyéb paramétereinek megtartása mellett - felére 

csökkenti az áramlási intenzitást. 

Az eddig ismertetett törvényszerűségek merev falú csövekben lezajló, stacioner (időben nem változó), lamináris 

áramlás mellett érvényesek, ún. newtoni folyadékok esetében. 

A lamináris áramlás végtelenül vékony rétegek egymástól független sebességgel történő elmozdulását jelenti, 

melyet meghatározott sebességprofil jellemez. A sebesség legnagyobb a lumen középső részén (axiális áramlás), 

a szélek felé egyre csökken. A vörösvértestek a tengelyben, a fehérvérsejtek pedig a perifériás részeken 

áramlanak. Turbulens (örvénylő) áramlás esetén a sebességprofil kaotikus. Egy kritikus sebesség felett az 

áramlás turbulenssé válik. 

3.29. ábra - Lamináris áramlás (A) és turbulens áramlás (B) sebességprofilja 

 

Az áramlási sebesség kritikussá válhat például az átmérő csökkenésekor. Hasonló szituáció alakulhat ki pl. 

érszűkületnél, vagy abban az esetben, ha a bal kamrából nagy nyomással kiáramló vér sebessége meghaladja a 

kritikus értéket. A turbulens áramlás hangjelenséget kelt. 

A vér viszkozitásának változása is okozhatja a lamináris áramlás turbulenssé válását, ugyanis a turbulencia 

valószínűsége a viszkozitással fordítottan arányos. Anémiában, felgyorsult keringés mellett az aorta szájadék 

felett hallgatózva organikus eltérés (vitium) nélkül is hallhatunk szisztolés zörejt. A vér viszkozitását döntő 

módon a hematokrit befolyásolja. 
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A turbulens áramlás azért előnytelen, mert ugyanolyan mértékű áramlás fenntartása nagyobb nyomás mellett 

lehetséges. 

A vérkeringéssel szembeni ellenállás 

Az ellenállást az érátmérő és a vér viszkozitása szabja meg. Az ér sugara negyedik hatványon szerepel, ami 

mutatja, hogy az átmérő változtatásának lehetősége az ellenállás változtatásának nagyon hatékony módját 

biztosítja a szervezetben. 

3.30. ábra - Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások 

 

Az ellenállások (vagyis az egyes érszakaszok) egymással soros vagy párhuzamos kapcsolásban lehetnek. Az 

egymást követő érszakaszok egymással sorosan, az azonos típusú erek pedig egymással párhuzamosan 

kapcsoltak, de ez vonatkozik a különböző szervek érhálózatára is. 

A sorba kapcsolt ellenállások az áramlási intenzitás szempontjából az alábbi módon viselkednek: a teljes 

ellenállás (Rt) a részellenállások összegéből adódik. 

3.31. ábra - eq_3_7.png 

 

Párhuzamos kapcsolás esetén a teljes ellenállás reciproka (azaz a teljes vezetőképesség) a részellenállások 

reciprokának (vezetőképességének) összegéből adódik. 

3.32. ábra - eq_3_8.png 

 

A párhuzamos elrendeződésből adódóan a teljes ellenállás mindig kisebb, mint bármely individuális ellenállás. 

Az egyes elemek konduktanciája individuálisan, egymást kiegészítve változhat anélkül, hogy a teljes 

ellenállásban változás következne be. Ennek a ténynek a keringő vérmennyiség megoszlásában és 

újraelosztódásában (a vérkeringés redistribúciójában) van jelentősége. 

A keringési perctérfogat nyugalomban 5,0 - 5,5 l. Az érpálya össztérfogata ezt sokszorosan felülmúlja. Az 

ellentmondást az oldja fel, hogy az egyes szervek vérátáramlása a szükséglethez igazodik. Egy adott szervben 

nem a teljes kapilláris rendszer perfundált minden időpillanatban, hanem a keringésben résztvevő, nyitott 

kapillárisok száma a szövetek anyagcsereigényének megfelelően változik. 
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Első közelítésben azt mondhatjuk, hogy nyugalomban a teljes keringő vérmennyiség 

• 25 %-a található a koronáriákban és az agyi erekben 

• 25 %-a az izom- és bőrerekben 

• 25 %-a perfundálja a vesét 

• 25 %-a pedig a máj és a gyomor-béltraktus ereiben és egyéb területeken található. 

A keringő vérmennyiség redistributiója, újraelosztódása következik be, pl. izommunka kapcsán. A vázizomzatot 

és a bőrt ellátó erek "részesedése" a perctérfogatból 80-85 %-ra is emelkedhet, mialatt a vese, máj, gyomor-

béltraktus ereinek perfúziója ezzel arányosan csökken. 

Kiemelendő a koronáriák abban az értelemben konstans perfúziója, hogy a koronária átáramlás a mindenkori 

perctérfogatnak 4 - 5 %-át teszi ki. Izommunkában a perctérfogat is fokozódik, tehát a koronária átáramlás is nő. 

Sem a koronáriák, sem az agyi erek nem vesznek részt a keringési reflexek aktiválódásával járó 

válaszreakciókban. 

3.3. Az egyes érszakaszok jellegzetességei 

3.3.1. Az artériás rendszer sajátságai 

A szívből kiinduló nagyerek (aorta, tüdőartériák) legjellemzőbb sajátsága a tágulékonyság, amely a falukban 

található rugalmas elemek jelenlétéből következik. Az elasztikus (rugalmas) csőként viselkedő érszakaszokban a 

térfogat-nyomásgörbék jellegzetes lefutásúak, meredekségük a kor előrehaladtával változik, mivel a rugalmas 

elemek mennyisége csökken. A meredekség csökkenése azt eredményezi, hogy relatíve kis térfogatváltozás is 

nagy nyomásemelkedést okoz. 

3.33. ábra - Az artériák rugalmasságának életkorfüggő változása 

 

A rugalmas falú nagy artériák ún. biológiai szélkazánként viselkednek. A kamra szisztolé során a nagyerek 

kezdeti szakaszába került vérmennyiség (pulzustérfogat) nem távozik pillanatszerűen, mivel ezt a perifériás 

ellenállás megakadályozza, hanem térfogat növekedést (és következményesen nyomásnövekedést) okoz. A 

falban lévő rugalmas elemek megfeszülnek, a szív munkája által a keringésbe juttatott energia egy része un. 

rugalmas energiává konvertálódik. Ez az energia a diasztolé alatt kerül vissza a keringésbe kinetikai energia 

formájában, ez az energia biztosítja a diasztolé alatti folyamatos véráramlást. 

3.34. ábra - A pulzushullámok kialakulása és terjedése 
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A keringési rendszerben tehát a véráramlás folyamatos, a szívciklus által keltett nyomás és térfogatváltozások 

viszont az artériák falában - az arteriolákig követhetően - pulzushullám formájában továbbterjednek. A 

véráramlás sebessége és a pulzushullám terjedési sebessége eltérő. A véráramlás fenntartója nem a pulzushullám 

terjedése, hanem a perfúziós nyomás! 

A pulzushullámok vizsgálatának fontos diagnosztikai jelentősége van. A csontos alap felett futó arteria radialis 

pulzushullámai tapintással (palpatióval) vizsgálhatók. Az alábbi pulzussajátságok (pulzuskvalitások) 

állapíthatók meg: 

A pulzussorozat jellemzői 

• Frekvencia: normál érték: kb. 72/perc; 100/perc felett tachycardia (frekvens pulzus); 60/perc alatt 

bradycardia 

• Ritmicitás: normál esetben ritmikus, reguláris, kóros esetben aritmiás, irreguláris 

• Ekvalitás: normál esetben a pulzusgörbék amplitúdója egyforma, ekvális, kóros esetben inekvális 

Az egyes pulzushullámok jellemzői 

• Amplitúdó: közepes; magas(altus); alacsony (parvus) 

• A kialakulás sebessége: közepesen gyors; gyors (celer); lassú (tardus) 

• Elnyomhatóság: közepesen elnyomható; kemény (durus); puha (mollis) 

A muszkuláris típusú artériák és az arteriolák rezisztenciaerekként szerepelnek. A falukban található 

simaizomsejtek körkörös rétegekbe szerveződnek. 

A vaszkuláris simaizomsejtek a viszcerális simaizomsejtek közé tartoznak. Jellemzőjük a spontán aktivitásra 

való képesség. A spontán aktivitás alapját az un. lassú hullám tevékenység képezi, ami azt jelenti, hogy a 

membránpotenciál nem állandó, hanem perces időskálán depolarizációs-repolarizációs hullámok jelentkeznek. 

Amikor a depolarizáció eléri a feszültségfüggő, L-típusú (lassú) kalciumcsatornák aktiválódásához szükséges 

küszöbértéket, akciós potenciál generálódik. Akciós potenciál sorozatok alakulnak ki, amik az izomzat tartós 

összehúzódását, tónusát váltják ki. Az értónus ezen komponensét nevezzük bazális tónusnak. A simaizomsejtek 

feszítése depolarizációt, akciós potenciál sorozatokat és tartós összehúzódást eredményez (Bayliss effektus). 

3.35. ábra - A simaizomsejtek spontán aktivitása 
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Az érfal simaizomsejtjei általában szimpatikus beidegzést kapnak. A szimpatikus aktivitás nyugalmi 

vazokonstriktor tónust eredményez, amely keringést szabályozó reflexek aktiválódása során fokozódhat vagy 

csökkenhet. A vázizomzat ereiben szimpatikus kolinerg beidegzés is érvényesül. 

Egyes érterületeken paraszimpatikus kolinerg beidegzés van (pia mater erei, corpus cavernosumhoz vezető 

erek). Az acetilkolin az endothelium által közvetített módon vazodilatációt vált ki. 

3.3.2. A mikrocirkulációs rendszer sajátságai 

A mikrocirkulációs rendszer a legkisebb átmérőjű prekapilláris ereket, az ún. terminális arteriolákat, az 

arteriovenózus ill. a valódi kapillárisokat, valamint a posztkapilláris venulákat foglalja magába. Az 

arteriovenózus kapillárisok simaizomzattal rendelkező kezdeti szakaszai a metarteriolák. Belőlük erednek a 

valódi kapillárisok, melyeknek eredését prekapilláris szfinkterek veszik körül. 

3.36. ábra - Mikrocirkulációs rendszer 

 

A mikrocirkulációs rendszeren átáramló vérmennyiséget az arteriolák tónusa, az útvonalat a metarteriolák ill. 

prekapilláris szfinkterek tónusa szabályozza. Humorális vazokonstriktorok felszabadulása, ill. a szimpatikus 

idegek aktiválódása simaizom kontrakciót vált ki, ami csökkenti az adott terület mikrocirkulációs hálózatába 

belépő vérmennyiséget. A vér ilyenkor az arteriovenózus kapillárisokon áramlik keresztül, a valódi kapillárisok 

kizáródnak a perfúzióból, a vérkeringés az adott szövet nyugalmi szükségleteit tudja kielégíteni. Vazodilatátor 

hatású humorális tényezők ill. csökkent nyugalmi vazokonstriktor tónus vagy egyéb idegi vazodilatátor hatások 

aktiválódása növeli az átáramlott vérmennyiséget, relaxálja a szfinktereket, így bekapcsolja a valódi 

kapillárisokat is a keringésbe, javul a működő szövet vérellátása. 

A mikrocirkulációs rendszer kapillárisai fontos szerepet töltenek be a vér és a szövetek közötti 

anyagtranszportban. Itt történik a nyiroknak nevezett ultrafiltrátum képződése és visszaszívódása. A nyirok 

extravazális része az interstíciális folyadék, a nyirokerek által elszállított része pedig olyan testfolyadék, amely a 

szervezet védekező mechanizmusaiban is szerepet játszó sejtes elemeket is tartalmaz. 

A nyirokképződést és –felszívódást az ún. Starling erők szabályozzák. Az effektív filtrációs nyomás (Peff) az 

effektív hidrosztatikai nyomás (peff) és az effektív kolloidozmotikus (onkotikus) nyomás (πeff) különbségéből 

adódik (Peff = peff - πeff). 

Az effektív hidrosztatikai nyomás a kapillárison belüli (pc) és az intersticiumban mérhető hidrosztatikai nyomás 

(pi) különbsége, az intersticium irányába történő vízmozgást előidéző hajtóerő. Az effektív kolloidozmotikus 
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nyomás a vérplazma (πc) és az intersticium kolloidozmotikus nyomása (πi) közötti különbségből származó, a 

vérplazmába irányuló vízmozgást előidéző hajtóerő. A folyadéktranszport irányát az eltérő irányba ható 

hajtóerők aránya szabja meg. Ha a két tendencia egymást kiegyenlíti, nettó folyadékmozgás nem jön létre, ha a 

hidrosztatikai nyomásgradiens nagyobb, mint az ozmotikus gradiens, a folyadéktranszport kifelé irányul 

(filtráció), ha az ozmotikus gradiens nagyobb, mint a hidrosztatikai nyomásgradiens, folyadék lép be az 

érpályába (reabszorpció). 

3.37. ábra - A nyirokképződés mechanizmusa 

 

3.3.3. A vénás keringés sajátságai 

A vénás keringés hajtóereje a posztkapilláris erek és a pitvarok közötti nyomásgradiens. Az áramlás álló 

testhelyzetben a gravitációs erő ellenében történik, ezért a megfelelő mértékű vénás beáramlást kiegészítő 

mechanizmusok (vénabillentyűk, izompumpa, respirációs pumpa) segítik. 

A vénák fala rendkívül tágulékony, relatíve nagy vértérfogatot tudnak befogadni anélkül, hogy bennük jelentős 

nyomásnövekedés lépne fel. Tágulékonyságuk miatt jelentős vértároló kapacitással rendelkeznek, emiatt 

nevezik a vénákat kapacitásereknek. A vénákban “tárolt” vérmennyiség vérraktárként szerepel, ami a vénák 

simaizomzatának összehúzódásakor csökken. A különbség a perctérfogatot növeli. Ennek az átrendeződésnek 

nagy jelentősége van a megterhelésekhez (pl. fizikai munkához vagy stressz hatásokhoz) való 

alkalmazkodásban, amikor a rendelkezésre álló vérmennyiség redisztribúciójára van szükség. 

A jobb pitvarban mérhető vénás nyomás értékét tekintjük centrális vénás nyomásnak. Az aortanyomás és a 

centrális vénás nyomás közti gradiens a vérkeringés hajtóereje a nagyvérkörben, emiatt nagy jelentősége van a 

centrális vénás nyomás változásának. Fiziológiás körülmények között a centrális vénás nyomás megegyezik az 

atmoszférás nyomással, relatív skálán 0. 

Álló testhelyzetben (a jobb pitvar szintjét tekintve viszonyítási alapnak) a szívtől disztálisabban fekvő 

területeken a vénás nyomás lefelé haladva egyre nagyobb, proximális irányba haladva viszont a relatív skálán 

negatív értéket vesz fel (vagyis a légköri nyomásnál kisebb). Ezzel magyarázható a nyakon futó v. jugularis 

sérülésekor bekövetkező légembólia. Az alsó végtagi vénás nyomás értékei magyarázzák a boka körül kialakuló 

ödémát tartós egy helyben álldogálás során. 

A gravitációs hatások az artériás vérnyomást is befolyásolják. Adott szintet figyelembe véve az artériás 

nyomásérték mindig meghaladja a vénás nyomás értékét. Fekvő testhelyzetben az alsó végtagi vénás pangás 

megszűnik, a vérraktárak mennyisége csökken, a szív telődése fokozódik. Az alsó végtagi nagy vénákban 

vénabillentyűk akadályozzák meg a visszaáramlást. 

A mellűri nyomás légzéssel szinkron változásai ugyancsak befolyásolják a centrális vénás nyomást, 

következményesen a szív vénás telődését. Belégzés alatt a mellűri nyomás a légzésszünetben mérhető -2 – -4 

Hgmm értékről -6 – -8 Hgmm-re csökken, ami elősegíti a vér szív felé történő áramlását. A jelenséget 

respiratórikus pumpának is szokás nevezni. 
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A vénás visszaáramlás másik segítője az izompumpa. Ez azt jelenti, hogy a végtagok vázizomzatával 

párhuzamosan futó vénákra a vázizmok ritmikus kontrakciója-elernyedése pumpáló hatású, elősegíti a vér szív 

felé történő visszaáramlását, ezáltal csökkenti az adott vénákban a nyomást. 

A vénák simaizomzata szimpatikus beidegzést kap. Presszor (vérnyomásemelő) reflexek aktiválódásakor 

venokonstrikció lép fel, a vénák vértároló kapacitása csökken, így a vérraktárak hozzáadódnak az általános 

keringéshez, nő a perctérfogat. 

3.4. A vérnyomás és a vérelosztódás szabályozása 

3.4.1. Az artériás középnyomás szabályozásában résztvevő efferens tényezők 

Az artériás középnyomás, mint a perfúziós nyomás egyik komponense biztosítja a szervek, szövetek megfelelő 

vérellátását. Kialakításában a kamrák által továbbított vértérfogatnak (perctérfogat) és a keringési ellenállásnak 

(teljes perifériás ellenállásnak) van alapvető funkciója. 

A perifériás ellenállás meghatározó és változtatható komponense az érellenállás. A teljes perifériás ellenállás 

kialakításában valamennyi érszakasz részt vesz, de kitüntetett szerepe van a kis artériák ill. arteriolák 

ellenállásának, ezért ezeket az ereket nevezzük ellenállásereknek vagy rezisztenciaereknek. 

Az erek ellenállása egy passzív és egy aktív komponensből áll. A passzív komponenst az érátmérő determinálja, 

melyet jelentős mértékben befolyásol a körkörös lefutású simaizomzat feszülési állapota, tónusa. Ez utóbbi az 

aktív komponens (az izmok aktív közreműködésének eredménye). A rezisztenciaerek átmérőjükhöz képest 

vastag izomréteggel rendelkeznek, így ellenállásuk változása jelentősen befolyásolhatja az érátmérőt. 

A simaizomsejtek saját, intrinzik, un. bazális tónussal rendelkeznek, és ehhez hozzáadódik a szimpatikus idegek 

aktivitásából származó vazokonstriktor tónus. A szimpatikus idegvégződésekből felszabaduló noradrenalin a 

simaizomsejtek összehúzódását váltja ki (vazokonstrikció). A bazális tónus, ill. a nyugalmi vazokonstriktor 

tónus mértéke a különböző szervek ereiben eltérő mértékű, ennek jelentősége van a szervek közötti véreloszlás 

idegi és humorális szabályozásában. 

3.38. ábra - Az értónus komponensei regionális összehasonlításban 

 

Az artériás rendszerben mérhető nyomásértékek fiziológiásan is ingadoznak. Fiziológiás vérnyomás-ingadozást 

jelent a szívciklussal szinkron változás, a légzés ciklusát követő változások ill. a középnyomás lassú ingadozása 

is (Traube-Hering hullámok). 

3.39. ábra - Artériás vérnyomásértékek 
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Az artériákban a szívciklussal szinkron változik a vérnyomás. A legmagasabb értéket a kamraszisztolé során (Ps, 

szisztolés nyomás), a legalacsonyabb értéket pedig a kamradiasztolé során (Pd, diasztolés nyomás) mérhetjük. 

Az artériás középnyomást (Pa) legpontosabban a pulzusgörbe idő szerinti integráltja adná, de a gyakorlatban a 

szisztolés és a diasztolés nyomásértékek ismeretében az alábbi képlettel számolhatjuk ki: Pa = Pd+((Ps-Pd)/3), 

ahol Pa – artériás középnyomás, Ps – szisztolés nyomás, Pd – diasztolés nyomás. 

A szisztolés és a diasztolés nyomás különbségét pulzusnyomásnak nevezzük. 

A légzéssel szinkron változások azt jelentik, hogy belégzés alatt a vérnyomás nő, kilégzés alatt pedig csökken. 

A légzési aktivitás és a nyomásváltozások némi időbeli késéssel követik egymást, ami azt jelenti, hogy a 

belégzés kezdetén a vérnyomás még egy darabig tovább csökken, a kilégzés kezdetén pedig tovább nő, csak ezt 

követően alakulnak ki a fent említett változások. 

A belégzés alatti nyomásnövekedés oka a perctérfogat fokozódása (a fokozott vénás telődés a Starling 

mechanizmust és a Bainbridge reflexet aktiválja; ez utóbbi szívfrekvencia növekedést vált ki). A kilégzés alatti 

nyomáscsökkenés a fenti tényezők ellenkező irányú változásából fakad. 

A fáziskésést a kisvérkör vértároló kapacitásából származó pufferhatásként értelmezhetjük. 

A belégzés elején az intratorakális rezervoár megnő, ez késlelteti a bal kamra pulzustérfogatának növekedését, a 

kilégzés kezdetén az itt tárolt nagyobb vérmennyiség hirtelen belökődik a bal szívfélbe, ami a pulzustérfogat 

növekedését hozza létre. 

A harmadlagos ingadozások oka az erek bazális és nyugalmi vazokonstriktor tónusának lassú ingadozása 

(Traube-Hering hullámok). 

Az artériás középnyomást meghatározó tényezőket az alábbi diagram foglalja össze: 

3.40. ábra - Az artériás középnyomás meghatározó tényezői 
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Az artériás középnyomást a perctérfogat és a teljes perifériás ellenállás szorzata határozza meg. 

A perctérfogat a pulzustérfogat és a szívfrekvencia szorzata, mindkét paramétert befolyásolja a vegetatív 

idegrendszer aktivitása. A pulzustérfogat függ a vénás telődéstől (Starling féle szívtörvény), a szívizomzat 

energetikai állapotától és a szimpatikus idegrendszer aktivitásától. A pulzustérfogatot a paraszimpatikus 

aktivitás közvetlenül nem befolyásolja, mivel emberi szíven a n. vagus nem innerválja a kamrákat. A 

szívfrekvenciát a szimpatikus idegek aktivitása fokozza, a paraszimpatikus aktivitás pedig negatív chronotrop 

hatást vált ki. 

A teljes perifériás ellenállás egyik komponense az érellenállás, ami arányos az értónussal. Az értónust miogén 

tényezők (bazális tónus), neurogén (elsősorban szimpatikus idegi) és humorális hatások befolyásolják. 

A teljes perifériás ellenállás függ a vér viszkozitásától is, ez a tényező kóros körülmények között szerepet játszik 

a vérnyomás kóros alakulásában (pl. a polycythaemia a vérnyomás növekedésével, az anaemia hypotensióval 

járhat). 

Az artériás vérnyomás indirekt mérése Riva-Rocci módszerével 

A mérés során a külső mandzsettában a várható szisztolés érték fölé emeljük a nyomást, ezáltal 

megakadályozzuk az áramlást az a. brachialisban és a disztálisabb artériákban. Fokozatosan csökkentve a külső 

nyomást, az artériákban megindul az áramlás (amikor a külső nyomás éppen kisebb, mint a szisztolés nyomás), 

de turbulens lesz, tehát hangjelenséggel jár mindaddig, amíg a külső nyomás a diasztolés érték alá nem csökken, 

vagyis a teljes szívciklus alatt akadálytalan nem lesz az áramlás. 

3.4.2. Autoreguláció 

Az erek önszabályozó (autoregulációs) képessége azt jelenti, hogy a nagyobb nyomás miatt beáramló nagyobb 

vérmennyiség feszítő hatására a rezisztenciaerek bazális tónusa fokozódik, az artériás középnyomás 

emelkedésével arányos mértékben nő az érellenállás, vagyis az átáramlás nem változik: Q = P/R. 

Amennyiben az ellenállás változatlan maradna, a nagyobb nyomásgradiens miatt nagyobb lenne az átáramlás, de 

60-160 Hgmm-es artériás középnyomás sávban az autoreguláció miatt az átáramlás nem változik. A jelenség 

alapja a Bayliss effektus, melynek értelmében a simaizomsejtek feszítésre kontrakcióval reagálnak. 

Az autoregulációs mechanizmus védelmet nyújt az életfontos szerveknek csökkenő artériás középnyomás 

esetén, de védi az ereket a túlságosan magas perfúzió ellen is. 
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3.41. ábra - Az érellenállás és az átáramlás változása az artériás középnyomás 

függvényében 

 

3.4.3. Vazomotor központok 

Nyúltvelői központok 

Az agytörzsi hálózatos állomány (formatio reticularis) nyúltvelői részén elhelyezkedő neuronok funkcionálisan 

két vérnyomás-szabályozó (vazomotor) központot alkotnak, melyek együttesen vesznek részt a vérnyomás és a 

vérelosztódás szabályozásában. 

A vérnyomásemelő, presszor központ neuronjai rosztrális és laterális elhelyezkedésűek. Ezen neuronok 

jellemző sajátsága, hogy idegingerület hiányában is generálnak ingerületi folyamatot. Az aktivitás a vér 

széndioxid tenziójának függvénye. Növekvő széndioxid tenzió növekvő aktivitást eredményez. A széndioxid 

tenzió változását a centrális kemoreceptorok érzékelik. A presszorközpont neuronjainak működéséhez megfelelő 

oxigéntenzió szükséges. A hipoxia nem jelent adekvát ingert a centrális kemoreceptorok számára! 

Fiziológiás vérgáztenziók mellett a perifériával kapcsolatot tartó presszor központ az artériás vérnyomást kb. 

220-240 Hgmm-es szinten stabilizálná. 

A vérnyomáscsökkentő, depresszor központ neuronjai a nyúltvelői hálózatos állomány mediális részén, 

kaudálisan helyezkednek el. Saját (intrinzik) aktivitásuk nincs, a széndioxid tenzió változására nem reagálnak. 

Ingerületük idegi afferentáció hatására alakul ki. 

A nyúltvelői vazomotor központok afferentációja 

Perifériás afferentáció 

A presszor központ legfontosabb idegi afferentációja a glomus caroticumból és a glomus aorticumból, az ún. 

perifériás kemoreceptorokból származik. 

A glomus caroticumban és aorticumban található kemoreceptorok adekvát ingere a hipoxia (oxigénhiány). A 

receptorok ingerületét a n. glossopharyngeusban futó sinus-ideg ill. aorta-ideg közvetíti a presszor központ 

sejtjeihez. A glomusokban lévő epitélsejtek hiperkapniára (széndioxid többletre) és acidózisra (a hidrogénion 

koncentráció növekedésére) is reagálnak, de ezen ingerekkel szemben jóval magasabb az ingerküszöbük, mint a 

hipoxiával szemben. 

A gerincvelő felszálló pályái kollaterálisokat adnak a formatio reticularishoz, ezeken keresztül kardiovaszkuláris 

reflexválaszok váltódnak ki. 
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A depresszor központ legfontosabb idegi afferentációját a sinus caroticusban és az aortaív falában lévő 

baroreceptorokból jövő ingerületek szolgáltatják. Az érző idegrostok a n.vagusban ill. a n.glossopharyngeusban 

futnak. 

3.42. ábra - A nyúltvelői központok afferentációi és efferens kapcsolatai 

 

Központi afferentáció 

A nyúltvelői (bulbáris) vazomotor központok működését magasabb központok hierarchikusan kapcsolódó 

rendszere szabályozza. 

A mesencephalon (középagy) formatio reticularisából származó serkentő vagy gátló hatások a bulbáris 

központok aktivitását módosítják. 

A hypothalamus (diencephalon, köztiagy) részben a nyúltvelői vazomotor központokon keresztül, részben a 

spinális vazomotor központokra hatva fejt ki vérnyomást szabályozó hatást. Fontos szerepe van a 

hőszabályozással kapcsolatos vazomotor reakciók kiváltásában. 

A limbikus kéreg (a "vegetatív agy") ugyancsak fontos integratív működést fejt ki a vérnyomásszabályozásban. 

Az integratív funkció magába foglalja egyéb viszcerális és szomatikus reakciók, magatartási reakciók 

összehangolását is. 

A legfőbb szabályozó, integráló funkció az agykéreghez kapcsolódik. A kérgi területek szabályozó szerepét 

bizonyítják az emócionális (érzelmi) kardiovaszkuláris reakciók, a feltételes reflexek kiépíthetősége, az 

izommunkára való felkészülés során létrejövő kardiovaszkuláris reakciók stb. 

Az egymásra épülő szabályozási szintek között többszörös visszacsatolások érvényesülnek, amelyek nagyon 

pontos szabályozást tesznek lehetővé. 

A nyúltvelői központok efferentációi 

A presszor központ efferentációi 
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A presszor központ neuronjai a tractus reticulospinalisban futó, leszálló rostok közvetítésével serkentő 

impulzusokat küldenek a spinális, szimpatikus preganglionáris neuronokhoz. A szimpatikus preganglionáris 

neuronok ingerülete a szimpatikus ganglionokban áttevődik a posztganglionáris neuronokra, melyek innerválják 

a szív ingerképző és ingerületvezető rendszerét, a munkaizomrostokat, a kisartériák és arteriolák 

simaizomsejtjeit, valamint a venulák és a vénák falában található simaizomsejteket. 

A presszor központ aktivitása által kiváltott válaszreakciók 

• A szívfrekvencia és a pulzustérfogat fokozódása, perctérfogat fokozódás 

• A rezisztenciaerek konstrikciója, perifériás ellenállás növekedése 

• A vénás vérraktárak csökkenése, a vénás telődés fokozódása, a perctérfogat fokozódása 

A perctérfogat és a teljes perifériás ellenállás növekedése egyaránt vérnyomás-növekedést, presszor választ vált 

ki. 

A különböző érterületek eltérő mértékben vesznek részt a presszor válaszokban. A presszor reflexek 

aktiválódása során jelentős mértékű reflexes konstriktor tónus alakul ki a splanchnicus terület (gyomor-

bélrendszer) ereiben, a veseerekben és a vázizomzat ereiben. Ez a keringő vérmennyiség redistributiójához 

vezet. A koronáriák és az agyi erek nem vesznek részt a presszor válaszokban! 

A depresszor központ efferentációi 

A depresszor központ gátló hatást fejt ki a presszor központra. A normális vérnyomás kialakításában a 

depresszor központ aktivitásának nagy jelentősége van. Gátló impulzusokat küld a gerincvelői szimpatikus 

preganglionáris neuronokhoz. A n. vaguson keresztül gátló impulzusokat küld a szív ingerképző és 

ingerületvezető rendszeréhez is (szinuszcsomó, AV-csomó). 

A depresszor központ aktiválódása által kiváltott válaszreakciók 

• Szívfrekvencia csökkenés, perctérfogat csökkenés 

• A nyugalmi vazokonstriktor tónus csökkenése, perifériás ellenállás csökkenése 

• A kapacitás erek vértároló kapacitásának fokozódása, vénás telődés csökkenése, perctérfogat csökkenése 

A perctérfogat és a perifériás ellenállás csökkenése a vérnyomás csökkenését eredményezi, azaz depresszor 

választ vált ki. 

A különböző érterületek eltérő mértékben vesznek részt a depresszor válasz kialakulásában. Legnagyobb 

jelentősége a vázizomzat ereiben bekövetkező nyugalmi konstriktor tónus csökkenésnek van. 

3.4.4. A vérnyomás reflexes szabályozása 

Vérnyomásemelő (presszor) reflexek 

Kemoreceptorokból kiinduló presszor reflexek 

A nyúltvelőben található centrális kemoreceptoroknak az adekvát ingere a széndioxid tenzió növekedése 

(hiperkapnia). A respiratórikus (széndioxid eredetű) acidózis ugyancsak centrális támadásponttal vált ki presszor 

választ. Feltételezik, hogy a hiperkapnia hatása is a H-ion koncentráció növekedése miatt alakul ki. A 

széndioxid átjut a vér-agy gáton, vízzel egyesülve szénsavvá alakul, ami H-ionra és bikarbonát anionra 

disszociál. A H-ion koncentráció növekedése fokozza a kemoreceptorok aktivitását. Az agyat ellátó artériás vér 

széndioxid tenziójának fokozódása a presszor központ neuronjainak aktivitását fokozza, ami a perctérfogat 

növekedését és a perifériás ellenállás fokozódását váltja ki. 

A perctérfogat növekedésében a szívfrekvencia fokozódása és a pulzustérfogat növekedése egyaránt szerepet 

játszik. Az oxigénhiány (hipoxia) a perifériás kemoreceptorok aktiválása révén, reflexes mechanizmussal a 

fentiekben részletezettekkel azonos választ vált ki. A perifériás kemoreceptorok a hiperkapniára is érzékenyek, 

de ingerküszöbük ezzel szemben jóval magasabb, mint a hipoxiával szemben, vagy mint a centrális receptorok 

ingerküszöbe a hiperkapniával szemben. 
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Nagyfokú hiperkapnia tehát két támadásponton keresztül hatva emeli a vérnyomást. A hipoxia kizárólag a 

glomusokban lévő kemoreceptorok számára jelent adekvát ingert és így vált ki presszor választ! Ha a központot 

ellátó vér oxigéntenziója csökken és a glomusokat az érző idegeket átvágva kiiktatjuk, a presszor központ 

neuronjainak működése károsodik, vérnyomáscsökkenés jön létre (Haldane kísérlet). A metabolikus eredetű 

acidózis vérnyomásemelő hatása is kizárólag a perifériás kemoreceptorok aktiválásán keresztül érvényesül, hisz 

a centrális kemoreceptorok a vér-agy gát jelenléte miatt nem érzékelhetik a metabolikus eredetű H-ion 

koncentráció növekedését. 

Fontos megjegyezni, hogy a hipoxia és a hiperkapnia nemcsak keringési válaszreakciókat vált ki, hanem a 

légzési perctérfogatot is fokozza. Ennek magyarázata az, hogy a nyúltvelői belégző központot is aktiválja a 

hiperkapnia, ill. a perifériás kemoreceptorok ingerülete. 

Lovén - reflex 

Lényege, hogy a bőrt érő, jellegüknél vagy intenzitásuknál fogva károsító, fájdalmas ingerek vérnyomás 

emelkedést, ugyanakkor lokális vazodilatációt hoznak létre. A generalizált vérnyomás emelkedésben a 

szimpatikus vazokonstriktor rostok aktiválódásának van szerepe. A szimpatikus aktiválódást a felszálló érző 

pályák kollaterálisainak közvetítésével az agytörzsi hálózatos állományba befutó afferens ingerületek váltják ki. 

A lokális vazodilatáció az axonreflex következménye. 

3.43. ábra - Axonreflex 

 

Bainbridge reflex 

Receptorai a nagy vénák falában és a jobb pitvarban található feszülésérzékeny receptorok, melyek fokozott 

vénás telődés esetén jönnek ingerületbe. Vago-vagalis reflexnek tartják, ugyanis mind az afferens szár, mind az 

efferens szár a n. vagusban fut. Alacsony szívfrekvencia mellett a reflexválasz a vágusztónus gátlása miatt 

bekövetkező szívfrekvencia növekedés, amely a perctérfogat növelésén keresztül a vérnyomás emelkedését 

váltja ki. Puffer-reflexként is működhet, ugyanis magas szívfrekvencia esetén frekvenciacsökkenést okozhat, 

ami a vénás telődésre rendelkezésre álló időtartamot – ezáltal a pulzustérfogatot – megnyújtva szintén növeli a 

perctérfogatot. A belégzés alatt megfigyelhető szívfrekvencia növekedésben tulajdonítanak szerepet a reflexnek. 

Vérnyomáscsökkentő (depresszor) reflexek 

A sinus caroticus ill. az aortaív baroreceptoraiból kiinduló depresszor reflex 

A sinus caroticus és az aortaív falában feszülésérzékeny receptorok vannak. Egy részük ún. dinamikus (fázisos) 

receptor, ami a gyors nyomásnövekedésre reagál, másik csoportjuk pedig statikus receptor, melynek aktivitása 

az artériás középnyomás függvénye. 

3.44. ábra - Az érző idegek aktivitása és a vérnyomás közötti kapcsolat 
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A sinus caroticusban és aorticusban található baroreceptorok adekvát ingere a nyomásfokozódás által kiváltott 

falfeszülés. Az afferens ingerületeket a IX. és X.agyidegben futó érzőrostok továbbítják a nyúltvelői depresszor 

központhoz. 

3.45. ábra - A baroreceptorok aktivitása és az artériás középnyomás közötti összefüggés 

 

A baroreceptorok 100 Hgmm-es artériás középnyomás érték mellett közepes mértékű aktivitást mutatnak. A 

középnyomás fokozódása az aktivitás növekedését, annak csökkenése pedig az aktivitás csökkenését okozza. A 

receptorok érzékenysége a fiziológiás artériás középnyomás tartományban maximális. A szigmoid görbéből az 

is következik, hogy a fiziológiás középnyomás kismértékű változása nagy változást eredményez a 

baroreceptorok aktivitásában. 

A baroreceptorok ingerületének hatására fokozódik a depresszor központ aktivitása, emiatt fokozódik a presszor 

központra kifejtett gátlás. A spinális vazomotor központhoz ugyancsak gátló impulzusok továbbítódnak. A n. 

vaguson keresztül negatív trophatást kiváltó ingerületek jutnak a szívhez. A következmény perctérfogat és 

perifériás ellenállás csökkenés, ami vérnyomás csökkenést eredményez. 
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A baroreceptorokból kiinduló reflex puffer-reflexként működik, mivel vérnyomáscsökkenés esetén az ellenkező 

folyamatok játszódnak le. A baroreceptorok csökkent ingerületi állapota a depresszor központ kisebb aktivitását 

eredményezi, vagyis a vérnyomás fokozódik. A puffer-reflex a normál érték és a receptorok ingerküszöbe (50 - 

60 Hgmm) közötti nyomástartományban képes a vérnyomáscsökkenés mértékével arányos nyomásemelkedést 

kiváltani, vagyis helyreállítani az artériás középnyomást. 

A baroreceptorokból kiinduló depresszor reflex fiziológiás szerepe: beállítja a normális artériás középnyomást 

és biztosítja annak stabilitását. 

A keringés alacsony nyomású részeiből kiinduló depresszor reflexek 

A kisvérköri erekben és a nagyvérköri vénás rendszerben olyan feszülésérzékeny receptorok vannak, melyeknek 

ingerülete a depresszor központon keresztül általános vérnyomásesést vált ki. A reflexeket a kisvérköri ill. a 

nagyvérköri vénás nyomás fokozódása aktiválja. 

Goltz -reflex 

A reflexívhez tartozó receptorok a hasfalban, ill. a hasüregben található extero- és interoceptorok. A hasra mért 

erős ütés vagy hasüregi kórfolyamatok a nyúltvelőn keresztül fokozott vágusztónust váltanak ki, csökken a 

szívfrekvencia, extrém esetben szívmegállás következik be. 

3.4.5. Lokális keringés, a mikrocirkuláció szabályozása 

Az artériás középnyomás szabályozása mellett szükség van az egyes szerveken átfolyó vér mennyiségének, a 

keringő vértérfogat eloszlásának és újraeloszlásának szabályozására is. Az egyes szervek rezisztenciaerei idegi 

és humorális hatásokra reagálnak. 

3.46. ábra - A lokális vérátáramlást szabályozó mechanizmusok 

 

A perctérfogatot és a perifériás ellenállást a vérben keringő, vazoaktív kémiai anyagok, ill. egy-egy szervben a 

fokozott működés következtében megváltozó kémiai környezet is befolyásolja. A lokális vérátáramlás 

szabályozásában kiemelkedően fontos szerepe van a kémiai (humorális) szabályozásnak. Az alábbi felsorolás a 

vazokonstriktor ill. vazodilatátor anyagokat mutatja be, melyek fontos szerepet töltenek be mind fiziológiás, 

mind patológiás körülmények között. 

A szerotoninnak fontos szerepe van a vérzéscsillapításban, mivel az érfal sérülésekor az első védelmi reakció a 

lokális érösszehúzódás, ami csökkenti a vérzést. Ez a reakció akkor jelentkezik, ha az ér endotéliuma is 

megsérül. Ép endotél bélés esetén a szerotonin vazodilatációt vált ki. 

Az angiotenzin II (vazopresszin) inkább kóros esetekben (pl. hipertónia) szaporodik fel olyan mértékben, hogy 

általános konstriktor hatásával számolni kelljen. 
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A vazodilatátor anyagok részben a sejtanyagcsere termékei, részben az endothelsejtek által elválasztott 

anyagok: 

• Az adrenalin vészreakció során kerül a keringésbe a mellékvesevelőből, fontos szerepet játszik a 

koszorúserek, ill. a vázizomzat ereinek dilatációjában, következményesen az adott érterületek fokozott 

perfúziójában. 

• A hisztamin kórfolyamatokban szabadul fel nagy mennyiségben, ép endotélium mellett erélyes vazodilatátor. 

• Az intermedier anyagcsere metabolitjai (pl. tejsav, adenozin, H+) szintén vazodilatátor hatást fejtenek ki, 

szerepük van a munkahiperémia kialakulásában. 

A kisvérköri erek ellentétesen reagálnak bizonyos humorális hatásokra. Az ellentétes reakciók a keringés és a 

légzés összehangolását szolgálják. Az endotél sejtek számos humorális tényező hatását közvetítik, ill. bizonyos 

hatásokat módosítanak. 

  

3.4.6. Az endotél sejtek szerepe a vaszkuláris homeosztázis szabályozásában 

Az endothelsejtek receptor funkciója és szekretoros tevékenysége 

Az endotél sejtek közvetlenül érintkeznek az áramló vérrel. A véráramlás során keletkező mechanikai behatások 

(pl. nyíróerők, transzmurális nyomás stb.) aktiválják az endotél sejteket. A mechanikai hatásokra az 

endothelsejtek nitrogén monoxid (NO), prosztaciklin vagy endothelin elválasztásával reagálnak. A NO és a 

prosztaciklinek vazodilatációt, az endothelinek vazokonstrikciót váltanak ki. 

Az endotél sejtek felszínén számtalan ligandkötő receptor van. A különböző vazoaktív anyagok ezekhez 

kötődve az endotél sejtben NO, ill. prosztaciklin elválasztást indukálnak. 

Az endotélium szerepe a neurotranszmitterek és a humorális anyagok hatásának közvetítésében 

Az endotél sejtek által felszabadított vazoaktív anyagok közvetítik a simaizomsejtek felé a humorális hatásokat 

és módosítják a neurotranszmitterek hatásait. Számtalan vazodilatátor anyag (pl. acetilkolin, bradikinin) csak 

akkor hatásos, ha az endotél sejthez kötődve NO vagy prosztaciklin felszabadulást okoz és a felszabadult 

anyagok relaxálják a simaizomsejteket. Más anyagok önmagukban is relaxáló hatásúak, ugyanakkor az 

endoteliális faktorok tovább erősítik a dilatáció mértékét. Bizonyos anyagok direkt hatása vazokonstrikció lenne 

(pl. szerotonin), de az endotél sejtekből felszabaduló relaxáló anyagok ezt a hatást csökkentik, adott esetben el is 

fedik, felülmúlják (pl. a noradrenalin vazokonstriktor, de a vazokonstrikció mértékét a NO csökkenti; az 

acetilkolin vazokonstrikciót vált ki önmagában, de endotélium jelenlétében vazodilatátor). 

Az endotélium diszfunkciójának következményei 

Az endotél sejtek károsodása számtalan kórfolyamatot beindíthat, ill. más okból keletkezőket súlyosbíthat. 

Legnagyobb probléma a relaxáló hatás kiesése, emiatt nő a vazokonstrikció mértéke, nő a perifériás ellenállás, 

emelkedik a vérnyomás stb. Az endotélium diszfunkciója súlyos következményekkel jár a keringési elégtelenség 

(shock) pathomechanizmusában is. 

3.5. Az egyes szervek vérkeringésének sajátságai 

3.5.1. Koronáriakeringés 

A szívet ellátó koszorús ereken időegység alatt a perctérfogat 4-5%-a áramlik át. Munkavégzés során a 

perctérfogat és a koronáriákon átáramló vérmennyiség is jelentősen fokozódik. Ilyen körülmények között is a 

perctérfogat 4 - 5 %-a perfundálja a koronáriákat. 

A szívizom rendkívül dúsan kapillarizált, ebből adódik a rövid és uniformizált diffúziós távolság. Az arteria 

coronariák fiziológiásan végartériáknak tekinthetők, de lassan kialakuló szűkület vagy elzáródás esetén 

kollaterális hálózat kifejlődésére van lehetőség. 

A koszorús artériák falára nagy bazális (miogén) tónus jellemző, ebből adódik, hogy a szabályozás legfontosabb 

mechanizmusa a humorális eredetű vazodilatáció. 
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A koronáriakeringés fázisos jellegű, ami azt jelenti, hogy a koronáriákon átáramló vérmennyiség a szívciklus 

különböző fázisaiban jelentés eltéréseket mutat. 

A fázisos jelleg kialakításában 2 fontos tényező játszik szerepet: 

1. a hajtóerő (az aortában valamint a sinus coronariusban ill. a jobb pitvarban mért nyomás különbsége) a 

szívciklussal szinkron változik. 

2. a kamraizomzat összehúzódása, ill. a kamrai nyomásnövekedés komprimálja a szívizomzatban futó ereket, 

ami áramlást akadályozó tényezővé válik. 

3.47. ábra - A bal arteria coronaria átáramlása a szívciklus különböző fázisaiban 

 

Az izometriás kamrakontrakció periódusa a legelőnytelenebb a koronáriakeringés szempontjából. Az aortában 

ekkor a legalacsonyabb a nyomás; az izometriásan megfeszülő kamraizomzat és a növekvő kamranyomás 

összenyomja a koronáriákat, emiatt az áramlás lecsökken, sőt a bal arteria coronariában retrográd irányúvá 

válik. A kompresszió a subendocardialis területeken a legnagyobb mértékű, az epicardium irányába haladva 

csökken. A jobb kamra kisebb kontrakciós ereje és alacsonyabb intraventrikuláris nyomása miatt a kompresszió 

mértéke is kisebb, így a jobb arteria coronariában az áramláscsökkenés is kisebb és nincs visszaáramlás. 

Az izotóniás kamrakontrakció következtében létrejövő gyors ejekció meredeken növeli az aortanyomást, ami 

gyors áramlásfokozódást vált ki a koronáriákban. Az arteria coronariák szájadékának anatómiai helyzete miatt 

az ejekciós fázis nem teremt optimális feltételeket a koronáriakeringés szempontjából. 

A koronária átáramlás maximumát a diasztolés periódus kezdetén éri el, amikor az aortában még viszonylag 

magas a nyomás, a szemilunáris billentyűk bezárultak, a kamraizomzat izotóniásan relaxálódik és így 

megszűnik a kompresszió. A teljes beáramlás 70-90 %-a a diasztolé idejére esik, így érthető a diasztolé 

időtartamának rendkívüli jelentősége a koronáriakeringés szempontjából. 

A szívfrekvencia fokozódása a szisztolé és a diasztolé időtartamát nem azonos mértékben érinti. A diasztolés 

periódus nagyobb mértékű rövidülése a koronáriakeringést előnytelenül befolyásolja. Kisebb 
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frekvenciafokozódás következményeit az anyagcsere fokozódása által kiváltott humorális hatások 

kompenzálják, de nagyfokú tachycardia a koronáriakeringés olyan mértékű csökkenéséhez vezet, ami már 

oxigén ellátási zavarokat eredményez. 

3.48. ábra - A szívfrekvencia változásának hatása a koronáriakeringésre 

 

A diasztolé időtartama megszabja a kamratelődésre rendelkezésre álló időtartamot is. Ennek lerövidülése adott 

határon túl elégtelen telődést, kisebb pulzustérfogatot, kisebb szisztolés nyomást eredményez. Mindezek a 

kedvezőtlen változások hozzájárulnak a koronáriakeringés romlásához. 

A koronáriakeringés regulációja 

Autoreguláció 

A koronáriák esetében is megfigyelhető a Bayliss effektus, vagyis az a jelenség, hogy növekvő transzmurális 

nyomásra (az érfal feszülésére) a simaizomsejtek kontrakcióval reagálnak. Ez az autoregulációnak nevezett 

mechanizmus az artériás középnyomás változása során is biztosítja a relatíve konstans perfúziót (bizonyos 

nyomástartományon belül). A perfúziós nyomás kritikus szint alá csökkenése a koronária áramlást erősen 

lecsökkenti, ill. a nyomás növekedése egy bizonyos érték fölött perfúzió fokozódást eredményez. 

Humorális szabályozás 

A koronáriák simaizomzata humorális vazodilatátor hatásokra relaxálódik, a bazális tónus csökkenése pedig 

nagyfokú átáramlás fokozódást vált ki. A hipoxia és az anyagcseretermékek váltják ki a legerélyesebb 

vazodilatációt ezen az érterületen. 

Kiemelt jelentősége van az ATP bomlásából származó adenozinnak, amely simaizom relaxációt okoz, így 

közvetítő szerepe lehet a hipoxia által kiváltott vazodilatációban. A hipoxiás szívizomban fokozódik az 

adenozin termelés, az extracelluláris térben adenozin halmozódik fel, ami vazodilatációt okoz. A javuló perfúzió 

csökkenti az adenozinkoncentrációt, így csökkenti a vazodilatációt. 

Idegi szabályozás 

A koronáriakeringés közvetlen szabályozásában a neurogén mechanizmusoknak nincs fiziológiás jelentősége. A 

koronáriákban β (kisebb sűrűségben α) receptorok vannak. A keringésbe jutott adrenalin a β receptorokon 

keresztül vazodilatációt vált ki. 

A szívhez futó szimpatikus idegek ingerülete miatt fokozódik a pulzusszám és a kontrakciós erő, fokozódik az 

anyagcsere. Az anyagcseretermékek felszaporodása és a hipoxia viszont vazodilatációt okoz. 

A vágusztónus fokozódása ellentétes irányú indirekt hatásokat vált ki. 

3.5.2. Agyi vérkeringés 
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Az agy vérátáramlása a perctérfogat 15 %-át teszi ki. A kapillárisdenzitás 3500/mm3. Sok a zárt kapilláris. Az 

átáramlás nagy regionális különbségeket mutat a különböző agyterületek aktivitásának függvényében. 

Az agyi vérkeringés hemodinamikai vonatkozásait a Monroe-Kellie elv determinálja: a vér, a cerebrospinális 

folyadék és az agyállomány együttes térfogata állandó. Az intracranialis nyomás fokozódása az erek 

kompresszióját okozza. A vénás nyomás növekedése az arteriovenózus nyomásgrádiens csökkentése és az 

intracranialis nyomás növelése által csökkenti az átáramlást. 

Az agyi vérkeringés szabályozása 

Autoreguláció 

Az agyi erek a Bayliss effektus révén kb. 60-140 Hgmm-es nyomásértékek között konstans perfúzióval 

rendelkeznek. 

Humorális szabályozás 

Az agyi erekben a hiperkapnia erélyes vazodilatációt vált ki. Ezen kívül a hipoxia és az acidózis is dilatáló 

hatású. 

Idegi szabályozás 

Az agyi erek kapnak szimpatikus beidegzést, ezen idegek ingerülete vazokonstrikciót vált ki, aminek viszont a 

fiziológiás szabályozásban nincs jelentősége. Fontosabbak a vazodilatátor mechanizmusok. A vazodilatáció 

kiváltásában nem-adrenerg-nem-kolinerg (NANC) idegek vesznek részt, melyek neurotranszmitterként 

peptideket, ill. NO-t szabadítanak fel. A pia mater ereit paraszimpatikus kolinerg rostok innerválják. 

Az agyi vérátáramlás szabályozásában nagy jelentőségű a Cushing reflex, melynek lényege, hogy az agyi 

perfúziós nyomás csökkenése a szisztémás keringésben vérnyomás növekedést vált ki. Az erek falában lévő 

baroreceptorok a transzmurális nyomást (az intraarteriális nyomás és a likvornyomás különbségét) érzékelik. Ha 

a transzmurális nyomás lecsökken (az intraarteriális nyomás csökkenése vagy a likvornyomás emelkedése miatt) 

a nagyvérkörben generalizált vazokonstrikció lép fel, nő a perifériás ellenállás. Aktiválódik a sinus caroticusból 

és az aortaívből kiinduló depresszor reflex, ennek részeként viszont fokozódik a szíven érvényesülő 

vágusztónus. A Cushing reflex aktiválódása tehát bradycardiát okoz. 

Liquor cerebrospinalis 

A cerebrospinális folyadékot a plexus chorioideusok termelik. Képződésében aktív transzportfolyamatok 

vesznek részt. 

A plexus chorioideus epitéliuma szorosan kapcsolódó sejtekből épül fel. Anyagtranszport gyakorlatilag csak a 

sejteken keresztül valósulhat meg. A liquor cerebrospinalis a vérből képződik, de összetétele nem felel meg a 

plazma ultrafiltrátumának. 

A liquor cerebrospinalis fiziológiás jelentősége: 

• biztosítja az agyszövet mechanikai védelmét 

• pótolja az agyban a nyirokrendszer hiányát 

• összetétele révén biztosítja a neuronok számára az optimális miliőt 

• hozzájárul az intracranialis nyomás-térfogat egyensúlyának fenntartásához 

A vér, a likvor és az agyszövet között különböző gátak funkcionálnak: 

Vér - likvor barrier 

Strukturális alapját a plexus chorioideust fedő ependyma-sejtek képezik. Szelektív permeabilitás és aktív 

transzport jellemző az adott határfelületre. A lipidoldékony anyagok ezen a gáton keresztül könnyen 

permeálnak. 

Vér - agy gát 
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Strukturális alapját az agyi kapillárisok fala képezi. A kapillárisok falát szorosan illeszkedő endotél sejtek ill. az 

alaphártya képezik. Az adott határfelületen keresztül lezajló transzport tehát tulajdonképpen sejtmembránon 

keresztül lejátszódó anyagvándorlás, melynek mértékét és sebességét elsősorban a lipidoldékonyság, 

másodsorban a molekulaméret determinálja. Fehérjék számára impermeábilis. 

Néhány területen a vér-agy gát hiányzik. Ezek a területek valószínűleg kemoreceptor funkciót látnak el. 

Hipoxiás állapotok a vér-agy gát megszűnéséhez vezethetnek. 

Agy - likvor barrier 

Strukturális alapját az agykamrákat bélelő ependyma képezi. Az anyagok penetrációját azok molekulatömege és 

koncentráció gradiense határozza meg (sejtek között lezajló diffúzió). 

3.5.3. A splanchnikus terület és a vese vérellátása 

A splanchnicus terület vérellátása 

A splanchnicus terület ereit nyugalomban a perctérfogat 25 %-a perfundálja. 

A splanchnicus terület ereire a nagyon alacsony nyugalmi tónus jellemző, mely mind a bazális, mind a 

vazokonstriktor tónus alacsony voltából származik. 

Az arteriolákat és a venulákat,valamint a vénákat is szimpatikus vazokonstriktor rostok innerválják. A 

vérnyomás növekedésével járó keringési válaszreakciók során ezen idegek aktivitása fokozódik, 

következményesen csökken az időegység alatt átáramló vérmennyiség és csökken a splanchnicus területen 

"tárolt" vérmennyiség is. Mindkét változásnak nagy jelentősége van a presszor válasz kialakításában és a 

keringő vérmennyiség redistribúciójában. 

A vese vérkeringése 

A veseereken időegység alatt a keringő vértérfogat 22 %-a áramlik át. A nagy áramlási intenzitás következtében 

nagyon alacsony az oxigén extrakció: az arteriovenózus oxigénkülönbség csak 1-2 tf%. A szervezetben ez a 

legalacsonyabb arteriovenózus oxigénkülönbség érték. 

A veseerekben nagyon kifejezett az autoreguláció. Ennek a mechanizmusnak köszönhetően az artériás 

középnyomás viszonylag széles sávban történő változása sem befolyásolja a veseerekben uralkodó 

hidrosztatikai nyomást, ami a konstans filtrációs nyomás szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Ha az artériás 

középnyomás egy bizonyos szint alá csökken (kb. 60 Hgmm), az effektív filtrációs nyomás 0-ra csökkenhet, sőt 

reabszorpciót létrehozó negatív értéket vehet fel. 

A veseerekre nagyon alacsony bazális tónus jellemző, és teljesen hiányzik a nyugalmi vazokonstriktor tónus. 

Ebből következik, hogy a veseerek nem vesznek részt a depresszor válaszokban, de jelentős mértékben 

hozzájárulnak a presszor választ létrehozó redistribúcióhoz. 

3.5.4. A bőr vérkeringése 

A bőrereken nyugalomban a perctérfogat 10 %-a áramlik át. 

A hőszabályozással kapcsolatban az átáramló vérmennyiség jelentős mértékben változhat. 

A külső környezeti hőmérséklet csökkenésekor a bőrereket innerváló szimpatikus vazokonstriktor idegek 

aktivitása fokozódik, az erek kontrahálnak, következményesen csökken az átáramló vérmennyiség. 

Nagy jelentősége van annak a változásnak is, amely a vénás keringésben ennek kapcsán kialakul. A 

vazokonstrikció a bőr alatti vénás plexusokra is kiterjed, ennek következtében a vénás elfolyás az artériákat 

kísérő vénák közvetítésével valósul meg. Az artériák és vénák között egy ellenáramlásos kicserélődési 

mechanizmus révén hőkicserélődés jön létre. Az artériás vért a vénás vér előhűti, emiatt csökken a vér és a 

környezet közötti hőmérsékleti gradiens, csökken a hőleadás. 

Magas külső környezeti hőmérséklet mellett a nyugalmi vazokonstriktor tónus csökken, az átáramlás fokozódik, 

a hőleadás lehetősége nő. 
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A bőr vérkeringésének lokális szabályozásában szerepe van az axonreflexnek, amely a bőrt érő (elsősorban 

fájdalmas) ingerek hatására aktiválódik. 

3.5.5. A vázizomzat vérkeringése 

A vázizomzat ereinek sajátosságai 

A vázizomzatban nagyon fejlett mikrocirkulációs rendszer működik, amely idegi és humorális szabályozó 

mechanizmusok révén biztosítja az aktuális szükségletekhez való alkalmazkodást. 

Az izomerekre közepes mértékű bazális és nyugalmi vazokonstriktor tónus jellemző. Az izomerek részt vesznek 

a presszor válaszokban és egyedülálló jelentőségűek a depresszor reakciók kivitelezésében. A nyugalmi tónus 

csökkenése hozza létre a vazodilatációt, ami perifériás ellenállás csökkenést, ezáltal vérnyomás csökkenést 

eredményez. 

A vázizomzat ereihez kérgi eredetű szimpatikus kolinerg rostok futnak. Ezek ingerülete váltja ki a 

munkavégzést megelőző vazodilatációt, amelyet a szimpatikus konstriktor tónus csökkenése és a 

metabolitfelszabadulást kísérő vazodilatáció követ. 

Ritmikus izomösszehúzódás kapcsán az izomerek átáramlása is ritmikusan változik. Az átáramló vérmennyiség 

összességében fokozódik, de a kontrakció során az artériás átáramlás feltételei romlanak. 

A vázizom vérellátásának szabályozása 

Idegi szabályozás 

A vázizomzat erei szimpatikus adrenerg vazokonstriktor és szimpatikus kolinerg vazodilatátor beidegzést 

kapnak. 

A szimpatikus adrenerg vazokonstriktor rostok aktivitásának fokozódása ellenállásnövekedést (és 

perfúziócsökkenést) eredményez, az aktivitás csökkenése pedig vazodilatációt és következményes 

perfúziónövekedést okoz. Így a vázizomzat erei mind a presszor, mind a depresszor válaszok kialakításában 

jelentőséget kapnak. 

A vazokonstrikció az α-receptorok aktiválódásának következménye. Az α receptorokat a szimpatikus 

posztganglionáris neuronokból felszabaduló noradrenalin aktiválja. A vázizomzat erei β receptorokat is 

tartalmaznak, amelyek az idegvégződésekből, ill. a mellékvesevelőből felszabaduló adrenalin hatására 

aktiválódnak, ennek következménye pedig vazodilatáció lesz. 

Általános szimpatikus izgalom kapcsán a vázizomzat ereinek tónusa az α és a β receptorok aktivitásának 

eredőjeként alakul. 

A szimpatikus kolinerg rostok nem az általános szabályozásban bírnak jelentőséggel, hanem a fizikai 

munkavégzésre való felkészítésben játszanak szerepet. 

Humorális szabályozás 

• A vázizomzat vérellátásának lokális szabályozásában kitüntetett jelentősége van a vazodilatációt kiváltó 

humorális tényezőknek: 

• metabolitok (pl. tejsav, adenozin, stb.) 

• hipoxia 

• hiperkapnia 

• acidózis 

A működő izomban ezek a hatások biztosítják az átáramlás fokozódását a generalizált vazokonstrikció ellenére 

is. A vázizomzat keringési viszonyaiban bekövetkező változások jelentős szerepet játszanak a vérkeringés 

izommunkához való alkalmazkodásában. Az eseményeket és azok ok-okozati összefüggéseit az alábbi ábra 

foglalja össze. 
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3.49. ábra - A keringési paraméterek változása izommunka során 

 

3.6. A kisvérköri keringés sajátságai 

A keringési szervrendszer egészében a kisvérkör a nagyvérkörrel sorba kapcsolt ellenállásként szerepel. A 

kisvérkörben lényegesen kisebb a perifériás ellenállás, mint a nagyvérkörben, ebből adódik a jóval alacsonyabb 

artériás középnyomás. 

Az alacsony perifériás ellenállásnak az oka, hogy a pulmonális arteriolák jóval tágabbak, rövidebbek, mint a 

nagyvérköri rezisztencia erek, így jóval kisebb ellenállást képviselnek. A kisvérköri nyomásgrádiens kevésbé 

meredek, mint a szisztémás keringésben, a nyomásesés folyamatos. 

3.50. ábra - Nyomásviszonyok a kisvérkörben 
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A kisvérköri erek néhány humorális hatásra a nagyvérköri erektől eltérő módon reagálnak: a kisvérkörben a 

hipoxia, a hiperkapnia és a hisztamin vazokonstrikciót vált ki. 

Az alacsony artériás középnyomás miatt a kisvérköri kapillárisokban az effektív filtrációs nyomás negatív, 

vagyis a reabszorpciós erők dominálnak. Ez a mechanizmus a tüdőödéma kivédésének fontos faktora. 

A pulmonális erekben mérhető nyomást a bal pitvari nyomás retrográd módon befolyásolja. Ha a bal pitvari 

nyomásnövekedés miatt (aminek oka lehet a bal kamra elégtelen működése) az ürülés a pulmonális erekből 

akadályozott, nyomásnövekedés lép fel a kisvérkörben, a Starling erők egyensúlyának eltolódása pedig 

tüdőödémához vezet. 

3.51. ábra - A tüdőoedema kialakulása 
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4. fejezet - A légzési szervrendszer 
működése 

1. Alapfogalmak, a légzés mechanikája 

1.1. Alapfogalmak 

A légzés folyamata a külső gáztér és a léghólyagocskák gáztere (alveoláris tér) közötti légcserét (ventilláció), az 

alveoláris tér és a kisvérköri kapillárisokban áramló vér közötti gázcserét (külső légzés), valamint a nagyvérköri 

kapillárisok vére és a szövetek közötti gázcserét (belső légzés) foglalja magába. A mitokondriumban zajló 

folyamatot sejtlégzésnek nevezzük. 

1.2. A légzés mechanikája 

Légcsere (ventilláció) 

Légzésszünetben a légutakban mérhető (intrapulmonális) nyomás megegyezik az atmoszférás nyomással. Az 

alveolusokban kb. 1,5 l levegő van, az ún. residualis volumen, ami az első légvételek során került a tüdőbe és 

onnan még erőltetett kilégzéssel sem távolítható el. A tüdő felszínét a pleura (mellhártya) visceralis lemeze 

borítja. A pleura parietális lemeze a mellkasfalhoz és a rekeszizomhoz tapad. A mellhártya két lemeze között 

vékony folyadékfilm található, a virtuális üregben a nyomás (intrapleurális nyomás) 2-4 Hgmm-rel alacsonyabb, 

mint a légköri nyomás. Ugyanez a szubatmoszférás nyomás mérhető a mellüregben is (intrathoracalis nyomás). 

Nyugalmi helyzetben a rekesz a mellüreg felé domborodik, mivel a hasüregi nyomás nagyobb, mint a mellüregi 

nyomás. 

Belégzéskor összehúzódnak a külső bordaközti izmok, melynek hatására a bordák felemelkednek, a mellkas 

mérete horizontális és szagittális irányban nő. A rekeszizom összehúzódásakor a rekesz a hasüreg irányába 

mozdul el, vagyis a mellkas mérete függőleges irányban is nő, összességében tehát a mellkas térfogata nő. A 

mellkas térfogatának változása növeli a negatív nyomást a pleuralemezek közötti térben. A pleura fali 

lemezének elmozdulása a zsigeri lemezt is „viszi magával” a köztük lévő adhéziós erő miatt, ezáltal a 

tüdőszövet feszítettségi állapota is fokozódik, az alveoláris tér térfogata nő. Az intrapulmonális tér térfogatának 

növekedésével csökken az intrapulmonális nyomás, vagyis nyomáskülönbség keletkezik az atmoszférás levegő 

és az alveoláris tér között. Ez a nyomáskülönség hozza létre a levegő beáramlását, a belégzést (inhalatio). 

4.1. ábra - Intrapulmonális és intrapleurális nyomásváltozások a légzési ciklus során 
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Nyugalmi körülmények között kb. 500 ml levegőt lélegzünk be. A belégzőizmok elernyedése kilégzést 

eredményez. Kilégzéskor a nyomásértékek ellenkező irányban változnak, a belégzett levegőmennyiséggel 

megegyező térfogatú gázkeverék kerül leadásra. A nyugodt légzés során egy légzési ciklusban kicserélt 

levegőtérfogatot respirációs térfogatnak nevezzük. 

4.2. ábra - Tüdőtérfogatok (statikus légzési paraméterek) 

 

Erőltetett belégzéssel még további levegőmennyiség lélegezhető be (belégzési rezerv; 2-2,5 l), ill. erőltetett 

kilégzéssel a respirációs térfogaton túl további 1,5 l levegő lélegezhető ki (kilégzési rezerv). A respirációs 

térfogat, a belégzési és a kilégzési rezerv együtt adja a vitálkapacitást. A felsorolt ún. statikus légzési 

paramétereket az orvosi gyakorlatban spirométerrel határozzák meg. A spirometriás vizsgálat során dinamikus 

paramétereket is vizsgálnak (milyen sebességgel történik a légcsere). Asthma bronchiale esetében a légutak 

ellenállása nő, a légcsere sebessége lecsökken. 

Anatómiai holttér: a légutaknak azon szakaszai, melyek nem vesznek részt a külső légzésben (abban csak az 

alveolusok vesznek részt), de a bennük lévő levegőt is mozgatni kell a ventilláció során. 

Fiziológiai holttér : nagyobb az anatómiai holttértől, mivel a tüdőnek vannak rosszabbul szellőztetett területei, 

amelyek nem vesznek részt a vér arterializálásában. 

Dinamikus légzési paraméterek 

A spirometriás eljárások során nem csak a statikus légzési paramétereket (légzési térfogat, belégzési és kilégzési 

rezerv, vitálkapacitás) határozzák meg, hanem mód nyílik a légzés dinamikájának vizsgálatára is. A be- és 

kilégzés során változik a levegő áramlásának sebessége. Meghatározható a PIF (csúcs áramlási sebesség a 

belégzés alatt – peak inspiratory flow), a PEF (csúcs áramlási sebesség a kilégzés alatt – peak expiratory flow), 

kirajzoltatható a légzési hurokgörbe. Ez utóbbi a be- ill. kilégzett levegőmennyiség függvényében ábrázolja az 

áramlási sebességet. A 0-vonal alatti kitérés a belégzést, a 0-vonal feletti kitérés pedig a kilégzést mutatja. 

4.3. ábra - Dinamikus légzési paraméterek meghatározása a légzési hurokgörbék 

segítségével 
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A légúti ellenállás fokozódásakor (pl. asthma bronchiale esetén) az áramlási sebesség csökken (obstructív 

kórképekben), de a vitálkapacitás kisebb mértékben változik, emphysémában pedig, amikor az alveolusok 

összeolvadnak, a tüdőszövet rugalmassága csökken, mind az áramlási sebesség, mind a cserélődő 

levegőmennyiség csökken, de az utóbbi nagyobb mértékben (restrictív kórképek). 

Diagnosztikai jelentőségű a kilégzési Tiffenau-index: FEV1/VC, azaz a forszírozott kilégzés első másodperce 

alatt kilégzett levegő (FEV1) térfogatának és a vitálkapacitásnak (VC) a hányadosa. Egészséges egyén FEV1 

értéke 80 % körül van, vagyis az erőltetett kilégzés első másodpercében a teljes levegőtérfogat 80 %-a kerül 

leadásra. Hasonló paraméterek a belégzés során is meghatározhatók. A következő ábra az idő függvényében is 

mutatja a légzési dinamika változásait. 

2. A légzési munka 

A légzőizmok munkát végeznek, miközben a mellkasfal és a tüdő rugalmas szöveteit megnyújtják, a 

rugalmatlan elemeket elmozdítják, ill. a levegő áramlását biztosítják a légutakon keresztül. A légzési munka a 

transzmurális nyomás (intrathoracalis nyomás és intrapulmonalis nyomás különbsége) és a légzési perctérfogat 

ismeretében kiszámítható. Nyugodt körülmények között a légutak alacsony ellenállása miatt a légzési munka 

nagy része a mellkas és a tüdő tágítására fordítódik. A légzési munka értéke nő a légzési fekvencia nagyfokú 

emelkedésekor, vagy abban az esetben, ha a levegő áramlása felgyorsul és az áramlás turbulenssé válik. A légúti 

ellenállás fokozódása (pl.asthma bronchiale) ill. a mellkas és a tüdő rugalmasságának csökkenése nagyobb 

teljesítményt igényel a légzőizmok részéről. A légzési munka még fizikai aktivitás fokozódásakor sem haladja 

meg a teljes energiaszükséglet 3 %-át. 

4.4. ábra - A légzési munka és a légzési frekvencia összefüggése 
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A légzési munka hatásfoka nagyon alacsony, kb. 5 %. Nyugodtan fekvő emberben, eupnoés légzési mintázat 

mellett a teljes oxigénfogyasztás 1 %-a fordítódik a légzési munkára. Patológiás körülmények között az 

egységnyi perctérfogatra eső oxigénfogyasztás jelentős mértékben emelkedik. A légzőizmok esetében is 

érvényes a Frank-Starling mechanizmus, azaz az izmok túlnyújtása az összehúzódás erejét egy adott értéken 

felül csökkenti. A később ismertetett Hering-Breuer reflex gazdaságossá teszi a légzést abban az értelemben, 

hogy adott perctérfogat mellett biztosítja az optimális légzési frekvenciát. 

3. Alveoláris gázcsere 

Az alveoláris gáztér összetétele az alkotórészek parciális nyomásának viszonylatában eltér a levegő 

összetételétől. 

Parciális nyomás: az a nyomás, amit az adott gáz akkor képviselne, ha egyedül töltené ki a teret. A teljes 

nyomás 760 Hgmm a légkörben és ugyanennyi az alveoláris térben, légzésszünetben. 

4.5. ábra - Parciális nyomásviszonyok (Hgmm) 

 

Az alveolusokat gazdag kapilláris-hálózat veszi körül, amibe a jobb kamra felől vénás vér érkezik, melyben a 

pO2 40 Hgmm, a pCO2 46 Hgmm. Az oxigén és a széndioxid vonatkozásában fennálló parciális 

nyomáskülönbség hatására a vér oxigént vesz fel és széndioxidot ad le. A gázcsere az egyensúly eléréséig zajlik, 

vagyis a távozó artériás vér gáztenziói megegyeznek az alveoláris tér gáztenzióival. 

4. Belső légzés 

A belső légzés a nagyvérköri kapillárisok vére és a szövetek közötti gázcserét jelenti. A szöveti pO2 átlagosan 40 

Hgmm, így a kapillárisok artériás végén O2 lép ki a vérből, mindaddig, amíg a gradiens ezt lehetővé teszi. A 

szöveteket elhagyó vénás vér pO2-je 40 Hgmm, ami nem változik egészen a kisvérköri kapillárisokig. A 

sejtanyagcsere során folyamatosan termelődik széndioxid, így a szövetekben a pCO2 átlagosan 46 Hgmm. A 

kapillárisfalon keresztül CO2 lép a vérbe, mindaddig, míg a vénás vér pCO2-je 46 Hgmm nem lesz, ami nem 

változik egészen a kisvérköri kapillárisokig. 

5. A légzési gázok szállítása 
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5.1. Az oxigénszállítás mechanizmusa 

A kisvérköri kapillárisok vérébe bekerült oxigén kb. 2 %-a a vérplazmában fizikailag oldva szállítódik, 98 %-a 

pedig a vörösvérsejtekben található hemoglobinhoz kötődik. A hemoglobin tetramer szerkezetű kromoproteid, 4 

hem alegysége 4 molekula oxigén reverzibilis megkötésére képes. 

4.6. ábra - A hemoglobin oxigén szaturációját befolyásoló tényezők 

 

A négy alegység között ún. pozitív kooperativitás figyelhető meg, emiatt a parciális oxigéntenzió és a 

hemoglobin oxigén szaturációja közötti kapcsolatot S-alakú, szigmoid görbe írja le. A kisvérköri 

kapillárisokban, ahol az oxigéntenzió 100 Hgmm, a telítettség (szaturáció) 100 %-os, a vénás vérben kb. 70 %-

os. Minél nagyobb a pCO2, a hőmérséklet és a H+ koncentráció, valamint a 2,3 difoszfoglicerát (2,3 DPG) 

koncentrációja (azaz minél intenzívebb a sejtanyagcsere), annál kisebb lesz a telítettség, azaz annál több oxigén 

adódik le a szövetekben. 

A hemoglobinban található vashoz nemcsak oxigén, hanem szénmonoxid is kapcsolódhat. A CO-hemoglobin 

nem képes O2-szállításra, tehát a CO-mérgezés életveszélyes állapotot teremt. A vázizomban egy hemoglobin 

alegységhez hasonló molekula, mioglobin szerepel oxigénraktárként. 

5.2. A széndioxid-szállítás mechanizmusa 

A szállított széndioxid mennyiségének kb. 10 %-a fizikailag oldott állapotban van a vérplazmában, 20 %-a a 

hemoglobin globin részével lép kémiai kötésbe (karbamino-hemoglobin), 70 %-a pedig bikarbonát formájában 

szállítódik. 

4.7. ábra - Hamburger shift 
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A bikarbonát a vörösvérsejtekben képződik a szénsav disszociációja révén. A szénsavképződést a 

szénsavanhidráz enzim katalizálja. A vörösvértestben képződött bikarbonát 2/3-a kloridra cserélődve kilép a 

vérplazmába. Az intra- és extracelluláris ioneltolódást leírója után Hamburger shiftnek nevezik. 

A kisvérköri kapillárisokban széndioxid leadás történik, az előbbiekben részletezett folyamatok ellenkező 

irányban játszódnak le. 

6. Légzésszabályozás 

6.1. Agytörzsi légzőközpontok 

A nyúltvelő és a híd hálózatos állományában (formatio reticularis) találhatók a légzés automatikus 

szabályozásáért felelős neuron csoportok (központok). A nyúltvelőben funkcionális szempontból belégző és 

kilégző központot különböztetünk meg. A belégző neuronok intrinzik aktivitással rendelkeznek, ingerületüket a 

vér megfelelő széndioxid tenziója tartja fenn. A belégző neuronok aktivitása serkentőleg hat a kilégző 

neuronokra, melyek gátolják a belégző neuronok további aktivitását. A két „központ” egymásra hatásából 

magasabb központok szabályozó befolyása nélkül is kialakul be- és kilégzés, de a légzésmintázat szabálytalan. 

A híd alsó részében belégzést serkentő, apneuziás központ, felső harmadában pedig a belégzést gátló, 

pneumatikus (pneumotaxicus) központ található. 

4.8. ábra - A légzőközpontok hierarchiája 
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6.2. A légzés kémiai szabályozása 

A híd alsó harmadában lévő apneuziás központ ingere ugyancsak a széndioxid. Az apneuziás központ serkenti a 

nyúltvelői belégző központot. A híd felső részében található pneumatikus központot a nyúltvelői belégző 

neuronok aktiválják, a pneumatikus központ pedig gátlólag hat a belégzésre. 

A vér széndioxid szintjének emelkedése (hiperkapnia) centrális és perifériás támadásponttal növeli a légzési 

perctérfogatot, hiperventilációt vált ki. 

Az artériás vér oxigénszintjének csökkenése (hipoxia) a perifériás kemoreceptorok (ld. keringésszabályozás) 

aktiválásán keresztül reflexes légzésfokozódást vált ki. 

6.3. A légzés reflexes szabályozása 

A légzésszabályozást a Hering-Breuer reflex teszi teljessé. Ennek lényege, hogy a tüdőszövet feszülése 

(belégzés kapcsán) gátolja a további belégzést. A receptorok a tüdőszövetben lévő feszülésérzékeny receptorok. 

A reflex afferens szára a nervus vagusban fut, így kétoldali vagus átmetszés (kísérleti körülmények között) a 

belégzési tendencia fokozódását váltja ki. 

4.9. ábra - Légzésmintázatok az agytörzs különböző szintű sérüléseinél a Hering-Breuer 

reflex ép és megszakított reflexíve mellett 
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Fiziológiás körülmények között a légzési perctérfogat 5-6 liter, amit percenként kb. 12 légvétel biztosít. Egy-egy 

légzési ciklusban kb. 500 ml levegő cserélődik, a légzés ritmikus (bal felső görbe). Ha a híd felső harmadában 

lévő, belégzést gátló (pneumatikus) központ kiesik, de a Hering-Breuer reflex működik, a légzés ritmikus, 

frekvenciája kisebb, a légvételek mélysége nagyobb, mint normál esetben (bal oldali, középső görbe). Ha a 

légzést csak a nyúltvelői központok biztosítják, a mintázat szabálytalan, amit a bolygóideg (n. vagus) sem tud 

kompenzálni (bal alsó görbe). 

Hering-Breuer reflex nélkül ritmikus, de nagy amplitúdójú és kis frekvenciájú a légzés (jobb felső görbe), ami 

gazdaságtalan, a belégzőizmok nagyobb munkát végeznek, mint ép viszonyok mellett. Ha az apneuziás központ 

belégzést serkentő hatása dominál (mert kiesett a belégzést gátló központ), tartós, görcsös belégzés, apneusis jön 

létre (jobb, középső görbe). A híd és a nyúltvelő határán történő átmetszés után a légzés teljesen szabálytalan, 

ataxiás. 
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5. fejezet - Munkaélettan 

1. A keringési és a légzési szervrendszer 
szinergizmusa 

A fokozottan működő szervek megnövekedett oxigénigénye és fokozott széndioxid-termelése a keringési és a 

légzési szervrendszer összehangolt, egymást segítő működését igényli. A keringő vérmennyiség (keringési 

perctérfogat) és a légzési perctérfogat növekszik, a keringő vérmennyiség szervek közötti megoszlása változik 

(redistributio következik be). 

A keringési perctérfogat a pulzustérfogat és a frekvencia szorzata. A perctérfogat és a perifériás ellenállás 

megszabja a szisztémás vérnyomást, ami különböző szervek esetében a megfelelő perfúziót biztosítja. A 

szisztémás vérnyomást idegi, reflexes folyamatok ill. humorális hatások szabályozzák. 

A perfúziót (szöveti átáramlást, Q) a perfúziós nyomás (P1-P2) és az adott érterület perifériás ellenállása (R) 

határozza meg: Q=(P1-P2)/R 

ahol P1 a szerv artériáiban mérhető vérnyomás, P2 a szerv vénáiban mérhető vérnyomás. 

A fokozottan működő szövetekben, szervekben lokális vazodilatáció biztosítja a fokozott vérátáramlást (a 

keringő vérmennyiség redistributiója). 

A kielégítő ventiláció feltétele: 

• A külső légtér és az alveoláris gáztér közötti kielégítő légcsere, amit a légzőmozgások biztosítanak 

(légzésszabályozás) 

• Kielégítő külső légzés, amit a megfelelő légzőfelület és a megfelelő kisvérköri keringés biztosít. 

•  

A keringési és a légzési szervrendszer működésének összehangolásában alapvető szerepe van a széndioxid-

többletnek (hypercapnia) és az oxigénhiánynak (hypoxia). 

A hypercapniát a centrális és a perifériás kemoreceptorok egyaránt érzékelik. A centrális kemoreceptorok 

izgalma közvetlenül fokozza a vérnyomásemelő (presszor) központ és a nyúltvelői belégzőközpont, valamint a 

hídban található apneuziás központ aktivitását. A perifériás kemoreceptorok aktiválása reflexesen hoz létre 

vérnyomás-emelkedést és légzésfokozódást. 

5.1. ábra - A hypercapnia centrális hatásai 

 

5.2. ábra - A hypercapnia perifériás kemoreceptorokon keresztül kifejtett hatásai 
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A hypoxia nem jelent adekvát ingert a centrális kemoreceptorok számára, hatásai a perifériás kemoreceptorokon 

keresztül, reflexesen érvényesülnek. 

5.3. ábra - A hypoxia perifériás támadáspontja 

 

Összefoglalva: 

• A keringési és a légzési szervrendszer szinergizmusban működik. 

• A keringés magas nyomású részein lévő baroreceptorok (sinus caroticus, aortaív receptorai) izgalma mindkét 

esetben deprimáló hatást vált ki. 

• A hypercapnia (légzési eredetű acidózis) centrális és perifériás támadásponttal mind a keringési, mind a 

légzési perctérfogatot fokozza. 

• A perifériás kemoreceptorok izgalma (hypoxia, hypercapnia, respiratórikus és metabolikus acidózis) mind a 

keringési, mind a légzési perctérfogatot fokozza. 

• Az összehangolásban a hypothalamus, a limbikus rendszer és a neocortex is szerepet játszik. 
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2. A keringési szervrendszer alkalmazkodása a fizikai 
munkavégzéshez 

2.1. Az artériás vérnyomás változása fizikai munkavégzés alatt 

Fizikai munkavégzés során a terheléssel arányosan nő az artériás középnyomás. Az artériás középnyomás 

növekedéséért a szisztolés nyomás növekedése a felelős, miközben a diasztolés nyomás még csökkenhet is. Az 

oxigénfogyasztás mértéke a terhelés mértékével arányos. 

5.4. ábra - Az artériás vérnyomásértékek változása a fizikai munkavégzés 

intenzitásának függvényében 

 

Az artériás vérnyomást a perctérfogat és a perifériás ellenállás határozza meg. A keringési perctérfogat a 

munkavégzés intenzitásával arányos mértékben nő: a nyugalmi kb. 5 l/perces értékről 20-40 l/percre is nőhet. 

A fizikai munka szimpatikus izgalmat vált ki, nő a vérben keringő adrenalin mennyisége. Az adrenalin a szíven 

pozitív kronotróp hatást vált ki, azaz nő a szívfrekvencia. A szívfrekvencia növekedése csak bizonyos határig 

(kb. 180/perces értékig) növeli a perctérfogatot. 180/perc feletti szívfrekvencia mellett annyira lecsökken a 

kamratelődés ideje, hogy a frekvencia növekedése pulzustérfogat csökkenést okoz, így további 

frekvencianövekedés már nem fokozza a perctérfogatot. 

Edzetlen egyénen azonos intenzitású fizikai munka nagyobb frekvencia-növekedést okoz, mint edzett egyénen. 

Edzetlen egyén a fizikai munkához elsősorban frekvencia-növekedéssel alkalmazkodik. 

A fizikai munkavégzéshez való alkalmazkodásban a pulzustérfogat növekedésének is szerepe van. A 

szimpatikus aktivitás fokozódásának részeként venokonstrikció is fellép a szisztémás keringésben, ami fokozza 

a vénás beáramlást, ezt pedig a Starling mechanizmus aktiválódása kíséri. A végdiasztolés térfogat növekedése 

fokozza kontrakciós erőt, amihez hozzájárul a szimpatikus idegrendszer pozitív inotróp hatása is, tehát nő a 

pulzustérfogat. 

Edzett egyén a fizikai munkához elsősorban a pulzustérfogat növekedésével alkalmazkodik, kisebb mértékben 

nő a szívfrekvencia, mint edzetlen egyén esetében. A fizikai aktivitás a működő vázizomzat ereiben jelentős 

mértékű vazodilatációt okoz, csökken a perifériás ellenállás, ami a diasztolés nyomás csökkenésében nyilvánul 

meg. A pulzusnyomás tehát nő, ennek ellenére az artériás középnyomás emelkedik, mert a szisztolés nyomás 
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nagyobb mértékben fokozódik, mint amilyen mértékben csökken a diasztolés nyomás. A keringési paraméterek 

változását a környezeti hőmérséklet is befolyásolja. 

5.5. ábra - A keringési paraméterek változása eltérő hőmérsékleten végzett fizikai 

aktivitás során 

 

A pulzustérfogat és a perctérfogat magasabb hőmérsékleten kisebb, mint ugyanolyan intenzitású munkavégzés 

során, amely alacsonyabb környezeti hőmérsékleten zajlik. Ennek oka a verejtékezés miatt csökkenő vértérfogat. 

A magas környezeti hőmérséklet önmagában is stresszként hat, emiatt a szívfrekvencia magasabb értéket ér el. 

A bőrerek maximális dilatációja sem biztosítja önmagában a hőleadáshoz szükséges mértékű átáramlást, a 

maghőmérséklet állandó szinten tartásához szükség van a verejtékezésre, a párologtatás révén történő 

hőleadásra. 

2.2. A perctérfogat redistributiója 

A perctérfogat fokozódása mellett annak újraelosztódása (redistributiója) is bekövetkezik a fizikai munkavégzés 

során. A koronáriákon átáramló vérmennyiség a mindenkori perctérfogat 5 %-át teszi ki, azaz a megnövekedett 

perctérfogat megnövekedett koronária átáramlást eredményez. Az áramlásfokozódásban a koronáriákban 

bekövetkező vazodilatációnak van jelentősége, melynek hátterében a szimpatikus idegrendszer aktivitásának 

fokozódása és az anyagcsere rátájának emelkedése áll. 

5.6. ábra - A koronária átáramlás változása munkavégzés alatt 
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A munkavégzést kísérő frekvenciafokozódás olyan mértékű lehet, ami már rontja a szív vérellátását, mivel a 

diasztole időtartamának lerövidülése csökkenti a vénás telődést, ezáltal a pulzustérfogatot, emiatt romlik a 

koronária átáramlás. Rugalmatlanná vált erek esetében a szívizom vérellátása elégtelenné válhat, ischaemiás 

fájdalom, ún. effort angina jelentkezhet. 

Az agyi ereken átáramló vérmennyiség a munkavégzés során is a perctérfogatnak kb. 15 %-a. Az agyi erekben 

a lokális hypercapnia játszik legnagyobb szerepet a vazodilatáció kialakulásában. 

A splanchnicus területen csökken az átáramlás (a szimpatikus vazokonstriktor tónus fokozódása miatt). 

A veseerekben csökken az átáramlás (DE az autoreguláció biztosítja a konstans GFR-t!). 

A vázizomzat és a bőr ereiben nagyfokú áramlásfokozódás jön létre, ezek a területek intenzív fizikai munka 

során a perctérfogat 80%-át is kaphatják. A működő vázizmok ereiben bekövetkező vazodilatációban a 

metabolitok felszabadulása, a lokális hypoxia és hypercapnia, valamint a lokális acidózis játszik szerepet. A 

vérben keringő adrenalin ß2 receptorokon keresztül szintén hozzájárul a vazodilatációhoz. A bőrerek tágulata a 

hőszabályozás igényeinek megfelelően jön létre. 

A ritmikus vázizom-tevékenység javítja az izom vérellátását, elősegíti a vénás visszaáramlást és serkenti a 

nyirokkeringést. 

3. A légzési szervrendszer alkalmazkodása a fizikai 
munkavégzéshez 

3.1. Légzési perctérfogat 

A megnövekedett energiaforgalom (fokozott metabolizmus) pCO2 növekedést (hypercapnia) eredményez. A 

hypercapnia ebben az esetben is kettős támadásponton keresztül fejti ki hatását: 

• a centrális kemoreceptorokon keresztül fokozódik az apneuziás központ és a nyúltvelői belégző központ 

aktivitása 

• a perifériás kemoreceptorok ingerküszöbét meghaladó hypercapnia reflexesen is fokozza a belégző központ 

aktivitását 
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Eredmény: a légzési perctérfogat fokozódása, amely a légzési térfogat és/vagy a légzési frekvencia 

növekedéséből származhat. Edzés hatására az arány a légzési térfogat javára tolódik el. 

3.2. Oxigénfogyasztás 

Munkavégzés során az anyagcsere megnövekedett követelményeinek megfelelően fokozódik az 

oxigénfogyasztás. A munkavégzés kezdetekor azonnal jelentkezik az anyagcsere intenzitásának fokozódása, de 

az O2 fogyasztás fokozódása csak bizonyos időbeli késéssel jelentkezik, majd eléri maximumát és konstans 

szinten marad. A konstans szint elérése egyenletes terhelés esetén kb. 2-3 percet vesz igénybe. 

5.7. ábra - Oxigénfogyasztás növekedése az idő függvényében 

 

A konstans érték a munkavégzés intenzitásának függvénye, de egy felső határt nem léphet túl. A maximálisan 

elérhető O2 fogyasztást VO2max rövidítéssel jelölik. Értéke sok tényezőtől függ (pl. nem, kor, izomtömeg, 

testsúly, edzettségi és általános egészségi állapot, stb.). A nők alacsonyabb VO2max elérésére képesek, mint az 

azonos korcsoportba tartozó férfiak, ill. az idősebb személyek kisebb VO2max-ot produkálnak, mint a 

fiatalabbak. Edzéssel a VO2max jelentős mértékben fokozható. Az értékek összehasonlíthatóságának érdekében 

az oxigénfogyasztást célszerű testsúlyra és időegységre vonatkoztatva megadni. A nyugalmi oxigénfogyasztás 

kb. 3,5 ml/kg/perc. Munkavégzés kapcsán egészséges fiatal felnőttek esetében a VO2max kb. 45 ml/kg/perc, 

olimpiai atléták 84 ml/kg/perc értéket is produkálhatnak. A VO2max-ot az 1 perc alatt kilégzett levegő térfogata 

és az O2 fogyasztás ismeretében határozhatjuk meg. 

A megnövekedett oxigénfelvétel három folyamat kombinációjából adódhat: 

1. megnövekedett légzésszám 

2. megnövekedett respirációs térfogat 

3. a kisvérköri alveolusokban megnövekedett oxigéndiffúzió 

Egészséges egyének 40/perces légzési frekvenciát is tolerálhatnak és a respirációs volumen megközelítheti a 

vitálkapacitás egy másodpercre eső értékét. Edzetlen egyéneknél nagyobb mértékben nő a légzésszám, mint a 

respirációs térfogat. Edzés hatására az arány megváltozik, sőt a vitálkapacitásban is eltérést észlelünk a két 

populáció között. Az edzés növeli a jól ventillált alveolusok számát. 

A munkavégzés intenzitásának megfelelő mértékű O2 fogyasztás nem azonnal alakul ki, így a munkavégzés 

kezdetén (főleg a myogloninnal nem rendelkező, tetanikus izmokban) oxigénadósság keletkezik, melynek 

visszafizetésére a munkavégzést követően kerül sor. 

5.8. ábra - Az oxigénadósság keletkezése és "visszafizetése" 
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A munkavégzést követően felvett többlet O2 az O2 raktárak feltöltésére, az ATP reszintézisére és a tejsav 

eliminálására fordítódik. 

4. A munkavégzés anyagcsere vonatkozásai 

4.1. Az izom energiatermelése 

Az izomösszehúzódás során kémiai energia alakul át mechanikai energiává. Az izomösszehúzódás közvetlen 

energiaszükségletét az ATP hidrolízise biztosítja. Az ATP a glikolízis és a mitokondriális oxidatív foszforiláció 

során képződik. Aerob körülmények között a vázizomzat glükózt, zsírsavakat és ketontesteket éget, anaerob 

körülmények között kizárólag glükózból nyerhet energiát. 

Hosszan tartó könnyű és közepes munkában a zsírégetés az energiaszükséglet kétharmadát, felét fedezi, 

nehezebb munka során a szénhidrátégetés kerül előtérbe. Hosszan tartó, nagyon nehéz munkában a fáradás 

elsődleges oka a szénhidrátkészletek kimerülése. Éhező ember munkavégzés során nagyobb mértékben égeti a 

zsírokat, mint nyugalomban, emiatt a munkavégzést ketózis kíséri. 

Könnyű munka: a teljes O2 fogyasztás a nyugalmi érték kétszerese; közepes munka: a teljes O2 fogyasztás a 

nyugalmi érték 2-4-szerese; nehéz munka: a teljes O2 fogyasztás a nyugalmi érték 4-8-szorosa. 

5.9. ábra - Az izom energiatermelő folyamatai 
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Az izom glükózfelvétele inzulinfüggő folyamat. A glükóz facilitált diffúzióval kerül be a sejtbe, az inzulin a 

szállítómolekulák (GLUT) kihelyeződését serkenti. Fizikai munkavégzés serkenti a glükózfelvételt, csökkenti az 

inzulin szükségletet. Az izomsejtek által felvett glükóz vagy közvetlenül elégetésre kerül, vagy glikogénné 

szintetizálódik. Az izom glikogénraktára hozzájárul munkavégzés során is az izom szénhidrátszükségletének 

kielégítéséhez. 

5.10. ábra - A glikogénkészlet változása különböző intenzitású munkavégzés során 

 

Anaerob körülmények között az izmokban tejsavas erjedés zajlik, tejsav halmozódik fel, melynek elégetése 

oxigénigényes folyamat. A tejsav kikerül a véráramba, a májban a glükoneogenezis folyamatában belőle glükóz 

képződik, ami glikogénné szintetizálódik (Cori kör). 

Munkavégzés során az izom ATP tartalma nem csökken, mivel az ATP készlet kreatinfoszfátból folyamatosan 

pótlódik. Nyugalomban lévő izomban az ATP makroerg foszfátcsoportja a mitokondriumban kreatinra kerül, 

kreatinfoszfát képződik, ami az izom energiaraktárát képezi. A kreatinfoszfát makroerg foszfátcsoportja újra 

ADP-re kerülhet, így a kontrakció során közvetlenül hasznosítható ATP készlet folyamatosan pótlódik. 

Izommunka során először a kreatinfoszfát készlet használódik fel, majd az anaerob glikolízis dominál, végül az 

oxidatív folyamatok lépnek fokozatosan előtérbe, amikor az oxigénfogyasztás eléri a munka intenzitásának 

megfelelő szintet. A munkavégzés kezdetén alakul ki az „oxigénadósság”,melynek „törlesztése” a munkavégzés 

befejezése után történik. Ekkor kerül sor a kreatinfoszfát készletek helyreállítására és a tejsav elégetésére. 

5.11. ábra - Az izommunka ATP szükségletének biztosítása a munkavégzés 

időtartamának függvényében 

 

Szubsztrátként az anyagcsere kezdetben glikogént, majd zsírsavat és glükózt hasznosít. 

5.12. ábra - A lebontó anyagcsere szubsztrátjai a munkavégzés során 
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4.2. Izomtípusok 

A vázizomrostok anyagcseréjük, elektrofiziológiai és mechanikai tulajdonságaik alapján tipizálhatók. A gyors 

(tetanikus) izmok nagy anaerob kapacitással rendelkeznek, gyors, de viszonylag rövid ideig tartó erőkifejtésre 

képesek. A nagy oxidatív kapacitású izmok teljesítménye nagymértékben függ az oxigénkínálattól (azaz a jó 

vérellátástól), emellett saját oxigénraktárral is rendelkeznek mioglobin tartalmuk révén. A mioglobinnak 

köszönhetik vörös színüket. Kevésbé fáradékonyak, tartós munkavégzésre képesek. 

5.13. ábra - Izomtípusok 

 

Vázizmaink általában kevert rostspektrummal jellemezhetők, de vannak zömmel tetanikus rostokat tartalmazó 

izmaink (pl. a m. sartorius), ill. dominálóan „vörös” izmok (pl. hasizmok, hátizmok). 

A vázizomzat megfelelő energetikai állapota csak kielégítő vérellátás és légzés mellett valósulhat meg, a 

megfelelő fizikai teljesítmény pedig az idegi és a hormonális szabályozás adekvát működését is igényli. 

4.3. Az izommunka hatásfoka 

Az izommunka „bruttó” hatásfokán értjük a hasznos munka és az összenergia-felszabadulás hányadosát. A 

„nettó” hatásfok a hasznos munka és az azzal kapcsolatos teljes energiafelszabadulás hányadosa. Ez utóbbi érték 

kb. 20 %. 

Az izommunka hatásfokát befolyásoló tényezők: 

• a munkavégzés sebessége 



 Munkaélettan  

 94  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• fáradás (tejsav és más metabolitok felszaporodása) 

• tréning (a kardiorespiratórikus rendszer és az anyagcsere alkalmazkodása: glikolitikus és mitokondriális 

enzimek aktivitásának fokozódása, ATP-, kreatin-foszfát- és glikogénkészlet növekedése) 

4.4. Teljesítőképesség 

Nyugalomban az O2 fogyasztás átlagosan 0,25 l/perc, aminek 12 %-a a szív, 20 %-a a vázizomzat O2 igényét 

elégíti ki. 

Átlagos erejű, fiatal, egészséges ember tartósan 1 l/perces O2 fogyasztást igénylő munkát képes végezni. Rövid 

ideig (percekig) ennél nagyobb értéket, 3,5 l/perces O2 fogyasztást (VO2max) érhet el, míg csúcsteljesítményt 

nyújtó sportolókban ez az érték 5/percet is elérhet. 

A maximális oxigénfogyasztást igénylő munkára az ember csak rövid ideig képes. Ha a munkavégzés tartama 

vagy intenzitása az egyén teljesítőképességét meghaladja, kimerülés következik be. A kimerülés oka: 

• elégtelen hőleadás, hyperthermia 

• szénhidrátkészletek kimerülése, hypoglykaemia 

• magas pulzusszám, elégtelen perctérfogat 

• anaerob anyagcsere, metabolitok felszaporodása, acidózis 

5. A munkavégzés és a hőháztartás kapcsolata 

5.1. Az izom hőtermelése 

A maghőmérséklet konstans szinten tartásának feltétele, hogy a hőtermelés és a hőleadás egyensúlyban legyen. 

A hőtermelés jelentős hányada köthető az izomaktivitáshoz, így az akaratlan és az akaratlagos izomtevékenység 

a hideg ellen védő mechanizmusok fontos eleme. 

A külső környezeti hőmérséklet csökkenésekor beindul az akarattól független, nagy frekvenciájú (10-20 Hz) 

izomtevékenység, a didergés. Ilyenkor effektív munkavégzés nem történik, de a hőtermelés jelentős mértékben 

fokozódik. Erős didergésben az O2 fogyasztás elérheti a nyugalmi érték ötszörösét is, ami nehéz fizikai munka 

O2 szükségletének felel meg. A didergés 34-35 C°-os testhőmérséklet mellett éri el maximumát. Ha a 

testhőmérséklet tovább csökken, a hőtermelő folyamatok nem képesek lépést tartani a hőleadással, a 

testhőmérséklet rohamosan csökken, kihűlés (hypothermia) következik be. 

A fizikai tevékenység akaratlagos fokozása szintén hozzájárul a hőegyensúly fenntartásához hideg 

környezetben. 

Meleg környezetben végzett fizikai munka, főleg, ha a párologtatás révén történő hőleadás akadályozott, 

túlmelegedéshez, hyperthermiához vezet. 

5.14. ábra - A hőleadás lehetőségei nyugalomban és izommunka során 
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6. A vázizomzat plaszticitása, hipertrófia és 
inaktivitásos atrófia 

A harántcsíkolt izmok rendkívül nagy adaptációs képességgel (plaszticitással) rendelkeznek, melynek révén 

alkalmazkodni tudnak az aktivitásukkal és működési feltételeikkel kapcsolatos változásokhoz. Az 

alkalmazkodás része pl. az izomrostok átmérőjének változása vagy a rosttípus megváltozása, melynek 

hátterében anyagcserefolyamatok adaptációja áll. 

Tréninggel megváltoztathatók az izomrostok jellemzői, de befolyásolhatók az idegi és humorális szabályozó 

mechanizmusok is. A szakirodalomban kiterjedt vizsgálatok találhatók a sejtszintű változásokra vonatkozóan, 

melyek megismerése a sportélettannal, mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek számára is nyújt 

gyakorlatban alkalmazható ismereteket. 

Tartós edzéssel az izomtömeg, ezen keresztül pedig az izomerő növelhető, hipertrófia alakítható ki. Az 

izomrostok száma nem változik, de az izomrostok átmérője nő a kontraktilis fehérjék felszaporodása miatt. 

Számtalan mozgásterápiás beavatkozás célja éppen az izomerő növelése, az ép funkcionális állapot fenntartása 

vagy helyreállítása. Tartósan immobilizált állapot vagy a beidegzés károsodása az izom sorvadását, atrófiáját 

eredményezi. Az izomtömeg és funkció csökkenése célzott mozgásterápiával megelőzhető. 


