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A neurohormonális 

adaptáció termelő állatokban



A fejezet tartalmi összefoglalása

• A fejezet  foglalkozik a hypothalamus és a 

hipofízis szabályozó kapcsolataival. 

• Bemutatja a jelentősebb endokrin szervek hatását 

a termelő állatok életfunkcióira és környezeti 

adaptációjára

• Tárgyalja azokat az összefüggéseket, amelyek a 

hormonháztartás, főként az anyagcsere 

homeostasisanak fenntartása érdekében fontos 

szerepet töltenek be.



1. szaglóhagyma, 2. 3. kérgestest, 4. 5. agykéreg 6. agyvelőkamrai

nyílás, 7. agyvelőboltozat, 8. 9. talamusz, 10. epitalamusz, 11. epifízis,

12. ereszték, 13.,14. ikertelepek, 15. elülső, és hátulsó velővitorla, 16.

kisagy, 17. kisagyi kéreg, 18. Varol-híd, 19. agykocsány, 20. emlőtest,

21. hipofízis, 22. infundibulum, 23. szürkegumó, 24. látóideg-

kereszteződés, 25. 26. 27. harmadik agyvelőkamra. 28. 29.

Az agyvelő keresztmetszete a középsíkban



A hormonok hatásmechanizmusának 

kapcsolata a sejt 

anyagcserefolyamataival
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Az adenohipofízis-hormon 

termelésének szabályozása
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CRF

hypothalamus magvai

SERKENT (+) GÁTOL (-)

mellékvese

glükokortikoid szekréció

ACTH

hypophysis

Rövid feed 

back

Hosszú feed 

back

A mellékvesekéreg szabályozásának 

feed back mechanizmusa



Az agyfüggelékének lebenyei

pars distalis adenohypophysis

pars intermedia adenohypophysis

neurohypophysis pars distalis

cavum hypophysis

pars infundibularis adenohypophysis

recessus infundibuli



A hypothalamus és a hipofízis kapcsolata

1., Látómező

2., Hypothalamus magvai

3., Hypofizeális szövet

4., Neurohipofízis

5., Adenohipofízis 



Portális keringés

a hypothalamus és 

a hipofízis között 

A hipofizis és a hipotalamus

közötti  szabályozó

összeköttetés



Az adenohipofízis hormonjai

 növekedési hormon (somatotrop, STH, GH)

 pajzsmirigyre ható hormon (tireotrop, tireoidát serkentő 

hormon, TSH

 mellékvesekéregre ható hormon (adrenokortikotrop, 

ACTH)

 folliculust érlelő, ill. a spermiogenezist serkentő hormon 

(FSH, régebben Prolan-A)

 luteinizáló, ill. hímben a here Leydig-féle interstitialis 

sejtjeire ható hormon (ICSH, LH, régebben Prolan-B),

 tejszekrécióra, ill. a sárgatest működésére ható hormon 

Prolactin, LTH)

A 4,5,6 gyűjtőnéven: gonadotrop hormon



A hypothalamusban képződő 

„releasing faktorok”

a., A hormonleadást serkentik (liberinek)

ACTH-R (CRH), TSH-R (TRH) 

STH-RG (GRF), Gonadoliberin (Gn-Rh)

FSH-RG, LH-LG

b., A hormonleadást gátolják (sztatinok)

PRIF (prolactin release inhibiting faktor)

MRIF (köztilebeny hormonleadást gátolja)

SRIF (a növekedési hormon termelődést gátló

faktor)



A neurohipofízis hormonjainak kémiai 

szerkezete

OXITOCIN

Cys-Tyr-Ileu-Glu(NH2)-Asp(NH2)-Cys-Pro-Leu- Gly(NH2)

ARGININ VAZOPRESSZIN

Cys-Tyr-Phe-Gly(NH2)-Asp(NH2)-Cys-Pro-Arg- Gly(NH2)



Mirigyvégkamra a tejszekréció 

különböző szakaszaiban

Mirigyvégkamra a tejleadás előtt Mirigyvégkamra a tejleadás után



A mirigyvégkamra szerkezete

alveolus

terminális alveolus

mirigyhámsejtek

intralobuláris tejvezeték

myoepitél sejtek

interlobuláris tejvezeték

kétrétegű hámja

simaizomkötegek

artéria

véna



A pajzsmirigy

isthmus fibrosus

isthmus glandularis

bal lebeny jobb lebeny

lobus piramidalis

isthmus glandularis

Ló

Sertés
Kutya

Szarvasmarha



T = pajzsmirigy

P = mellékpajzs-

mirigy

U = ultimobranchialis 

mirigy

H = szív

A pajzsmirigy madárban



A pajzsmirigy szerkezete vázlatosan

kötőszövet

tireociták

tireoglobulin

parafollikuláris 

C-sejtek

kapilláris

alaphártya



Pajzsmirigykiirtás jód izotóp (131I) 

adagolásával

A napos korban adagolt radioizotop jód a kép jobb 

oldalán látható csirke növekedését megakadályozta



A tiroxin (T4), a trijodotironin (T3) és a 

jodotirozinok szerkezete

L-tiroxin

(T4)

L-trijodotironin

(T3)

Dijodo-L-tirozin Monojodo-L-tirozin



A tiroxin (T4) bioszintézise

Szérum I Pajzsmirigy I (koncentrálás 

szelektív abszorpció)

2 I- I2 + 2 e- (molekuláris jóddá való

peroxidáz oxidáció)

I2 + tirozin

3,5 dijodotirozin (DJT)

(2 mol kondenzációja)

Tiroxin (tetrajodtironin)

tirozin-jodináz



A pajzsmirigy főbb élettani hatásai

• A szövetekben folyó oxidációs folyamatok szabályozása

• Növekedés: kis mennyiségű T4 adagolása serkenti a 
növekedést

• A szöveti víz és sóforgalom szabályozása

• Fehérjeanyagcsere: fokozza a szöveti fehérjebontást

• Szénhidrátanyagcsere: növeli a vér glükóz koncentrációját 

(a bélben fokozza a cukrok felszívódását

• Központi idegrendszer zavartalan működését biztosítja 
(normális agyi struktúrák kialakulása)

• Hőszabályozás: A szöveti oxidáción keresztül normális 
hőmérsékletet biztosít. 



Három általánosan előforduló 

antitiroid vegyület

Methimazol

Goitrin

Propiltiouracil



A pajzsmirigy és a 

mellékpajzsmirigy 

lóban

mellékpajzsmirigy                    pajzsmirigy



A mellékpajzsmirigy szöveti 

szerkezete



A mellékpajzsmirigy-irtás hatása a vér Ca és P 

szintjére, Mac Collum és Voegtlin (1909)

A vér Ca és P-tartalma (mmol/L)

Műtött állat Kontroll állat

Kalcium 1,5-1,7 2,5-3,0

Foszfor 2,6-2,8 1,6-1,7



A parathormon (PTH), kalcitonin (CT) és az 1,25-

dihidroxikolekalciferol [1,25(OH)2D3] hatása a Ca 

homeosztázisa

Szérum Ca++ cc.

CT

PTH

Ca++ Abszorpció

BÉLCSŐ

CSONT

Ca++ Reszorpció

VESE

Ca++ Retenció

HPO4
- Exkréció

25 (OH) D3 1,25 (OH)2 D3

Serkentés

Gátlás



A kalcium-anyagforgalom

szabályozásának vázlata

1. bőrszövet, 2. máj, 3. bélcső, 4. csont, 5. vese,  6. parafollikuláris pajzsmirigysejtek,

7. mellékpajzsmirigy; 7-dh-Ch = 7-dehidro-koleszterin, K-ol: kalciol ( kolekalciferol), 

K-diol (25-OH-kolekalciferol), K-triol (1,25-diOH-kolekalciferol), PTH: parathormon,

CT: kalcitonin; + serkentés, - gátlás  



A ló veséi 

és 

mellékveséi



A mellékvese szerkezete



A mellékvese szöveti szerkezete
kötőszövetes tok

z. arcuata

(glomerulosa)

aldoszteron termelés

z. fasciculata

z. reticularis

kromaffin sejtek

glükokortikoid szintézis

szexuálszeroidok szintézise



A katekolaminok bioszintézise
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A katekolaminok főbb hatása a vérkeringésre

Adrenalin noradrenalin

1.,Vérkeringés

erélyes vérnyomás

emelés

a., erek

simaizomzatának

kontrakció

- Bőr

nyálkahártyák,

zsigeri területek

ereinek

kontrakciója

- agyvelő, tüdő

ereire hatástalan

-  szív és

harántcsíkos

izmok ereire

értágító hatású

- a szívkoszorú

kivételével

valamennyi ér

esetében

szűkítő hatás

b., szívműködés

serkentése

Erőteljesebb

szívkamra

Systole,

szívfrekvencia

növekedés

- növekedő

perctérfogat

- erőteljesebb

szívkamra

systole,

szívfrekvencia

növekedés

- növekedő artériás

középnyomás



A katekolaminok főbb hatása az intermedier 

anyagcserére

 Adrenalin: - Alapanyagcsere fokozása, a szöveti 

oxidáció serkentésén keresztül 

(kb.: 15-30 %)

- Hyperglycemia, a máj 

glikogénraktárának mobilizációján         

(glikogenolízis) keresztül

 Noradrenalin: - Lipidmobilizáció, a vér FFA 

koncentrációjának növekedése



A katekolaminok hatása a lépre

• Erőteljes lépösszehúzódás, amely a szervből 

kipréseli a tárolt vörösvérsejteket

• A hematokrit érték növelése

• Nő a vérkeringésben a vörösvérsejtek száma



A szimpatiko-adrenális rendszer 

élettani funkciója

Cannon féle vészreakció

„Fight or flight”



Fight or flight…



Az adrenalin reakciója versenylóban



Az adrenalin és a noradrenalin 

koncentrációja lóban (µg/ml)
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Sport és versenylovakban

A rövidtávú nagy teljesítményt igénylő 

(anaerob) munka esetén az adrenalin és a 

nóradrenalin a metabolikus folyamatok főbb 

irányítója

Példák

• 1000 m vagy az alatti síkversenyek

• Ugróversenyek 



A 

kéregállomány 

és a 

velőállomány 

mellékvesében



A kéregállomány eltérő zónái 

mellékvesében



A mellékvesekéreg eltávolításának 

következményei 

1., Étvágytalanság, hányás, hasmenés

2., Az állatok rendkívül fáradékonyak

3., A vérkeringés, és ezen keresztül a szövetek vérellátása 

romlik, csökkenő véráramlás, sebesség  és csökkenő artériás 

vérnyomás

4., Vérbesűrűsödés (haemokoncentráció), növekvő hematokrit 

érték, fokozott v.vértest szám, növekvő plazma fehérje 

koncentráció

5., Kóros veseműködés

- növekvő vérkarbamid szint

- fokozott Na+ és Cl- ürítés

- fokozott K+ visszatartás



A mellékvesekéreg eltávolításának hatása az 

intermedier anyagcserére

1. A máj és az izom glikogén készletének          

csökkenése 

2. Fokozódó glükóz égés, csökkenő   glükóz 

felszívódás 

3. Túlzott inzulinérzékenység

4. A testfehérjék lebomlása lassú, csökken a 

glikogenezis



A mellékvesekéreg eltávolításának hatása az 

állat védekezési reakcióira

 A thymus és a nyirokszövetek túltengése.

 Az állat rosszabbul tűri a hideget, a tartós   

izommunkát, a mérgek és a toxinok okozta 

ártalmakat.

 Az állatok nem képesek a kóros és tartós 

ingerekre (stresszor) normális szöveti 

védekező reakciókkal felelni. 



2

1

10

5

4

3

6

7

8
9

19
11

12

13

18

17

16

1514

Szteránváz kémiai felépítése



A mellékvese kéregállományának szteroid hormon szintézise

koleszterin
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3, 11, 17, 21- Az enzimtranszformációk 

legfontosabb helyei
Az ACTH hatás főbb helyei



Kéregszteroidok (kortikoidok)

Aldoszteron 

(mineralokortikoid)

 Kortizol (glükokortikoid)



A kéregszteroidok élettani hatása

 Szénhidrátforgalom - glükoneogenezis serkentése

 Fehérjeforgalom - katabolikus hatás

 Zsírforgalom - lipidmobilizáció fokozása

 Elektrolit és vízforgalom - fokozódó Na+ és Cl- reszorptív 

és K+ exkréció a vese distalis tubulusaiban

 Kötőszövetek - fibroblasztok és kollagén rostok képződését     

gátolja. A kortizon gátolja a kötőszöveti sejtek 

hisztamin képzését.

Gyulladásellenes hatás

 Stressz-állapot fenntartása



A hőmérséklet és az Escherichia coli lipopoliszacharid 

kezelés (i.v. LPS a 0. napon) hatása a vérplazma 

kortikoszteron szintjére tojótyúkokban

(Star et al., Poult Sci. 2008 87(6):1031-8.)

Napok a hőstressz periódus kezdetétől számítva 
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A kortizol fontossága 

munkavégző (sport-verseny) 

állatokban

• A kortizol a hosszabbtávú igénybevétel 

esetén a metabolikus folyamatok fő 

irányítója

• Kortizolszekréció intenzításának 

növekedése hiányában nincs sport vagy 

versenyeredmén



A hasnyálmirigy és az epevezeték

hasnyálmirigy jobb lebenye

hasnyálmirigy teste

hasnyálmirigy bal lebenye

pylorus

leszálló duodenum

epevezeték

Wirsung-féle vezeték

Santorini-féle vezeték



Hasnyálmirigy szöveti szerkezete

kötőszövetes 

sövény

mirigyvégkamrák

Langershans-

sziget



Langerhans-sziget a 

hasnyálmirigyben



A hasnyálmirigy A,D, és B sejtjeinek 

elhelyezkedése (Orci, 1984)



A hasnyálmirigy kiirtásának, vagy alloxan intravénás (iv.) 

adagolásának hatása háziállatokban

• Abnormálisan magas vércukorszint (5,5---14 mmol/l)

• Glycosuria (cukor a vizeletben)

• Csökkent máj és izomglikogén-koncentráció

• Fokozott vizeletürítés, fokozott vízfogyasztás, deficit a 

vízháztartásban

• Túlzott étvágy (polyhogia)

• Gyenge izomerő, negatív N-egyensúly

• Ketonémia, ketonuria, inkompenzált metabolikus acidózis

• Halál kómában, eszméletvesztés mellett



Inzulinszekréció
Preproinzulin Proinzulin Inzulin

Jelző

szekvencia

Jelző

szekvencia

C-peptid

A-lánc B-lánc



Az inzulin élettani hatása

Fokozza a környéki szövetek glükózfelvételét, 
fokozza a glükóz bejutását a sejtekbe.

Serkenti a májban a glükogenezist

Csökkenti a glükoneogenezist

Fokozza a sejtekben a fehérjeszintézist.

Fokozza a lipidek beépülését a zsírszövetbe, 
csökkenti a lipidmobilizáció mértékét a zsírszövet 
felől.



Inzulin hatása a vér glükoz cc-ra

INZULIN

VÉRGLÜKÓZ

csökkentés



Hypophysis

N. 

olphactoricus

N. opticus

Hypothalamus

Tobozmirigy

Tobozmirigy / Epiphysis cerebri



• Sejtek:

» pineacyta

»glia 

»nincs vér-agy gát 

• Kalcifikálódott kapszula (idősebb 
kor)

Tobozmirigy / Epiphysis cerebri



Szekretált kémiai szabályozó anyagok 

(hormonok)

• GnRH 

• TRH

• Szomatosztatin

• Szerotonin

• Melatonin (N-acetil-5-metoxitriptamin)



Melatonin 

szintézis

Pinealocyták

TRIPTOFÁN

Triptofán -5 - hidroxiláz

5 – OH – TRIPTOFÁN

Savas L – amino –aromás

dekarboxiláz

SEROTONIN

Serotonin – N - acetiltranszferáz

N – ACETIL – SEROTONIN

Hydroxiindol – O – metil-

transzferáz

MELATONIN

Noradrenalin

Vér



Melatonin 
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GnRH / LH alapszekréció

(pulzus-frekvencia)

. Ló:  Szarvasfélék: 

Kiskérődzők: 

(Bour és mtsai, 1985; Huszenicza, 

1989; Bába és mtsai, 2003)


