
HOMEOSTAZA 



Skąd wzięła się nazwa homeostaza ?  

W 1878 Claude Bernard  

            fizjolog francuski stwierdził: 
” stałość środowiska wewnętrznego jest   

    warunkiem swobodnego i niezależnego życia ”                                         
 

” najważniejsze funkcje organizmu to funkcje  
regulacyjne ponieważ mimo ciągłych zmian środowiska 

umożliwiają przetrwanie  organizmu”. 
 



W latach dwudziestych XX wieku amerykański 

fizjolog Walter Cannon  wprowadził pojęcie  

 

homeostaza  
  

 (z greki homoios = równy, jednakowy + statos = stałość )  

 
 

jako określenie stałego stanu równowagi  

środowiska wewnętrznego organizmu,  

np. składu krwi, temperatury itp. 

przez odpowiednią koordynację  

i regulację procesów życiowych.    

 



Homeostaza 
 

 

Podstawą utrzymania homeostazy jest zbilansowane 
zapotrzebowanie energetyczne organizmu!!!!!! 

 

W WARUNKACH UTRZYMYWANIA HOMEOSTAZY WSZELKIE 
PROCESY ZACHODZACE W ORGANIZMIE ZACHODZĄ PRZY 

NAJMNIEJSZYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ 



Homeostaza i integracja narządów 
niezbędna do utrzymania zdrowia 

• Stałość środowiska wewnętrznego 

 

• Sprzężenia zwrotne 

 

• Elementy systemów kontroli 

 

• Integracja 





Homeostaza 
homeo = stable 

• homeostaza odnosi się jedynie do bardzo ograniczonej liczby 
procesów życiowych, gdzie wymagane jest utrzymanie ściśle 
określonej wartości parametru (temp. 37°C, MAP 100mmHg, 
pH 7.4, osmolarność 300mOsm, pO2, poziom cukru etc.) 

• Organizm „radzi” sobie z odchyleniami niewielkiego stopnia 

Temperatura ciała 

może się zmieniać o 

zaledwie 5-6% 



Najważniejsze parametry środowiska wewnętrznego 
organizmu: 

- temperatura ciała (37 st C) 

- pH krwi (krew tętnicza: 7,35-7,45)  i płynów ustrojowych 

- ciśnienie osmotyczne (300 mOsm/l) 

- objętość płynów ustrojowych 

- stężenie związków chemicznych w płynach ustrojowych (np. stężenie glukozy w surowicy krwi) 

- średnie ciśnienie tętnicze krwi MAP (100 mmHg) 

- ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla we krwi (pO2 norma krew tętnicza: 80-100 mmHg; 
pCO2 norma krew tętnicza 35-45 mm Hg ) 

  

 

 Kontrola wymienionych parametrów odbywa się poprzez receptory (głównie 
chemoreceptory), które informacje o wartości określonego parametru przekazują do punktów 
odbiorczych, gdzie dokonuje się porównanie wartości wykrytej ze stałą wartością prawidłową 
(tzw. punktem nastawczym) lub, co zdarza się częściej, z jej przedziałami akceptowalnymi.  

 

 Jeśli aktualny stan parametru jest zbyt wysoki lub zbyt niski, centrum integrujące wymusza na 
efektorach odpowiedź odpowiednią do sytuacji. 

 



Regulacja stężenia glukozy w surowicy krwi 



Utrzymanie średniego 
ciśnienia tętniczego      

na poziomie                             
ok. 100mmHg 



Allostaza 
allo = variable, stasis = stand 

• Allostaza (allo-variable, stasis – 
stand) - utrzymanie stałości 
środowiska wewnętrznego 
(„stałość w zmianie”) poprzez 
zmianę funkcjonowania 
określonych układów organizmu, 
tzw. mediatorów allostazy 

• Czynność organizmu dostosowuje 
się do „dużych” zmian środ.  wew 
i zew. 

 

• W odróżnieniu od homeostazy, 
allostaza nie ma stałego punktu 
odniesienia i jest procesem 
bardziej 
dynamicznym&adaptacyjnym 

• utrzymywanie allostazy zawsze 
wiąże się z określonym kosztem 
energetycznym, zwanym 

„obciążeniem allostatycznym”  

 

Czynność serca 

może wzrosnąć 

nawet o 250% 



 
Koordynacja funkcjonowania milionów komórek budujących ciało ludzkie musi zachodzić 

sprawnie i szybko. Jest to możliwe dzięki współdziałaniu układu nerwowego, hormonalnego  
i immunologicznego.   

 
Całość współzależności zachodzących pomiędzy tymi trzema układami określa się mianem  

   sieci neuro-immuno-endokrynowej. 
 
  

Np. ćwiczenia wizualizacyjno-relaksacyjne  - wyniki pokazały wyższą aktywność komórek 
NK i odporność organizmu u pacjentów nowotworowych (Carl Simonton) 

 



UKŁAD HORMONALNY 
Wprowadzenie  



Definicja hormonu 
 Hormon (od gr . ὁρμάω hormao - rzucam się naprzód, 

pędzę) – związek chemiczny , który jest wydzielany przez 
gruczoły lub tkanki układu hormonalnego .  

 

 Funkcją hormonu jest regulacja czynności i modyfikacja 
cech strukturalnych tkanek leżących w pobliżu miejsca 
jego wydzielania lub oddalonych, do których dociera 
poprzez krew (wyjątkiem są tzw. hormony lokalne ).  

 

 Istnieją także takie hormony, które wywierają wpływ na 
funkcjonowanie wszystkich tkanek organizmu . 



Miejsce 
wydzielania 
hormonów 

 Gruczoły dokrewne 

 Rozsiane komórki 
dokrewne (np. miocyty 
przedsionków, śluzówka 
p.pok.)  

 Komórki układu immuno 
(“migrujące komórki 
dokrewne) 

 Neurony 

 Krew 

 Tkanki pozagruczołowe 



Miejsce działania 

Niektóre h-ny działają w trojaki sposób np. IGF-1 



SEKRECJA PARAKRYNNA – np. histamina, prostaglandyny, leukotrieny, NO, 
estrogeny 

SEKRECJA AUTOKRYNNA – np. czynniki wzrostu; noradrenalina 

SEKRECJA ENDOKRYNNA – większość hormonów  

SEKRECJA NEUROENDOKRYNNA – np. oksytocyna, ADH, dopamina  

Niektóre hormony działają w mechanizmach endo-, para- i autokrynnym – 
np. IGF-1 (somatomedyny) 



Miejsce działania - receptory 



Miejsce działania - receptory 





Układ II przekaźnika 



 

 

 

 
 

Układ II przekaźnika 



Efekt działania hormonów 

• Trawienie i magazynowanie składników odżywczych, ich metabolizm  
i przetwarzanie w energię 

• Równowaga wodno-elektrolitowa 

• Wzrastanie i rozwój 

• Reprodukcja 

Działanie jednego hormonu może być złożonym efektem oddziaływania na wiele tkanek 
docelowych (np. adrenalina) 

 



STERYDOWE 

Klasyfikacja, charakterystyka 

HORMONY PEPTYDOWE I 



 Pochodne aminokwasów 

melatonina; • Tyrozyna  
glutaminian 

T4, E; Tryptofan 
histamina 

 Pochodne kwasów tłuszczowych 

•PG, TXA, i leukotrieny (pochodne kw. arachidonowego) 

•Okres trwania kilka sekund 

 
 Hormony białkowe (peptydowe) 

•Wiekszość h-nów białkowych syntetyzowana jako  prohormony 
(np. insulina, TRH, TSH, ACTH, PTH, GH, FSH, LH) 

•Niezwiązane w krążeniu 

•Okres półtrwania krótki 

•Wydzielane przez egzocytozę (insulina, glukagon, PRL, GH) 

 
Sterydy 

•Pochodne cholesterolu (glikokortykoidy, mineralokortykoidy, 
androgeny, estrogeny, progestageny, wit. D 

•Szybka sekrecja (dyfuzja bierna) 

•Białka transportowe 

•Eliminowane po sprzęganiu z innymi związkami (żółć, mocz) 



Sprzężenia zwrotne 

REGULACJA WYDZIELANIA 
HORMONÓW 



Stężenie hormonu we krwi zależy 
od 3  czynników 

• Tempo wytwarzania (sprzężenia zwrotne) 

• Tempo dostarczania do narządu docelowego  
(przepływ krwi) 

• Tempo degradacji i eliminacji 

 
Regulacja wydzielania 

• Nerwowa 

• Hormonalna 

• Metaboliczna 



Proste i złożone sprzężenie zwrotne 



Sprzężenie 
dodatnie 



Pętla krótka – sprzężenie 
ujemne 



OŚ PODWZGÓRZE-PRZYSADKA-NADNERCZA 



• Czynność układu krążenia 

• Motoryka przewodu pokarmowego 

• Emocje 

• Temperatura ciała 

• Głód, pragnienie 

• Równowaga wodno-elektrolitowa 

• Rytmy biologiczne 

• Zachowania seksualne 

• Czynność hormonalna 



 TRH 
 CRH 
 GHRH 
 GHIH 
 GnRH 
 Dopamina 

 

 ADH 
 oksytocyna 



Sześć hormonów przedniego płata 

przysadki  

 
 Prolaktyna (PRL)  

 
 Tyreotropina (TSH) 

 
 GONADOTROPINY: Folikulotropina 

FSH i Hormon lutenizujący  LH  
 

 Adrenokortykotropina (ACTH) 
 

 Hormon wzrostu (GH; 
somatotropina) 



Przekazywanie informacji pomiędzy                                   
ukł. nerwowym, a dokrewnym 

• Neurotransmitery jako hormony  
• Impulsy nerwowe kontrolują 

wydzielanie hormonów 
• Podwzgórze – jako najlepszy przykład 



Pętla długa – sprzężenie 
ujemne 

 
Oś podwzgórze-

przysadka-nadnercza 



NADNERCZA 



nadnercza 

Rdzeń 

Warstwa  

kłębkowata 

warstwa  

pasmowata 

Warstwa  

siatkowata 

Kora 

Lokalizacja 

•          (80%) - sterydy 

              (20%) - AK 





hormone 

(CRH) 

(z. fasciculata) 



AMINY KATECHOLOWE 
Adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna), dopamina – rdzeń nadnerczy 



Analogia pomiędzy rdzeniem nadnerczy, a 
układem współczulnym 



Tyrozyna  

DOPA  DA  NE (hydroksylacja i  

dekarboksylacja tyrozyny)  

PNMT (kortyzol!)  E (metylacja NE) 



 Receptor beta-1 oraz beta-2: ↑cAMP → fosforylacja białek 

 

• EFEKT: beta 1 – skurcz, beta 2- relaksacja 

 

 Receptor alfa-1: aktywacja fosfolipazy C→ IP3 i DAG → 

fosforylacja  białek, IP3 otwiera kanały dla Ca2+. 

 

• EFEKT: skurcz mięśni gładkich, sekrecja (egzocytoza) 

 

• Receptor alfa-2: ↓cAMP 

• EFEKT: relaksacja mięśni gładkich (p.pok), ↓sekrecji (trzustka) 
 

 

 

Receptory ADRENERGICZNE  



 

 

 

Receptory ADRENERGICZNE - 
powinowactwo  

• Beta-1 NA  (NE) oraz A (E) – np. w sercu 

 

• Beta-2 A (E) – np. w oskrzelach 

 

• Beta-3 NA (NE)>A (E) – w tk. tłuszczowej 

 

• Alfa NE > > >E – np. w mięśniach gładkich ściany 

naczyń 



 

 

 

Receptory adrenergiczne  BETA– wybrane 
efekty kliniczne 



 

 

 

Receptory 
adrenergiczne  
BETA– 
wybrane 
efekty 
kliniczne 



przykłady 
• beta-1 blokery: ChNS, nadciśnienie 
• alfa blokery: niewydolność krążenia, nadciśnienie,  

ChNS 
• Retencja moczu– ↓napięcia pęcherza 
• Bóle głowy: wazodylatacja 
• Inwolucja macicy po porodzie 

BLOKERY ADRENERGICZNE 



Receptor Lokalizacja Powinowactwo II messenger 

α1 Tkanki docelowe 

UW 

NE>E Fosfolipaza C 

(IP3 and DAG) 

α2 p.pok, trzustka NE>E Spadek cAMP 

β1 Serce, nerki  

(renina) 

NE=E Wzrost cAMP 

β2 Wybrane naczynia 

krwionosne 

E >NE Wzrost cAMP 

β3 Tkanka tłuszczowa NE>E 

PODSUMOWANIE 



KATECHOLAMINY – efekty działania na układ krążenia 



KATECHOLAMINY - efekty metaboliczne 

• ↑glikogenolizy 

• ↑ glukagonu 

• hamowanie insuliny (przez rec alfa-2) 

• ↑ lipolizy 

• ↑ przemiany materii i wydzielania ciepła 

 

 

 Poziom cukru we 
krwi 



DA 

• Wazodylatacja w krezce i nerkach 

• Skurcz naczyń (przez NE?) w pozostałych 

• Inotropowo dodatnio (przez rec. 1) 

• Wzrost ciśnienia skurczowego, rozkurczowe bz 



Lactate 

Glycogenolysis 

Muscle 

Blood 

Lactate 

Liver 

 
Glycogenol

ysis 

 

Glucose 
Glycerol 

Lipolysis 

Adipose  

tissue 

Glucose 

Fatty 

acids 

Efekty działania adrenaliny 



Pheochromocytoma  

 Wysokie ciśnienie tętnicze 

 

 Szybki puls 

 

 Bóle głowy 

 

 Nudności, wymioty 

 

 Spocona skóra 

 



STERYDY NADNERCZOWE 



17-OH-Progesterone 

 
Cortisol 

17-OH-Pregnenolone 

Cholesterol 

 

Pregnenolone 

Cholesterol 

 
Pregnenolone 

Progesterone 

Corticosterone 

 
Aldosterone 

Cholesterol 

 

Pregnenolon 
 

17-OH-Pregnenolon 

 

Dehydroepiandrosteron 



Kortyzol – warstwa pasmowata 

GLIKOKORTYKOIDY 



Circadi

an 

rhythm

s 

Stress 

CR

H 

Hypothala

mus 

Anterior  

pituitary 

ACTH 

Cortisol 

Adrenal  

cortex 

Oś podwzgórze- 

przysadka-nadnercza 



Wydzielanie kortyzolu 

• Stres fizyczny: 

- hipoglikemia 

- uraz 

- ciężki wysiłek   

• Psycho: 

- silne zdenerwowanie 

• (egzaminy etc) 

- stres długotrwały 

 





1. Glukoneogeneza 

 
2. Obniża utylizację glukozy na obwodzie 

 
3. Zwiększa poziom cukru (jeśli podwyższony chronicznie -  

cukrzyca!) 



Osocze Wątroba 

KORTYZOL 

Mocznik 

Cykl 

mocz- 

nikowy Amino  

kwasy 
Amoniak 

Glukoneogeneza 

Enzymy 

metabolizujące 

aminokwasy 

Synteza 

glikogenu 

Wpływ kortyzolu na wątrobę 

glukoza 



Wpływ kortyzolu na białka 



Wpływ kortyzolu na tłuszcze 

• ↑mobilizację WKT 

• ↑ utlenianie WKT w tkankach 

• Efekt ketogenny 

• Otyłość („moon face”, otyłość brzuszna) 

 

„…the effects of glucocorticoids on lipid mobilization are still controversial. In vivo studies 
suggest that glucocorticoids have no effect or stimulate  lipolysis, whereas other report an 
inhibiting effect of glucocorticoids on the lipolytic activity in vivo in man.”  
 
Ottoson M, Lonnroth P, Bjorntorp P, Eden S. Effects of Cortisol and Growth Hormone on Lipolysis in Human Adipose 
Tissue. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85(2):799. 
 



• Stabilizuje błony lizosomalne 

 
• Obniża przepuszczalność naczyń 

 
• Obniża gorączkę 

 
• Hamuje odporność (limfocyty T) 

 
• Hamuje komórki tuczne (histamina) 

Działanie przeciwzapalne kortyzolu 





ZESPÓŁ/CHOROBA (ACTH!) 
CUSHINGA 





• Cienka skóra 

• Gojenie ran, wybroczyny 

• Osteoporoza 

• Owłosienie na twarzy, trądzik 

• Otyłość 

• Cukrzyca 

• Nadciśnienie 

• Zab. psychiczne 

• Zab. snu 

• Spadek libido 

• Niepłodność 

• very severe osteoporosis 





MINERALOKORTYKOIDY 
Aldosteron – warstwa kłębkowata 

Z 1 miliona ludzi tylko 1 gram  



• Hiperkaliemia 

• ↑ osmolarności ECF 

• RAS 

• ACTH 

• Bardzo niski Na in ECF 

• ANP/BNP i inne 

Czynniki pobudzające wydzielanie 
aldosteronu 



Układ RAA 



AII 

• Skurcz naczyń 

• ↑ wazopresynę 

• ↑ pragnienie 

• ↑ reabsorpcję Na przez kanalik proksy 



• ↑ reabsorpcji Na+ i ucieczka K+ oraz H+ 

• Gruczoły ślinowe i potowe 

• Cewki dalsze i zbiorcze 



ANDROGENY NADNERCZY 



Androgeny nadnerczowe 
(warstwa siatkowata) 

• Odpowiadają za efekty maskulinizacji 
• Promują efekty anaboliczne i wzrastanie 
• Odpowiadają za zamykanie przynasad i terminację 

wzrostu 
• Nieznacznie zwiększają retencję Na+, K+, H2O,  
      Ca++, siarczanów i fosforanów 

 



Zespół nadnerczowo-
płciowy 



Niedobór 21-beta 

hydroksylazy (niskie 

ciśnienie, utrata sodu) 

Niedobór 11-beta 

hydroksylazy – 

nadciśnienie 



NIEWYDOLNOŚĆ NADNERCZY 
Choroba Adisona (cisawica) – nadmiar ACTH! 



Choroba Adisona 
 Niski Na+, wysoki K+  

 

 Brak zagęszczania moczu 
masywne oddawanie moczu 

 

 Wymioty, utrata apetytu, 
anoreksja, odwodnienie  

 

 Niskie ciśnienie 

 

 Osłabienie, męczliwość mięśni 

 

 Niski poziom glukozy 

 

 Ciemna skóra 



ADAPTACJA DO STRESU 



 Stres to reakcja obronna organizmu, który 
poddany jest obciążeniom fizycznym i 
psychicznym 

 Stres to dynamiczna reakcja adaptacyjna 
organizmu, która jest wynikiem różnic 
pomiędzy naszymi możliwościami, a 
wymogami sytuacji 

Sekwencja zdarzeń zaczynająca 
się bodźcem (STRESOR) 
uruchamiającym reakcję CUN 
(PERCEPCJA STRESU), która 
uruchamia procesy fizjologiczne 
(reakcję stresową) 



Czynniki fizyczne Czynniki środowiskowe Czynniki psychologiczne 

Operacje 
Iniekcje białek obcych 
Uszkodzenie ciała 
Anestezja 
Utrata krwi 
Zmęczenie 
Niedobór snu 
Wysiłek  

Niska temp 
Wysoka temp 
Promieniowanie 
Hałas 
Toksyny 
 

Zagrożenie przez 
drapieżnika 
Współzawodnictwo 
Konflikt 
Lęk 
Niepokój 
Poczucie zagrożenia 
Niepewność 
Frustracja, niska 
samoocena, obawa, 
poczucie winy, gniew 

Przykłady stresorów: 







 
AUN wraz z układem hormonalnym zapewniają przetrwanie 

organizmu w warunkach ekstremalnych i w stresie  
• Stres – wróg, czy przyjaciel?  Posłaniec!  

 



The Fight or Flight System 

Reakcja walki lub ucieczki 

Walcz (zniszcz, usuń lub osłab zagrożenie) lub uciekaj (oddal się od zagrożenia) 





Pobudzenie adrenergiczne wywołuje: 

 Organ  Receptor   Efekt 

Serce 

 
Blood vessels 

 
Kidney 

Gut 

 
Pancreas 

 
 
 
 
Wątroba 
Tkanka tłuszczowa 
Skóra 
Oskrzeliki  
Macica  

Beta-1 

 
Alpha 

Beta-2 

Beta 

Alpha, beta 

 
Alpha 

 
 
Beta 

 
Alpha, beta 

Beta 

Alpha 

Beta-2 

Alpha, beta 

Inotropowo + 

Chronotropowo + 

Skurcz naczyń 

Rozkurcz naczyń 

Wzrost wydziel reniny 

Zwolnienie motoryki 
Skurcz zwieraczy 

Obniżone wydzielanie insuliny 

Wzrost wydzielania glukagonu 
 
Wzrost wydzielania insuliny oraz 
glukagonu 

Nasilenie glikogenolizy 

Nasilenie lipolizy 

Nasilona potliwość 

Rozkurcz dróg oddechowych 

Skurcz, relaksacja 

ALARM!!! 



Metody radzenia sobie ze stresem 



Przykładowe metody relaksacji 

Koncentracja na oddechu 
 

Relaksacja Jackobsona (20 min dziennie lub przynajmniej 
co drugi dzień) – napinanie na kilka sekund konkretnych 
mięśni, a następnie ich rozluźnianie 
 
Trening autogenny Schultza (6 części: odczuwanie masy 

ciała, odczuwanie ciepła, odczuwanie ciepła w okolicy 
splotu słonecznego, opanowanie czynności serca, 
regulacja oddychania, uczucie chłodu na czole) 
 
 





 


