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VezérlésVezérlés SzabályozásSzabályozás
központközpont központközpont

vezéreltvezérelt szabályozottszabályozott



Szabályozás szintjeiSzabályozás szintjei

MolekulárisMolekuláris

SejtSejt

SzövetSzövet

SzervSzerv

EgyedEgyed
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A szabályozás módjaiA szabályozás módjai

Kontakt szabályozás Kontakt szabályozás 

–– közvetlen sejtközvetlen sejt--sejt egymásra hatássejt egymásra hatás

Közvetett szabályozás Közvetett szabályozás 

–– pályákon keresztül (vér, idegek) pályákon keresztül (vér, idegek) 



A szabályozás tényezőiA szabályozás tényezői

Jel Jel –– adekvátadekvát-- inadekvát jelekinadekvát jelek
-- küszöb dózisküszöb dózis
-- „Minden vagy semmi” elve„Minden vagy semmi” elve

Jelfogó Jelfogó -- receptorreceptor

Kód Kód 

PályákPályák

TranszformátorokTranszformátorok

EffektorokEffektorok



EndocrinEndocrin

ParacrinParacrin

AutocrinAutocrin

JuxtacrinJuxtacrin



ReceptorReceptor EffektorEffektorKözpontKözpont

AfferensAfferens EfferensEfferens

VisszajelVisszajel..BeállításBeállítás



"for their discoveries concerning genetic 
control of enzyme and virus synthesis" François 

Jacob
André 
Lwoff

Jacques 
Monod

Gén szintű Gén szintű 
szabályozásszabályozás

Regulator Regulator -- repressorrepressor
PromoterPromoter –– RNS RNS polympolym..
Operator Operator –– repressortrepressort kötköt
StructurStructur g. g. –– enzim enzim 



GénGén--szintű szabályozásszintű szabályozás

LactoseLactose jelenlétében jelenlétében –– gátolt gátolt represszorrepresszor –– működőműködő feh.szintfeh.szint..



GénGén--szintű szabályozásszintű szabályozás

LactoseLactose hiány hiány –– aktív aktív represszorrepresszor –– gátoltgátolt feh.szintfeh.szint..



GénGén--szintű szabályozásszintű szabályozás

TrpTrp hiány hiány –– gátolt gátolt represszorrepresszor –– működőműködő feh.szintfeh.szint..

TrpTrp jelenlétében jelenlétében –– aktív aktív represszorrepresszor –– gátoltgátolt feh.szintfeh.szint..



Transzkripció szabályozása Transzkripció szabályozása 
-- EukaryotaEukaryota --

GátlásGátlás



Transzkripció szabályozása Transzkripció szabályozása 
-- EukaryotaEukaryota --

Aktiválás



Kromoszóma szintű szabályozásKromoszóma szintű szabályozás

Durva szintű szab.Durva szintű szab.

SzolenoidSzolenoid

NukleoszómaNukleoszóma

HisztonokHisztonok

AcetilációAcetiláció

MetilációMetiláció



Szabályozás Szabályozás specifitásátspecifitását adóadó
membránmembrán--komponensekkomponensek



Receptor Receptor mediáltmediált



IntracellulársiIntracellulársi szabályozó mechanizmusokszabályozó mechanizmusok

SpecifitásSpecifitás receptorreceptor

szintenszinten

CascadeCascade mechanizmusmechanizmus

AmplifikációAmplifikáció



A sejtciklus szabályozásaA sejtciklus szabályozása

Komplexek kialakulásaKomplexek kialakulása

FoszforilációFoszforiláció

FázisFázis--specspec. ligandok. ligandok

FázisFázis--specspec. szab.  . szab.  molmol..



A sejtciklus szabályozásaA sejtciklus szabályozása



EndocrinEndocrin –– Negatív visszacsatolás elveNegatív visszacsatolás elve





Agyalapi mirigyAgyalapi mirigy



EndocrinEndocrin –– Emeletszerű felépítésEmeletszerű felépítés



SzervSzerv--SzervezetiSzervezeti szint:szint:
Nemi hormonok szabályozó köreNemi hormonok szabályozó köre



EndocrinEndocrin –– VércukorVércukor--szint szabályozásaszint szabályozása



EndocrinEndocrin –– Vér CaVér Ca2+2+--szint szabályozásaszint szabályozása



EndocrinEndocrin –– CaCa2+2+ szint szabályozása szint szabályozása 



Szerv Szerv –– szervezeti szint: szervezeti szint: 
SóSó--vízháztartás vízháztartás –– vérnyomás szab.vérnyomás szab.



Idegrendszeri szabályozás: térdIdegrendszeri szabályozás: térd--reflexreflex

Gerincvelői központGerincvelői központ



Idegrendszeri szabályozás: fájdalom érzékeléseIdegrendszeri szabályozás: fájdalom érzékelése

Gerincvelői és agykérgi központ Gerincvelői és agykérgi központ 






	Szabályozó mechanizmusok

