
HOMEOSTAZA 

CZYLI PROCES UTRZYMANIA 

RÓWNOWAGI  



Homeostaza jest procesem ogólnoustrojowym 

• Polega ona na współpracy wszystkich 

układów w celu utrzymania możliwie 

takich samych warunków przez cały 

czas  

• Stałe warunki wewnątrz organizmu są 

potrzebne do ciągłego i niezakłóconego 

działania organizmu 



Co jest odpowiedzialne za utrzymanie 
Homeostazy?  

• Za monitorowanie i reagowanie na 

zmiany warunków w organizmie 

odpowiadają receptory układu 

nerwowego i układ hormonalny 

 



Przykłady utrzymywania homeostazy 
Temperatura 

• Za utrzymanie temperatury odpowiada Podwzgórze 

• Jeżeli temperatura jest za niska : 

- uruchamia drżenie mięśni 

- powoduje zmniejszenie przepływu krwi w naczyniach podskórnych 

- zwiększa przepływ krwi przez wątrobę (ogrzewa) 

- oddychanie głownie przez nos 

- zmniejsza się częstotliwość oddechów 

 

 



Przykłady utrzymywania homeostazy 
Temperatura 

• Jeżeli temperatura jest za wysoka : 

- uruchamia gruczoły potowe 

- powoduje zwiększenie przepływu krwi w naczyniach podskórnych 

- zmniejsza przepływ krwi przez wątrobę  

- oddychanie głownie przez usta (parowanie z większej powierzchni 

- zwiększa się częstotliwość oddechów 

 

 



Wyczerpanie cieplne 
(przegrzanie) jest 

procesem w którym 
nadal zachodzą 

procesy regulacji 
temperatury 

 

Przy  
udarze cieplnym nie 
ma już tej regulacji 



Przykłady utrzymywania homeostazy 
Ilość cukru we krwi 

 

 

 

Organizm dąży do tego by mieć stały poziom cukru we krwi.  

Jeżeli jest go za dużo wydziela insulinę by zmniejszyć jego ilość we krwi. Gdy jest go za mało uwalnia go  

z wątroby poprzez wydzielanie glukagonu 



Poziom wapnia we krwi 
• Gdy organizm posiada za mało 

wapnia we krwi to wytwarza 

Parathormon który powoduje 

uwalnianie wapnia z kości  

i zwiększa jego wchłanianie  

w jelitach i nerkach przez co 

jest go więcej we krwi.  

• Gdy mamy za dużo wapnia to 

organizm  wydziela z tarczycy 

Kalcytoninę - hormon który 

ułatwia pozbywanie się wapnia  

z moczem, blokuje on jego 

wchłanianie w jelitach  

i dobudowuje nadmiar  

w kościach (głównie do 20 roku 

życia) dzięki czemu obniża  jego 

poziom we krwi. 

Kalcytonina 

Parathormon 



Przykłady utrzymywania homeostazy 
Woda 

• Jeżeli ilość wody jest niska 

- wzmożone wchłanianie wody z moczu – mocz o barwie pomarańczowej 

- bóle głowy związane ze zbyt małą ilością wody by procesy chemiczne mogły 

zajść 

- zmniejsza się ciśnienie krwi  

- brak pocenia się nawet w wysokiej temperaturze 

• Jeżeli ilość wody jest zbyt wysoka : 

- duża ilość moczu o niemal przezroczystej barwie, 

- wzmożone pocenie 

- zwiększa się ciśnienie krwi 

 



Zaburzeniem homeostazy jest choroba  

• Zdrowie można określić jako równowagę 

wewnętrzną organizmu – zachwianie równowagi 

jest chorobą 

• Wyróżnia się:  

• zdrowie fizyczne – prawidłowa praca narządów 

• zdrowie psychiczne  - umiejętność cieszenia się 

z życia i radzenie sobie z codziennymi 

trudnościami 

• zdrowie społeczne – umiejętność nawiązywania 

pozytywnych relacji w ludźmi  

 



Profilaktyka  

• Działania mające na celu zapobieganie 

występowania chorób. 

• Do działań profilaktycznych należą głównie 

coroczne badania krwi i moczu.  

 



Ruch jest uniwersalnym sposobem  
na zachowanie homeostazy 

• Jakie płyną korzyści z uprawiana umiarkowanego sportu? 

 

• Większa się pojemność płuc – lepsza wymiana gazowa 

• Większe zapotrzebowanie na związki zapasowe zmagazynowane w 
tłuszczu – zapobieganie otyłości 

• Zwiększenie odporności organizmu 

• Mózg jest lepiej dotleniony – lepsze samopoczucie i większa efektywność 
myślenia 

• Zwiększenie wytrzymałości serca – organizm nie męczy się zbyt szybko 

• Zwiększenie gęstości kości – mniejsze prawdopodobieństwo osteoporozy 
czy złamań 

• Wzmocnienie mięśni 

• Zwiększenie elastyczności żył – zapobieganie żylakom 

• Zwiększenie ilości erytrocytów we krwi – lepsze dotlenienie organizmu 

 



Choroby – drogi przenoszenia  



Choroby – drogi przenoszenia  



Choroby cywilizacyjne – choroby wynikające  
ze stylu życia i środowiska w jakim żyjemy 

• Miażdżyca 

• Nadciśnienie tętnicze 

• Wady kręgosłupa 

• Otyłość 

• Alergie 

• Nerwica 

• Nowotwory 

 



Leki  

• Leki dostępnie w aptekach mają na celu głównie leczenie objawów, i nie 

eliminują przyczyny, która może przejść samoistnie lub wymaga leczenia 

szpitalnego. Mają one na celu wytworzyć homeostazę mimo rozregulowania 

organizmu przez np. Chorobę. Zbyt duże spożywanie leków może 

spowodować zatrucie ponieważ substancje z leków w zbyt wysokim 

stężeniu są toksyczne i uniemożliwiają normalną pracę organizmu czyli 

jeszcze bardziej zaburzają homeostazę.  

• Antybiotyki brane zbyt często lub w zbyt dużej ilości mogą spowodować 

że część bakterii stanie się oporna czyli wytworzy mechanizmy 

uodparniające je na działania antybiotyków przez co będą jeszcze 

trudniejsze do zwalczenia. 
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