
ROZDZIAŁ 8

Gdy osmo lal ność oso cza prze kra cza próg se kre cji
AVP, wzra sta ją ca o 1% osmo lal ność oso cza po wo du je
wzrost stę że nia wa zo pre sy ny o oko ło 1 pg/ml
(1 pmol/l), war tość wy star cza ją cą do zmia ny za gęsz -
cze nia i wy da la nia mo czu (ryc. 8.3). Szczyt an ty diu re -
zy i pro duk cji mak sy mal nie za gęsz czo ne go mo czu wy -
stę pu je przy stę że niu AVP w oso czu 5 pg/ml. Sty mu -
la cja osmo tycz na li nio wo pod wyż sza stę że nie AVP
do mak sy mal nej war to ści 20 pg/ml od po wia da ją cej
osmo lal no ści oso cza 320 mOsm/kg lub wy żej. Dal szy
wzrost se kre cji AVP nie po wo du je zwięk sze nia zdol -
no ści za gęsz cza nia mo czu.

Wie le sub stan cji ma wpływ na war tość osmo lal no ści
oso cza, ale sód i je go anio ny sta no wią więk szość i one
głów nie mo du lu ją wy dzie la nie wa zo pre sy ny. Wzrost
stę że nia cu krów, ta kich jak man ni tol, zwięk sza osmo -
lal ność oso cza i przez to sty mu lu je wy dzie la nie wa zo -
pre sy ny na dro dze po bu dze nia osmo re cep to rów, ale
nie wszyst kie sub stan cje wpły wa ją ce na osmo lal ność
oso cza ma ją zdol ność do sty mu la cji wy dzie la nia AVP.
Do ,,nie wpły wa ją cych” sub stan cji u lu dzi zdro wych
na le żą m.in. glu ko za i mocz nik, lecz hi per gli ke mia
w wy ni ku nie do bo ru in su li ny sty mu lu je wy dzie la nie

AVP i w kon se kwen cji mo że po głę bić hi po na tre mię
w trak cie le cze nia kwa si cy ke to no wej.

Regulacja nieosmotyczna 
In ne czyn ni ki ho me osta tycz ne i śro do wi sko we wpły -
wa ją na se kre cję AVP. Spo śród nich, szcze gól nie waż -
ne są ostre zmia ny ob ję to ści śród na czy nio wej oraz
ci śnie nie tęt ni cze. Ba ro re cep to ry zlo ka li zo wa ne
w przed sion kach ser ca oraz w łu ku aor ty są sty mu lo -
wa ne przez roz cią ga nie ścia ny na czy nia krwio no śne go
w wy ni ku zwięk sze nia ob ję to ści śród na czy nio wej oraz
ak ty wu ją neu ro ny w pniu mó zgu. Neu ro ny te łą czą się
z neu ro na mi w ob rę bie ją dra nad wzro ko we go i przy -
ko mo ro we go oraz ha mu ją wy dzie la nie wa zo pre sy ny.
Od wrot nie, w sy tu acji kie dy ule ga ob ni że niu ob ję tość
śród na czy nio wa lub spa da ci śnie nie tęt ni cze krwi, ha -
mo wa nie wa zo pre sy ner gicz nych neu ro nów w pod -
wzgó rzu jest zmniej szo ne, przez co zwięk sza się wy -
dzie la nie AVP.

W prze ci wień stwie do sub tel nych zmian w osmo lal -
no ści oso cza mo du lu ją cych se kre cję AVP, aby roz po -
cząć wy dzie la nie AVP są po trzeb ne więk sze zmia ny
w ob ję to ści śród na czy nio wej. Stę że nie wa zo pre sy ny nie
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Ry ci na 8.2 Ana to mia ko mó rek pro du ku ją cych AVP w pod wzgó rzu oraz w tyl nym pła cie przy sad ki. AVP jest pro du ko wa -
na w neu ro nach ją der nad wzro ko wych, przy ko mo ro wych i nad skrzy żo wa nio wych. Neu ro ny ol brzy mio ko mór ko we zlo ka li zo -
wa ne w ją drach nad wzro ko wych i przy ko mo ro wych wy sy ła ją ak so ny do tyl ne go pła ta przy sad ki w ce lu se kre cji AVP do krą -
że nia sys te mo we go.
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