ANATOMIA
Układ hormonalny, hormony
wytwarzane przez organizm,
niezbędne dla procesów
przemiany materii związki,
których zadaniem jest
koordynowanie procesów
chemicznych zachodzących w
komórkach
Prowadzący:
Dr Ziemowit Ciepielewski
mgr Aleksandra Piwka

MINIMALNY ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH NAZW ŁACIŃSKICH - UKŁAD HORMONALNY
podwzgórze - hypothalamus
jądro przykomorowe - nucleus paraventricularis
jądro nadwzrokowe - nucleus supraopticus
przysadka - hypophysis
gruczołowa część przysadki - adenohypophysis
nerwowa część przysadki - neurohypophysis
szyszynka - corpus pineale, syn. glandula pinealis
grasica - glandula thymus
gruczoł tarczowy – glandula thyroidea
gruczoły przytarczyczne – glandulae parathyroideae
trzustka – pancreas
gruczoł nadnerczowy – glandula suprarenalis
rdzeń nadnerczy - suprarenal medulla
kora nadnerczy - cortex glandulae suprarenalis
warstwa kłębkowata - zona glomerulosa
warstwa pasmowata - zona fasciculata
warstwa siatkowata - -zona reticularis
jajnik – ovarium
jądro – testis
nerka - ren

Wykaz obowiązujących skrótów nazw hormonów
Nazwa polska
Kortykoliberyna
Tyreoliberyna
Melanoliberyna
Prolaktostatyna (dopamina)
Gonadoliberyna
Somatoliberyna
Somatotropina, hormon wzrostu
Prolaktyna
Tyreotropina
Melanotropina
Adrenokortykotropoina
Lutropina, hormon luteinizujący
Folikulotropina, hormon folikulotropowy
Oksytocyna
Wazopresyna, hormon antydiuretyczny
Parathormon
Kalcytonina
Trójjodotyronina
Tyroksyna
Insulinopodobny czynnik wzrostu
Aldosteron
Kortyzol
Erytropoetyna
Adrenalina, epinefryna
Noradrenalina, norepinefryna

Nazwa angielska
Corticotropin releasing hormone
Thyrotropin releasing hormone
Melanotropin releasing hormone
Prolactin inhibitory hormone
Gonadotropin releasing hormone
Growth hormone releasing hormone
Growth hormone
Prolactin
Thyroid stimulating hormone
Melanocyte-stimulating hormone
Adrenocorticotropic hormone
Luteinizing hormone
Follicle-stimulating hormone
Oxitocin
vasopressin, antidiuretic hormone
Parathyroid hormone
Calcitonin
Free triiodothyronine
Free thyroxine
Insulin-like growth factor
Aldosterone
Cortisol
Erythropetin
Adrenaline, epinephrine
Nordrenaline, norepinephrine

Skrót
CRH
TRH
MRH
PIF
GnRH
GHRH
STH, GH
PRL
TSH
MSH
ACTH
LH
FSH
OXT
AVP, ADH
PTH
CT
fT3
fT4
IGF
ALD
COR
EPO
A, E
NA, NE

Cząsteczki sygnałowe funkcjonują w układach regulujących
podstawowe czynności życiowe komórek, a także ich śmierć.

•Komórka potrzebuje wielu sygnałów do przeżycia, wzrostu i podziału,
dyferencjacji.
•Jeśli zostaje pozbawiona tych sygnałów przechodzi formę „samobójstwa
komórkowego” znanego jako programowana śmierć komórki lub apoptoza.

Komórka potrzebuje zasilania informacyjnego
• komórki komunikują się między sobą
• komórki wysyłają i otrzymują informacje (sygnały)
• informacja jest przetwarzana we wnętrzu komórki co umożliwia
odpowiedź (transdukcja sygnału)
• następuje uruchomienie odpowiednich szlaków metabolicznych
(zmiana aktywności komórki)

Proces przekazywania sygnału obejmuje:
ROZPOZNAWANIE SYGNAŁU  przez
receptory

TRANSDUKCJĘ zmiana sygnału
zewnątrzkomórkowego w informację
wewnętrzkomórkową

EFEKT  modyfikacja funkcji komórkowych

Podstawowe pojęcia:
• Ligand (cząsteczka sygnałowa) lub bodziec
 “wiadomość” ze środowiska wewnętrznego
pochodząca z komórki sygnałowej
 chemiczny (np. hormon, cytokina itp..)
 elektryczny (impuls nerwowy)

• Receptor

 “odbiorca” na komórce docelowej (ang. target cell)

• Neurosekrecja

 czynność wydzielnicza neuronu, która obejmuje
wytwarzanie wydzielanej substancji (neurosekretu) w ciele
komórki nerwowej, jej transport w pęcherzykach
wydzielniczych (synaptycznych) wzdłuż neurotubul
w kierunku zakończenia aksonu i wydzielanie w drodze
egzocytozy.

SPOSOBY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ

LOKALNY

OBWODOWY

Extracellular signaling
Podstawowe pojęcia c.d.:

połączenie ligandu z jego specyficznym receptorem
na komórce docelowej – powstanie kompleksu ligandreceptor wywołuje zmiany kształtu i konformacji w
obrębie receptora

ligand
Kompleks
ligand-receptor

receptor

http://av.epodreczniki.pl/RepositoryAccess2/!F128007(,,webm_med)

CZĄSTECZKI SYGNAŁOWE DZIAŁAJĄ NA RÓŻNYCH
DYSTANSACH (ODDALENIE W CZASIE I PRZESTRZENI)
1. Transmisja autokrynowa

2.

Transmisja parakrynowa

•

•

niewielkie oddalenie miejsca
syntezy od miejsca działania,
najczęściej obejmuje sąsiadujące
komórki
obejmuje wszystkie rodzaje
ligandów w tym hormony
często odbywa się przy udziale
substancji pośredniczących
(neurotransmitery lub niektóre
czynniki wzrostowe)
np. skórna reakcja alergiczna

•

•
•

miejscem syntezy i miejscem
działania jest ta sama komórka
częsty sposób działania
czynników wzrostu oraz
hormonów plejotropowych
(prolaktyna i hormon wzrostu)
substancje w tej transmisji
działają same na siebie regulując
proliferację
często spotykana w komórkach
nowotworowych

•
•
•

•

Cząsteczki sygnałowe c.d.
3.

transmisja endokrynowa

•

oddalenie miejsca syntezy od
miejsca działania
cząsteczka sygnałowa nosi
nazwę hormonu
zwykle przenoszona przez
układ krwionośny (wyjątek:
neurony podwzgórza)

•
•

•

Układ hormonalny = układ
dokrewny (klasyczne ujęcie
układu hormonalnego)

Wiele substancji może działać
przez dwa lub trzy typy
transmisji np. czynniki wzrostu,
prolaktyna czy noradrenalina

WPROWADZENIE
UKŁAD DOKREWNY
+
UKŁAD NERWOWY
UKŁAD KRĄŻENIA

Integracja i koordynacja podstawowych
funkcji życiowych = regulacja homeostazy
wewnątrzustrojowej

•wykorzystując krążenie krwi
hormon dociera do narządów
(tkanek) docelowych

PODWZGÓRZE
pełni nadrzędną rolę w komunikacji
pomiędzy OUN,
a układem hormonalnym

•synteza i wydzielanie niektórych
hormonów
•regulacja czynności wydzielniczej
gruczołów

PRZYSADKA
część przednia lub
gruczołowa

OŚ NEUROHORMONALNA

GRUCZOŁ
DOCELOWY
np. kora nadnerczy,
tarczyca

działa w oparciu o mechanizm
sprzężenia zwrotnego (feedback)

Strzałki skierowane w dół oznaczają pobudzanie gruczołów i komórek do działania,
strzałki skierowane w górę – hamowanie aktywności przysadki mózgowej wtedy, gdy poziom
hormonów wytwarzanych przez gruczoły jest za wysoki

PODZIAŁ HORMONÓW ze względu na miejsce działania
HORMONY DOKREWNE KLASYCZNE

• wydzielane przez
wyspecjalizowany gruczoł
• działają na długich dystansach
(transmisja endokrynowa)
• przenoszone z krwią, często
przy udziale
wyspecjalizowanych białek
• posiadają całe narządy
docelowe (wyjątek: hormony
wszędobylskie - plejotropowe)

HORMONY LOKALNE

• wydzielane przez tkanki lub
pojedyncze komórki np.
nabłonek jelita czy limfocyty
• działają na krótkich dystansach
(transmisja para- i autokrynowa)
• wydzielane przez tkanki np.
przewodu pokarmowego
• działają docelowo na tkankę w
pobliżu miejsca wydzielania

PODZIAŁ HORMONÓW ze względu na budowę chemiczną
Rozpuszczalne w wodzie

Rozpuszczalne w tłuszczach

• steroidy (hormony kory
• pochodne aminokwasów
nadnerczy, hormony gonad)
(zmodyfikowane aminokwasy
• hormony tarczycy (pochodne
np. serotonina, melatonina,
tyrozyny)
histamina, adrenalina itd..)
• retinoidy (pochodne
• typowe hormony
witaminy A)
polipeptydowe (min. hormony
podwzgórza, przysadki i trzustki)
• opioidy endogenne
• prostaglandyny

Steroidy
Cholesterol C27
Pregnenolon C21
Glikokortykoidy C21
Mineralocortykoidy C21

Androgeny C19
EstrogenyC18

Białka i peptydy
•

Peptydy – najczęściej kilka aminokwasów
– Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) – 10
aminokwasów,
– Oksytocyna– 8 aminokwasów
– Opioidy (enkefaliny) – 5 aminokwasów

•

Białka – długie łańcuchy aminokwasów
– Prolaktyna – 198 aminokwasów
– ACTH – 39 aminokwasów

•

Glikoproteiny – hormony białkowe połączone z
cząsteczkami węglowodanów
– TSH (tyreotropina), LH (hormon luteinizujący), EPO
(erytropoetyna)

Jak działają hormony wewnątrz komórki?
Hormony białkowe i peptydowe – receptory związane z
białkami G (np. glukagon) – inicjacja sygnału przez błonę
komórkową; receptory sprzężone z kinazami białkowymi (np.
insulina) – aktywacja kaskad fosforylacji i defosforylacji białek.

Hormony steroidowe – receptory cytozolowe (np. kortyzol,
testosteron) kompleks ligand-receptor przemieszcza się do
jądra komórkowego transkrypcja/translacja.

Pochodne aminokwasów – dużo możliwości (np. tyroksyna,
melatonina).

Hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne:
-

podwzgórze : liberyny, statyny, oksytocyna, wazopresyna
(magazynowane i wydzielane z tylnego płata przysadki)

-

przedni płat przysadki: hormony tropowe

-

szyszynka: melatonina

-

taczyca: tyroksyna (T4), trijodotyronina (T3),
kalcytonina

-

prztarczyce: parathormon

-

grasica: tymulina, tymozyna i tymostymulina

-

kora nadnerczy: mineralokortykosteroidy (aldosteron),
glikokortykosteroidy (kortyzol), androgeny (testosteron)

-

rdzeń nadnerczy: adrenalina, noradrenalina

-

trzustka: insulina, glukagon, somatostatyna

-

nerka: erytropoetyna, hormon D

-

jądra: testosteron

-

jajniki: estrogeny, progesteron

Hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne:
LIBERYNY

PODWZGÓRZE

hormony uwalniające

•kortykoliberyna (CRH)
•melanoliberyna (MRH)
•tyreoliberyna (TRH)
•somatoliberyna (SRH, GHRH)
•gonadoliberyna (GnRH)

STATYNY
hormony hamujące

•somatostatyna (SIH)
•melanostatyna (MIH)
•prolaktostatyna (PIH –
domapina)

•powstają w drobnokomórkowych neuronach
j. łukowatego oraz innych j. podwzgórza;
•aksony neuronów tych jąder dochodzą do wyniosłości
przyśrodkowej (komora III), gdzie hormony przechodzą
do układu wrotnego przysadki.

PRZYSADKA MÓZGOWA
(część przednia)

HORMONY TROPOWE

HORMONY WŁASNE:
wazopresyna (ADH),
oksytocyna (OXT)
ich wytwarzanie zachodzi
w wielkokomórkowych
neuronach
j. przykomorowego i j.
nadwzrokowego

PRZYSADKA MÓZGOWA
(płat tylny)

KRĄŻENIE
OGÓLNOUSTROJOWE
nerwowa kontrola tylnego
płata przysadki przez
podwzgórze

Hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne,
PODWZGÓRZE c.d.

WAZOPRESYNA (ADH)

•hormon polipeptydowy;
•produkowana przez j. nadwzrokowe i przykomorowe podwzgórza;
•magazynowana w tylnym płacie przysadki mózgowej, wydzielana do krążenia ogólnego;

CZYNNIKI:
POBUDZAJĄCE wydzielanie: wzrost ciśnienia osmotycznego osocza, zmniejszenie objętości i
ciśnienia krwi, wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, angiotensyna II, nikotyna,
prostaglandyny;
HAMUJĄCE uwalnianie: wzrost objętości krwi, wzrost ciśnienia tętniczego, alkohol, kofeina;

DZIAŁANIE: antydiuretyczne, zwiększa resorbcję wody w nerkach, obkurczenie naczyń
krwionośnych, wydzielana w trakcie reakcji stresowej (wraz z kortykoliberyną pobudza
wydzielanie ACTH i hormonów kory nadnerczy);

ZABURZENIA WYDZIELANIA:
Moczówka prosta brak ADH, wydalanie b.dużej ilości moczu, b. rzadko spotykana, leczenie
antydiuretyczne.
Zespół Schwartza-Barttera patologiczne zwiększenie produkcji ADH;
ADH hamuje diurezę, zwiększa i przyspiesza resorbcję wody w kanalikach nerkowych,
jednocześnie pobudza ośrodek pragnienia w podwzgórzu.

Angiotensyna II
obniża przesącz
kłębuszkowy
Wazopresyna wzmaga
resorpcję wody w kanaliku
zbiorczym (AQP2)

Aldosteron
wzmaga resorpcję
Na+ w kanaliku
wstępującym

Hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne,
PODWZGÓRZE c.d.

OKSYTOCYNA (OXT)

•hormon polipeptydowy;
•produkowana przez j. nadwzrokowe i przykomorowe podwzgórza;
•magazynowana w tylnym płacie przysadki mózgowej, wydzielana do krążenia ogólnego;

CZYNNIKI:
POBUDZAJĄCE wydzielanie: drażnienie receptorów: sutka, szyjki macicy, pochwy;
HAMUJĄCE uwalnianie: progesteron

DZIAŁANIE: obkurcza komórki mioepitelialne pęcherzyków gruczołów mlecznych i ich
przewodów wyprowadzających (laktacja), skurcz macicy, instynkt macierzyński i ojcowski,
wzmacnia pamięć wzrokową i węchową, łagodzi objawy stresu, inicjacja akcji porodowej,
nadmiar – agresja;

•OXT uwalniana jest okresowo w małych porcjach na zasadzie odruchu, w wyniku
drażnienia sutków podczas ssania, pobudzania szyjki macicy podczas
porodu/stosunku płciowego;
•OXT jest hormonem torującym zachowania socjalne (kojarzenie się w pary,
utrwalanie związków monogamicznych);

Hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne
Podwzgórze - centrum koordynujące układ wydzielania wewnętrznego
Kortykoliberyna (CRH)
Gonadoliberyna (GRH)

Kortykotropina (ACTH)
Follitropina (FSH),
Lutropina (LH)

Tyreoliberyna (TRH)
Somatoliberyna(LH, GHRH)
Melanoliberyna (MRH)
Melanostatyna (MIH)
Prolaktoliberyna(PRH)
Prolaktostatyna (PIH)

Tyreotropina (TSH)
Somatotropina (GH, STH)
Melanotropina (MSH)
Ham.wydz.SH
Prolaktyna (PRL)
Ham.wydz. PRL

PODWZGÓRZE
liberyny – RH
statyny - IH

NADNERCZA: kortyzol, kortyzon, andorogeny,
aldosteron
JAJNIKI I JĄDRA: regulacja spermatogenezy;
FSH – rozwój spermatocytów, wydzielanie
testosteronu; LH – synteza testosteronu,
pobudza wydzielanie estrogenów
TARCZYCA :trójjodotyronina, tyroksyna

PRZYSADKA
hormony tropowe

UKŁAD PODWZGÓRZE PRZYSADKA STANOWI
POCZĄTEK OSI HORMONALNYCH

UKŁADY HORMONALE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA
„Oś współczulno-nanerczowa” – rdzeń nadnerczy
„Oś trzustkowa” - trzustka
OSIE HORMONALNE (UKŁAD PODWZGÓRZE – PRZYSADKA):
1. somatotropowa (GH hormon wzrostu)
2. laktotropowa (PRL prolaktyna)
3. tyreotropowa (TSH tyreotropina)
4. adrenokortykotropowa (ACTH adrenokortykotropina)
5. gonadotropowe (FSH/LH folikulotropina, lutropina)
6. melanotropowa (MSH)

Gruczoły działające z pominięciem układu podwzgórze-przysadka:
1. Przytarczyce
2. Nerka
3. Grasica

Hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne,
PRZYSADKA MÓZGOWA
HORMON WZROSTU(GH, somatotropina)
•białko, duża specyficzność gatunkowa; najwyższe stężenie u płodów i noworodków
•wykazuje rytm okołodobowy (największe wydzielanie 3 i 4 faza snu wolnofalowego – pierwszy
cykl senny)
•wydzielanie regulowane przez hormony podwzgórzowe; do około 21 roku życia (zęby
mądrości);

CZYNNIKI:
POBUDZAJĄCE wydzielanie: obniżenie temp., wysiłek i urazy fizyczne, hipoglikemia, dieta
wysokobiałkowa;

DZIAŁANIE NA:
•metabolizm białkowy: pobudza syntezę białek, przyrost chrząstki przynasadowej, wydłużenie
kości, przyrost masy ciała;
•metabolizm węglowodanów: działanie antagonistyczne względem insuliny: hamowanie
transportu;
•transport glukozy do komórek, hamowanie glikolizy, aktywacja glukoneogenezy;
•metabolizm lipidów: nasilenie hydrolizy trójglicerydów;
•gospodarkę mineralną: wchłanianie wapnia z jelit, zatrzymanie w organizmie elektrolitów;
•układ odpornościowy (aktywacja);
•wzrost aktywności antyoksydacyjnej organizmu;
ZABURZENIA WYDZIELANIA: gigantyzm (nadmiar), akromegalia (przerost: stóp, rąk, nosa,
żuchwy, małżowin usznych, języka), karłowatość przysadkowa, karłowatość Larona (brak
receptorów dla GH)

Hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne,
PRZYSADKA MÓZGOWA c.d.
PROLAKTYNA (PRL)
•białko, hormon laktogenny, plejotropowy, szerokie spektrum działania
•wydzielana zarówno u kobiet jak i u mężczyzn

•estrogeny pobudzają wydzielanie PRL, a progesteron hamuje
CZYNNIKI:
POBUDZAJĄCE wydzielanie: prolaktoliberyna, estrogeny, drażnienie brodawki sutka, ciąża,
połóg, stosunek płciowy, stres chroniczny;
HAMUJĄCE wydzielanie: np. dopamina

DZIAŁANIE NA:
•zapoczątkowuje i podtrzymuje laktacje;
•wzmacnia działanie steroidów w jądrach, jednak jej nadmiar hamuje czynność jąder;
•wysokie stężenie hamuje owulacje;
•utrzymuje działanie ciałka żółtego;
•wpływa na aktywność układu odpornościowego;

Może mieć charakter fizjologiczny np.: proces
powstawania skrzepu, hormon wzrostu
(dojrzewanie) lub patologiczny
np.: rozwój nadciśnienia tętniczego.

KRÓTKA (1) I DŁUGA PĘTLA (2) SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO NA PRZYKŁADZIE OSI
PODWZGÓRZOWO- PRZYSADKOWO- NADNERCZOWEJ – KOROWEJ (PPN)
(ANG. HPA-HYPOTHALAMO-PITUITARY-ADRENAL AXIS)
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Kontrola wydzielania hormonów: tarczyca

HORMONY GRUCZOŁÓW OBWODOWYCH

Znajduje się w nadwzgórzu (struktura międzymózgowia) nad III komorą;
hormon: MELATONINA (syntetyzowana
z tryptofanu i serotoniny);
•regulacja syntezy: przy udziale jądra przykomorowego podwzgórza i włókien
współczulnych AUN; synteza tylko w ciemnej fazie doby; wydzielana
bezpośrednio do krwi (nie magazynowana);
•znaczenie: związane z funkcją zegara biologicznego (u człowieka j.
nadskrzyżowaniowe podwzgórza), kontrolującego rytmy okołodobowe; silne
działanie antyoksydacyjne.

TARCZYCA (fT3, fT4, kalcytonina)
TRÓJJODOTYRONINA(T3) I TYROKSYNA (T4)

Płat piramidowy

Prawy i lewy płat
Cieśń tarczycy

Tchawica

Wydzielanie: regulowane głównie przez h.tyreotropowy
przysadki;
Synteza: ściśle związana z obecnością jodu
w diecie; dobowe zapotrzebowanie na jod wynosi ok.
150µg;
Czynniki zwiększające uwalnianie: obniżenie temperatury
ciała, wazopresyna, adrenalina;
Czynniki hamujące uwalnianie: długotrwały wzrost
temperatury ciała, niedobór jodu (nieorganicznego) lub
znaczny jego nadmiar;
T3 pięciokrotnie większa aktywność niż T4;
DZIAŁANIE:
•zwiększają: liczbę mitochondriów, syntezę białek
mitochondrialnych i liczbę grzebienipobudzają
oddychanie wewnątrzkomórkowe;
•pobudzają: transkrypcję, translację i fosforylację białek;
•wzmagają katabolizm (rozkład) tłuszczów i
węglowodanów;
•nasilają popęd płciowy;
•zwiększają aktywność enzymów antyoksydacyjnych
łańcucha oddechowegonasilenie podstawowej
przemiany materii.

Hormony tarczycy
Hormony tarczycy kontrolują
funkcje organizmu, takie jak:
- tempo metabolizmu
- tętno
- temperatura ciała
- wzrost i rozwój
Mają też wpływ na:
- masę ciała
- sprawność umysłową
- cykl miesiączkowy
- płodność

Niedobór hormonów osi tarczycowej podczas
dojrzewania – zahamowanie rozwoju umysłowego
Zaburzenia funkcjonowania tarczycy
Nadczynność

Niedoczynność

•gruczolak przedniego płata
przysiadki wzmożone
wydzielanie TSH;
•choroba Gravesa-Basedowa
(nadczynność o podłożu
autoimmunologicznym) 
nasilenie przemiany materii,
nerwowość, wole,
nadpobudliwość, obrzęk
przedgoleniowy, wytrzeszcz
(oftalmopatia);
•przełom tarczycowystan
spowodowany gwałtownym
wyrzutem hormonów tarczycy.

•defekty wrodzone
•defekty nabyte: zniszczenie
miąższu, w procesie zapalnym,
niedobór (wole niedoczynne)
•choroba Hashimoto (przewlekle
limfocytowe zapalenie gruczołu
tarczycowego; podłoże
autoimmunologiczne).

PROCESY PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM
WAPNIA (PRAWIE WSZYSTKIE)
• SKURCZ MIĘŚNIA
• PRZEWODZENIE IMPULSU NERWOWEGO
• PROCESY OSTEOKLASTYCZNE
(KOŚCIOTWÓRCZE)
• HEMOSTAZA (UTRZYMANIE KRWI W
STANIE PŁYNNYM W ŁOŻYSKU
NACZYNIOWYM)

GŁÓWNE HORMONY ZWIĄZANE Z METABOLIZMEM WAPNIA

KALCYTONINA
•hormon polipeptydowy;
•wydzielany prze komórki pęcherzykowe C tarczycy;
•regulacja wydzielania: przez stężenie jonów wapnia we krwi: wzrost
stężeniapobudza wydzielanie, obniżenie stężeniahamuje uwalnianie;

DZIAŁANIE:
•bezpośrednio na kości  zwiększa aktywność osteoblastów i
nowotworzenie się kości u dzieci;
•zmniejsza stężenie fosforanów i wapnia w osoczu hamowanie
osteoklastów i pobudzanie osteoblastów;
•zwiększa stężenie fosforanów nieorganicznych, wapnia, magnezu,
sodu oraz chlorków w moczu;
•w nerkach hamuje tworzenie aktywnej postaci witaminy D3;
działa antagonistycznie do parathormonu;
•hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku i uwalnianie
gastryny;

PRZYTARCZYCE
PARATHORMON (PTH)
•hormon polipeptydowy;
•czynniki pobudzające wydzielanie: zmniejszenie stężenia wapnia w osoczu i
płynie zewnątrzkomórkowym, zwiększenie stężenia fosforanów w osoczu lub
płynie zewnątrzkomórkowym;

DZIAŁANIE:
•na kości:
pierwsza faza: wzmaga uwalnianie wapnia z kości, zwiększa aktywność
osteocytów, aktywując cyklazę adenylową, następuje rozpuszczenie
hydroksyapatytów kości;
druga faza: zwiększa aktywność osteoklastów, resorbcję części organicznej i
nieorganicznej kości, rozpad kolagenu i wydalenie jego produktów z moczem;
•na nerki: hamuje resorbcję zwrotną fosforanów, nasila resorbcję zwrotną jonów
wapnia, pobudza syntezę aktywnej witaminy D3;
•na jelita: pobudza wchłanianie wapnia z jelit;
•antagonista kalcytoniny
•zaburzenia: tężyczka drętwienia, mrowienia (język, wargi, palce), kurczenie
mięśni, bóle mięśni.
HORMON KRYTERIALNY DLA ŻYCIA

Hormony kalcytropowe i regulacja poziomu wapnia
Witamina D (kalcyferol)
stymuluje wchłanianie
Ca2+ i PO43- w jelicie

• stymuluje resorpcję Ca2+ z kości
• stymuluje wchłanianie Ca2+ w jelicie
• hamuje wydalanie Ca2+ przez nerki
• stymuluje syntezę aktywnej wit. D

Parathormon

Dużo

Ca2+ w osoczu

Mało Ca2+ w osoczu

Kalcytonina
• stymuluje odkładanie Ca2+ w kościach
• hamuje wchłanianie Ca2+ w jelicie
• stymuluje wydalanie Ca2+ przez nerki

PARATHORMON- KRYTERIALNY DLA ŻYCIA

NADNERCZA
•parzyste gruczoły, usytuowane
u szczytu nerek;
•lewe nadnercze kształt
półksiężyca, prawe przypomina
piramidę;
•odmienna budowa i pochodzenie
części korowej(warstwy:kłębkowata,
pasmowata i siatkowata)i rdzennej;
•hormony części korowej pochodne
cholesterolu (różnią się funkcją i
mechanizmem uwalniania);
•hormony części rdzennej
katecholaminy

HORMONY RDZENIA NADNERCZY
RDZEŃ NADNERCZY:
wyspecjalizowana tkanka pochodząca z ektodermy;
jest częścią układu współczulnego;
rdzeń nadnerczy i autonomiczny układ nerwowy wytwarzają te same hormony
KATECHOLAMINY (aminy katecholowe), jednak w innych proporcjach;
w neuronach układu współczulnego wydzielana jest głównie noradrenalina, zaś w
rdzeniu nadnerczy adrenalina (80%), noradrenalina (18%) i dopamina (2%);
ADRENALINA I NORADRENALINA
•hormony aminokwasowe, pochodne tyrozyny;
•czynniki pobudzające uwalnianie: pobudzenie współczulne, hipoglikemia, stres, wysiłek
fizyczny;
DZIAŁANIE:
•na układ sercowo-naczyniowy: przyspieszenie rytmu serca; zwiększenie amplitudy
skurczowo-rozkurczowej;
•na metabolizm węglowodanów: działanie antagonistyczne do insuliny; wzrost stężenia
glukozy we krwi;
•na metabolizm lipidów: pobudzają lipolizę
•są szybko inaktywowane, okres działania ok. 2 min.

HORMONY KORY NADNERCZY

kłębkowata

pasmowata

siatkowata

HORMONY KORY NADNERCZY
GLIKOKORTYKOSTEROIDY
MINERALOKORTYKOSTEROIDY
główny hormon ALDOSTERON
hormon kryterialny dla życia;
wydzielanie pobudzają: angiotensyna I i
II, podwyższone stężenie potasu we
krwi, obniżony poziom sodu w surowicy,
zmniejszenie objętości krwi lub płynu
zewnątrzkomórkowego, ACTH;
DZIAŁANIE:
•zwiększenie wchłaniania zwrotnego
jonów sodu oraz wydzielanie jonów
potasu;
•zwiększenie objętości płynu
zewnątrzkomórkowego- wzrost objętości
wyrzutowej serca i ciśnienia tętniczego.

Kortyzol, kortykosteron, kortyzon
rytm okołodobowy: wzrost
wydzielania nad ranem;
wydzielanie pobudza: stres (urazy,
hipoglikemia, hipotermia, hipertermia)
i ACTH;
DZIAŁANIE na metabolizm:
•węglowodanów: antagonistycznie do
insuliny; wzrost stężenia glukozy we
krwi;
•białek: nasilenie katabolizmu białek,
wzrost stężenia aminokwasów we
krwi;
•lipidów: wzmożona lipoliza w tkance
tłuszczowej, nasilenie transportu
kwasów tłuszczowych do komórek;
zmiana rozmieszczenia tkanki
tłuszczowej (kark, twarz, szyja);
•inne: wzmożona diureza (zwiększenie
filtracji kłębuszkowej); silne działanie
przeciw zapalne.

ESTROGENY
(w minimalnych
ilościach)

ANDROGENY
DHEA, androstendiol,
tesosteron
DZIAŁANIE:
•regulacja spermatogenezy;
•rozwój drugorzędowych
męskich cech płciowych;
•synteza białek (hormony
anaboliczne);
•wzrost libido;

Aldosteron – regulacja wydzielania
 angiotensyna II

 K+

 Na+

 ACTH

kora nadnerczy
(warstwa kłębkowata)

aldosteron

 resorbcji Na+

 wydalania K+

 wydalania H+

Oś podwzgórzowo-przysadkowonadnerczowo-korowa (PPN)
Kortykoliberyna

Hormon adrenokortykotropowy

Glukortykosteroidy

Działanie: przeciwzapalne,
przeciwhistaminowe,
immunosupresyjne

MOBILIZACJA ENERGETYCZNA

HORMONY TRZUSTKI
TRZUSTKA
aparat wewnątrzwydzielniczy  wyspy Langerhansa (1% masy narządu)zbudowane z
komórek chromatofilnych:

A- GLUKAGON
B- INSULINA I AMYLINA
D- SOMATOSTATYNA (SRIF)
PP – POLIPEPTYD TRZUSTKOWY (PP)
SOMATOSTATYNA
Działanie fizjologiczne:
•hamowanie wydzielania insuliny, glukagonu, sekretyny, cholecystokininy, kwasu
solnego i pepsyny;
•zmniejsza przepływ krwi w jelitach, zwalnia perstaltykę;
•wzmaga wchłanianie wody i elektrolitów;

Hormonalna regulacja poziomu glukozy we krwi

Hyperglikemia

Hypoglikemia

Glukoza > 1,1 g/l

Glukoza < 0,7 g/l

β

α

Insulina

Glukagon

•transport do komórek
•synteza glikogenu
•zużycie glukozy
•synteza białka
•synteza tłuszczu

•glikogenoliza
•lipoliza
•proteoliza
•glukoneogeneza

Norma
Glukoza
0,7-1,1 g/l

Adrenalina
Kortyzol

glukoza
glikogenogeneza

glikogenoliza
glikogen

glikoliza

glukoneogeneza
glikogenoneogeneza

pirogronian

mleczan

GRASICA
wytwarzanie i dojrzewanie limfocytów T;

budowa zrazikowa: rdzeń i kora;

Noworodek
Okres dojrzewania
25 lat
60 lat
70 lat

zrąb – kom. nabłonkowe  TYMOZYNA, TYMOPOETYNA;
miąższ – kom. limfoidalne (tymocyty) głównie w korze;

Tymozyna i tymopoetyna:

• przyśpieszają dojrzewanie limfocytów T
• pobudzają limfopoezę, granulocyto- i erytropoezę
• wzmagają odpowiedź limfocytów na mitogeny
• wzmagają syntezę immunoglobulin
• hamują rozwój nowotworów
• zwiększają odporność organizmu na choroby
• przyśpieszają procesy regeneracji tkanek

15 g
35 g
25 g
<15 g
~0 g

HORMONY UKŁADU ROZRODCZEGO
JAJNIKI : estrogeny i progesteron
Progesteron
- rozrost gruczołów błony śluzowej macicy
- po zapłodnieniu - przekształcanie błony śluzowej macicy w błonę doczesną (w okresie
ciąży wytwarzany jest przez łożysko i zapobiega skurczom macicy)
- brak zapłodnienia – zanik ciałka żółtego (i obniżenie syntezy progesteronu) mężczyźni
~ 0.3 ng/mL
Kobiety ~ 0.9 ng/mL (faza folikularna cyklu) do ~ 18 ng/mL – faza lutealna

JĄDRA: testosteron

