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Układ hormonalny człowieka
 W skład układu hormonalnego wchodzą liczne gruczoły dokrewne (wydzielania
wewnętrznego) i wyspecjalizowane tkanki, których zadaniem jest produkowanie hormonów
(substancji regulujących rozmaite funkcje organizmu).
 Hormony człowieka wydzielane są bezpośrednio
do krwi i razem z nią przenoszone regulując
czynności i modyfikując cechy strukturalne
tkanek leżących w pobliżu miejsca wydzielania
hormonu lub oddalonych, do których dociera on
poprzez krew.
 Wraz z układem nerwowym i regulacją
na poziomie tkankowym, układ hormonalny
stanowi niezbędny mechanizm przystosowawczy
do zmieniających się warunków środowiska
zewnętrznego i wewnętrznego.

Podwzgórze
 Podwzgórze to część podkorowa mózgowia zaliczana do międzymózgowia, od którego
zależy homeostaza organizmu.
 Czynność podwzgórza pozostaje w ścisłym związku z przysadką mózgową.
Hormony podwzgórza biorące udział w
regulacji wydzielania przedniego płata
przysadki:
 kortykoliberyna (CRH)
 tyreoliberyna (TRH)
 gonadoliberyna (GnLH, LHLH)
 somatoliberyna (GHRH, GRH)
 somatostatyna (SRIF)
 prolaktoliberyna (PRH)
 prolaktostatyna (PIH, dopamina)
 melanoliberyna (MRH)
 melanostatyna (MIF)
 wazopresyna
 oksytocyna

Przysadka mózgowa
 Przysadka jest usytuowana na podstawie czaszki w części kości klinowej zwanej siodłem
tureckim (łac. sella turcica) i jest ściśle funkcjonalnie związana z podwzgórzem.
 Przysadka dzieli się na trzy części: przednią, środkową i tylną.
Część przednia (gruczołowa) wydziela:
 hormon wzrostu (GH)
 prolaktynę (PRL)
 hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
 hormon tyreotropowy (TSH)
 hormon folikulotropowy (FSH)
 hormon luteinizujący (LH)
 endorfiny (PEA)
Część środkowa wydziela:
 Melanotropina (MSH)
Część tylna (nerwowa) magazynuje 2 hormony
syntetyzowane w podwzgórzu:
 oksytocynę
 wazopresynę ADH (hormon antydiuretyczny)

Anatomiczne powiązania przysadki i głównych jąder podwzgórza
 Podwzgórze oraz przysadka
tworzą jednostkę
czynnościową, która sprawuje
kontrolę nad działaniem kilku
gruczołów dokrewnych –
tarczycy, kory nadnerczy i
gonad – a także nad wieloma
funkcjami fizjologicznymi
organizmu.
 Jednostka ta stanowi
typowy przykład regulacji
neuroendokrynologicznej,
ilustrujący wzajemne
oddziaływania zachodzące
pomiędzy mózgiem a
gruczołami dokrewnymi.

Lewiński A, Podwzgórze i przysadka

Tarczyca
 Tarczyca – nieparzysty gruczoł wydzielania
wewnętrznego w przednio-dolnej części szyi.
 Wytwarza hormony: trójjodotyroninę (T3),
tyroksynę (T4) i kalcytoninę, wpływając na metabolizm
i gospodarkę wapniowo-fosforową organizmu.

Biologiczne funkcje hormonów tarczycy:
 rozwój ośrodkowego układu nerwowego
 wzmożone procesy przemiany materii
 mineralizacja kości (wzrost)
 serce (pobudzanie rec. β1-adrenergicznych)
 wątroba (nasilenie lipogenezy,
glikogenolizy, glukoneogenezy)

Synteza hormonów tarczycy
Tarczyca obficie magazynuje produkowane przez
siebie hormony, zanim zostaną one uwolnione do
krwi. Są one przechowywane w postaci jodowanej
tyreoglobuliny (Tg) w żelu wewnątrzpęcherzykowym.
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www.pharmalo.com
Setian N, J Pediatr, 2007

Mechanizm działania hormonów tarczycy

element

Riaz S, Pharmalo, 2012

Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca
Zmiany stężenia TSH w
surowicy są najczulszym
wskaźnikiem pierwotnych
zaburzeń czynności
tarczycy: poziom TSH
wzrasta w warunkach
niedoboru hormonów
tarczycy (niedoczynność
tarczycy), a obniża się w
sytuacji nadmiaru
hormonów tarczycy
(nadczynność tarczycy)
Izomer nieczynny hormonalnie

Dejodynaza (DI, DII, DIII)
TBG

Dejodynaza występuje w mikrosomach wątroby, nerek, tarczycy, przysadki mózgowej, łożysku,
gruczole mlecznym, sercu, mięśniach szkieletowych, płucach, trzustce, śledzionie, jelicie i skórze.
Gietka-Czernel M, Postepy Nauk Medycznych, 2008

Diagnostyka laboratoryjna czynności tarczycy
Wartości prawidłowe u osób dorosłych:
Wartości referencyjne
Tyroksyna całkowita (T4)

4,5-10,9 μg/dl

Tyroksyna wolna (FT4)

0,8-1,8 ng/dl

Trijodotyronina całkowita (T3)

60-181 ng/dl

Trijodotyronina wolna (fT3)

1,4-4,4 pg/dl

Trijodotyronina odwrotna (rT3)

0,09-0,35 ng/ml

Hormon tyreotropowy (TSH)

0,3-4,0 IU/ml

Tyreoglobulina

0-60 ng/ml

Globulina wiążąca hormony tarczycy (TBG)

16-24 μg/ml

Przeciwciała przeciwko mikrosomom tarczycy

<1:100

Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie

<2,0 IU/ml

Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycy

<2,0 IU/ml

Wg. Jacques Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, 2011

Wartości prawidłowe TSH i fT4 w zależności od wieku

Jacques Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, 2011

Wrodzona niedoczynność tarczycy

Hipotyreoza – wrodzona niedoczynność tarczycy
 Wrodzoną niedoczynność tarczycy (WNT) rozpoznaje
się, jeżeli dysfunkcja układu podwzgórze - przysadka tarczyca występuje od okresu życia płodowego.
 Częstość występowania WNT w krajach europejskich
ocenia się na 1 : 3000 do 1 : 4000 urodzeń żywych. W
Polsce rocznie rodzi się 100 - 120 noworodków chorych na
WNT (dane Instytutu Matki i Dziecka).
 Przyczyny: dysgenezja (wady rozwojowe gruczołu tarczowego w ok. 70-80% przypadków);
dyshormonogeneza (wrodzone zaburzenia biosyntezy hormonów tarczycy w ok. 15-30%
przypadków); zespoły oporności tkanek na działanie hormonów tarczycy (rzadko występujące
zaburzenia zależne od uszkodzenia lub braku receptorów T3 w komórkach); wrodzona
niedoczynność tarczycy podwzgórzowo-przysadkowa (wynika z obecności wad rozwojowych
lub uszkodzenia tych struktur w wyniku niedotlenienia, infekcji, procesów
autouimmunologicznych w okresie życia płodowego, co prowadzi do deficytu TRH lub TSH);
przejściowa niedoczynność tarczycy (niedobór lub nadmierna podaż jodu w okresie ciąży).

Schemat badań przesiewowych noworodków

Pobieranie krwi od
noworodka do badania
na fenyloketonurię
bibuła typu Whatman 903
(Whatman, GmbH, Germany)

Rejestr komputerowy etykiet oraz bibuł z
próbkami krwi umożliwia kontrolę wszystkich
etapów badań przesiewowych, w tym pobrania
krwi od noworodków, wykonania testów,
powiadomienia rodziców oraz wykonania
diagnostyki potwierdzającej przez lekarza.
Dopiero zarejestrowanie informacji o diagnozie
kończy badanie przesiewowe.
http://przesiew.imid.med.pl/schemat.html
Zakład Badań Przesiewowych, Instytut Matki i Dziecka

Wrodzona niedoczynność tarczycy
Objawy:
 przedłużona żółtaczka noworodków (w 1/3 przypadków)
 sucha marmurkowa skóra
 obecność przepukliny pępkowej
 mniejsza ruchliwość, niechęć do ssania, zaparcia
 dzieci są spokojne, dużo śpią, mało płaczą
 powiększenie języka wskutek zaburzeń oddychania
 obniżenie napięcia mięśniowego
 opóźnione dojrzewanie kości
 upośledzenie umysłowe wskutek uszkodzenia centralnego układu
nerwowego (objawy zależą od stopnia niedoboru hormonów tarczycy
u płodu oraz pourodzeniowego czasu trwania hipotyreozy)
Leczenie:
Leczenie substytucyjne - doustna podaż soli sodowej L-tyroksyny
(uzyskanie prawidłowych wskaźników rozwoju somatycznego i
psychicznego). Postuluje się wdrożenie leczenia w drugim
tygodniu życia.

Hipertyreoza/tyreotoksykoza w nadczynności tarczycy
 Jest to stan hipermetaboliczny na skutek nadmiaru krążących
hormonów tarczycy.

Choroba Gravesa-Basedowa

 Przyczyny: immunoglobuliny pobudzające tarczycę (TSI); rozlane
wole toksyczne (choroba Gravesa-Basedowa – choroba
autoimmunologiczna spowodowana obecnością przeciwciał
pobudzających receptory dla TSH  nadmierne wydzielanie T3 i T4,
niskie TSH); guzki autonomiczne tarczycy (TSH niskie); gruczolak
toksyczny; wole wieloguzkowe toksyczne; guz przysadki
wydzielający TSH (TSH wysokie); pozaprzysadkowe wydzielanie TSH;
tkanki trofoblastu (nowotwory wydzielające hCG - np. rak
kosmówkowy, zaśniad groniasty, rak zarodkowy jądra - wiąże się z
receptorami TSH)
 Objawy: nadpobudliwość, zwiększona potliwość, kołatanie serca, tachykardia, duszność,
utrata masy ciała, ciepła i wilgotna skóra, bezsenność, powiększenie tarczycy (wole)

 Leczenie: tyreostatyki (propylotiouracyl, metimazol) –
hamują jodowanie tyrozyny, współzawodniczą z nią o jod;
leczenie chirurgiczne (częściowe usunięcie tarczycy);
wspomagająco – β-blokery (propranolol)

Tyreotoksykoza bez nadczynności tarczycy
 Zwiększone uwalnianie hormonów tarczycy po uszkodzeniu
komórek występuje wcześnie i jest przejściowe.
 Przyczyny: zapalenie tarczycy (limfocytowe – niebolesne,
podostre ziarniniakowe, Hashimoto); indukowana jodem
(Jod-Basedow); hormonalnie czynne przerzuty raka tarczycy;
wole jajnikowe z nadczynnością tarczycy; ektopowa tkanka
tarczycy; polekowa (np. u ok. 20% osób stosujących amiodaron – lek antyarytmiczny);
zażywanie nadmiernych dawek hormonów tarczycy; ciąża w 3. trymestrze – pobudzanie
receptora dla TSH przez hCG z powodu ich znacznego podobieństwa
Amiodaron

Metabolizm amiodaronu w wątrobie 
w wyniku dealkilacji  aktywny
metabolit: desethylamiodaron

Wpływ amiodaronu na tarczycę wywołany jest:
1) obecnością jodu,
2) zdolnością hamowania konwersji T4 do T3,
3) zdolnością hamowania receptorów jądrowych
dla hormonów tarczycy w mięśniu sercowym,
4) cytotoksycznością wobec tyreocytów,
5) wywoływaniem procesów immunizacyjnych i
zapalnych.
Jastrzębska H, Postępy nauk medycznych, 2012

Objawy niedoczynności i nadczynności tarczycy

Algorytm badania czynności tarczycy

Nadczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy

Jacques Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, 2011

Test pobudzenia tyreoliberyną (TRH)

Jacques Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, 2011

Wpływ przeciwciał heterofilnych na oznaczanie stężenia TSH
w surowicy metodą chemiluminescencyjną

Dwie klasy przeciwciał heterofilnych:

1) przeciwciała polireaktywne np.
czynnik reumatoidalny z klasy IgM
oraz
2) przeciwciała powstałe w wyniku
infekcji bądź kontaktu z antygenem
zwierzęcym - HAMA ( Human AntiMouse Antibodies) oraz HAAA (
Human Anti-Animal Antibodies) obecne u ludzi poddanych terapii z
wykorzystaniem antygenu
zwierzęcego oraz zajmujących się
prywatnie lub zawodowo zwierzętami

Wg Krishnan SGS, Pathalapati R, Kaplan L, Cobbs RK. Postgrad Med J 2006; 82:e27.
Gietka-Czernel M, Postepy Nauk Medycznych, 2008

Nadnercza

 Nadnercze – parzysty gruczoł wydzielania wewnętrznego położony
zaotrzewnowo na górnym biegunie nerki.
Składają się z części korowej i rdzeniowej różnych pod względem
budowy i czynności
 Kora wytwarza:
 glikokortykosteroidy (syntetyzowane w komórkach warstwy
pasmowatej), z których najważniejszy jest kortyzol
 mineralokortykoidy (w warstwie kłębkowatej), z których
najsilniejsze działanie wykazuje aldosteron
 niewielkie ilości hormonów płciowych – androgeny i estrogeny
(w warstwie siatkowatej)
Rdzeń nadnerczy wytwarza katecholaminy (adrenalina i noradrenalina).

Synteza hormonów kory nadnerczy

Testosteron
17β-HSD

Estron
Kortyzol

Kortykosteron

Aldosteron

Androstendion

Estradiol

Produkcja glikokortykosteroidów przez nadnercza

AVP – wazopresyna;
CRH – kortykoliberyna;
ACTH – hormon
adrenokortykotropowy

Nagalski and Kiersztan, Postepy Hig Med. Dośw, 2010

Przeciwzapalne działanie glikokortykosteroidów
 Dzięki silnemu działaniu przeciwzapalnemu i immunosupresyjnemu glikokortykosteroidy
są powszechnie stosowane w różnych działach współczesnej medycyny. Zajmują m.in.
czołowe miejsce w leczeniu astmy oskrzelowej.
 Zahamowanie syntezy
wielu cytokin
prozapalnych (m.in. IL-1,
IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8,
TNF-α i GM-CSF) oraz
ekspresji cząsteczek
adhezyjnych.
 GKS wziewne: np.
budezonid, flutykazon.
 GKS stosowane ogólnie:
np. deksametazon,
hydrokortyzon, prednizon
– szereg działań
niepożądanych.
http://doctorstevesbanjo.com/nfkappab/

Działanie glikokortykosteroidów

 Działanie antyinsulinowe - wzrost poziomu glukozy we krwi, poprzez hamowanie
obwodowego wychwytu glukozy przez mięśnie i tkankę tłuszczową.
 Nasilenie glukoneogenezy w wątrobie.
 Metabolizm białek – mobilizacja substratów dla glukoneogenezy powoduje katabolizm białek
w tkankach pozawątrobowych (mięśnie, kości).
 Lipoliza – uwalnianie kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej do produkcji energii.
 Wpływ na wydzielanie parathormonu (PTH) – gospodarka mineralna.
 Działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne – hamowanie fosfolipazy A2 (synteza
prostaglandyn), spadek przepuszczalności naczyń, obniżenie migracji komórek zapalnych.

Zespół i choroba Cushinga
 Choroba Cushinga (pierwotna nadczynność
kory nadnerczy) – hiperkortyzolizm zależny od
ACTH (stężenie we krwi jest zwiększone)
Przyczyny: guz przysadki (70-90%); rozrost
komórek adrenokortykotropowych przysadki
(rzadko); ektopowe wydzielanie CRH lub ACTH
(nowotwory pozaprzysadkowe).

„bawoli”
garb

Hirsutyzm

 Zespół Cushinga – (wtórna nadczynność kory
nadnerczy) - hiperkortyzolizm niezależny od
ACTH (stężenie we krwi jest niskie) - zespół
objawów chorobowych związanych z
występowaniem podwyższonego poziomu
kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych)
w surowicy krwi.
Przyczyny: Najczęstszą przyczyną występowania
zespołu Cushinga jest długotrwałe podawanie
glikokortykosterydów w leczeniu innych chorób
(jatrogenny); gruczolak i rak nadnerczy.

Okrągła
„księżycowata”
twarz

Łatwe siniaczenie się skóry
Otyłość typu brzusznego

Rozstępy

Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca
Osteoporoza
Zaburzenia psychiczne

Diagnostyka laboratoryjna zespołu Cushinga

Rytm dobowy
wydzielania kortyzolu
Jacques Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, 2011

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Odwodnienie,
Niedobór Na+,
krwotok

Regulacja gospodarki wodno-mineralnej ustroju

Spadek objętości
krwi

Spadek ciśnienia
krwi

Wzrost ciśnienia
krwi do wartości
prawidłowych
Komórki aparatu
przykłębuszkowego nerek
Skurcz naczyń
Wzrost reniny

Wątroba

Angiotensynogen

Kora
nadnerczy
Wzrost K+
w płynie
pozakomórkowym

Wzrost
angiotensyny I

Płuca (ACE – enzym
konwertujący angiotensynę)

Wzrost
angiotensyny II

Wzrost objętości
krwi

Wzrost
aldosteronu

W nerkach, wzrost
reabsorpcji Na+ i wody

www.studyblue.com - zmodyfikowane

Działanie aldosteronu w kanalikach nerkowych
 Aldosteron ma istotny
wpływ na mineralny skład
moczu, a przez to na
gospodarkę mineralną całego
ustroju.
 Zwiększa on wchłanianie
zwrotne (reabsorpcja) sodu w
kanalikach dystalnych oraz
jego wymianę na jon potasu i
jon wodorowy.
 Skutkiem tego rośnie ilość
sodu we krwi i w tkankach,
spada zaś jego wydalanie w
moczu.
 Wzrost stężenia sodu w
organizmie zatrzymuje wodę i
wywołuje wzrost ciśnienia
osmotycznego płynów
ustrojowych.

Inhibitory ACE w chorobach układu krążenia
Są podstawowymi lekami w terapii nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza ze współistniejącą
niewydolnością krążenia.

Efekty kliniczne inhibitorów ACE

Psurek et al., Nefrol Dial Pol, 2010

Hormon wzrostu

Wątroba

Kości
glukoneogeneza

Mięśnie
szkieletowe

Tkanka
tłuszczowa

osteo- i
chondro
genezy
transport glukozy

lipoliza

pobudzanie wzrostu masy ciała i wzrost
humupd.oxfordjournals.org - zmodyfikowano

Akromegalia
 Akromegalia – choroba spowodowana nadmiernym wydzielaniem GH (najczęściej przez
gruczolaka przysadki) lub GHRH (guz podwzgórza, ektopowe wytwarzanie np. przez guz
trzustki lub rakowiak oskrzela) występuje u osób dorosłych, u których skończony został proces
wzrastania kości, a nasady kości długich uległy mineralizacji i zrośnięciu (3-5 dekada życia).

drugline.org

 Objawy:
- rozrost tkanek miękkich – stóp i dłoni, żuchwy,
nosa, małżowin usznych, języka, wałów
nadoczodołowych (powiększenie języka może
spowodować problemy z mową, bezdech senny)
- przerost i deformacja kości, deformacje stawów,
bóle stawów i kości (zespół cieśni nadgarstka)
- powiększenie narządów wewnętrznych
(splenomegalia, hepatomegalia, kardiomegalia)
 Diagnostyka: IGF-1 GH , badania obrazowe
(TK), stężenie GH nie obniża się DTTG.

www.physio-pedia.com

 Leczenie: operacyjne; farmakologiczne agonistów dopaminy (bromokryptyna), analogi
somatostatyny o przedłużonym działaniu (oktreotyd) oraz antagonisty receptora dla
hormonu wzrostu (pegwisomant); radioterapia

Gigantyzm
 Gigantyzm - nadmierne wydzielanie GH przez
gruczolaka przysadki mózgowej lub nadmierne
wydzielanie GHRH (guz podwzgórza, ektopowe
wytwarzanie np. przez guz trzustki lub rakowiak
oskrzela).
 Choroba rozwija się w wieku młodocianym,
kiedy nie doszło jeszcze do zrastania się nasad
kości i skostnienia chrząstek wzrostowych
 Przyspieszone wzrastanie jest najczęściej
równomierne.
 Diagnostyka: jak w akromegalii
 Leczenie: jak w akromegalii
 Uszkodzenie przysadki może spowodować niski poziom kortyzolu, estradiolu, testosteronu,
a także hormonów tarczycy – zarówno w gigantyzmie, jak i w akromegalii.

Karłowatość
 Karłowatość - niedobór GH zazwyczaj spowodowany
niedoborem GHRH w związku z tym często może łączyć
się z niskim poziomem TSH lub/oraz ACTH.

Peter Dinklage

 Objawy: zahamowanie wzrostu zwykle widoczne ok.
3. roku życia. Wzrost maksymalny to ok. 120 cm.
 Diagnostyka: GH, IGF-1, białko-3 wiążące IGF; testy
stymulacyjne z insuliną, argininą, L-DOPA, klonidyną,
glukagonem  brak zwiększonego wydzielania GH
świadczy o uszkodzeniu przysadki lub podwzgórza
(chociaż nie różnicuje tych zmian).
 Odpowiedź GH w ww. testach jest prawidłowa lub
nadmierna w przypadku niskiego wzrostu na skutek
braku receptorów GH (karłowatość Larona) lub
oporności na somatomedyny (Pigmeje).
Leczenie: operacyjne; farmakologiczne - podawanie
ludzkiego hormonu wzrostu i sterydów anabolicznych
przez kilka lat.

Leo Messi

Do przygotowania na najbliższe ćwiczenia

Niebiałkowe związki azotowe w ocenie funkcji nerek:
1) Powstawanie mocznika w organizmie człowieka – lokalizacja komórkowa, znaczenie
2) Oznaczanie kreatyniny w surowicy krwi – zmodyfikowana metoda Jaffe’go
3) Współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR, z ang. glomerular filtration rate) –
znaczenie kliniczne, zasady doboru analitu

