
hormony

Wybrane zagadnienia  



Somatotropina w życiu płodowym

 Obecność somatotropiny w 
kk.kwasochłonnych 
przysadki u embrionu  7-9 
tyg.

 W łożysku naczyniowym ok 
10 -12 tyg.

 max stężenie Gh we krwi 
płodu między 20 a 24. 
tygodniem ciąży

 W późniejszym okresie 
stężenie somatotropiny 
systematycznie obniża się, 
aż do terminu porodu



IGF

 Obecność IGF u ok.13 
tyg embrionu ale 
wzrost pod koniec 
ciąży

 Regulacja wydzielania 
Gh z udziałem IGF

 U noworodków 
hipotroficznych 
mniejszy poziom IGF

http://trymestr.pl/fotos/plod01.html
http://trymestr.pl/fotos/plod01.html


Aspekty kliniczne
 duże nadzieje w terapii z użyciem płodowego hormonu 

wzrostu i insulinopodobnego czynnika wzrostu I. Hormony 
te, podawane w badaniach eksperymentalnych ciężarnym, 
przyczyniały się do poprawy funkcjonowania łożyska i 
wzrostu płodu. 

 enteralna suplementacja czynników wzrostu i substancji 
odżywczych podawanych do płynu owodniowego, przynosi 
dobre efekty. Zawierający IGF-I płyn owodniowy, połykany 
przez płód, może przyspieszać dojrzewanie układu 
pokarmowego płodu i wpływać na progresję wzrostu  



aspekty 
kliniczne

 Pozytywne efekty terapii L-argininą. 
Aminokwas ten pobudza wydzielanie 
hormonu wzrostu oraz stanowi prekursor 
tlenku azotu - czynnika, który poprzez 
relaksację mięśniówki naczyń poprawia 
przepływ krwi w łożysku 

 Ciąże powikłane nieprawidłowym wzrostem 
płodu należą do ciąż wysokiego ryzyka. 
Częściej w tych przypadkach występuje 
wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, 
niedotlenienie porodowe oraz powikłania 
okresu noworodkowego takie jak 
hipoglikemia czy zaburzenia oddychania  
W związku z powyższym zaburzenia 
wzrostu wewnątrzmacicznego płodu 
wymagają wczesnej diagnostyki w celu 
wdrożenia terapii i intensywnego 
monitorowania dobrostanu płodu.

 Lamparielo C. et al.: Use of arginine in intrauterine growth retardation 

(IUGR). Authors´ experience. Minerva Ginecol

 Reece E.: Diabetes in pregnancy. Obstet. Gynecol. Clin. North. Am.



Kontrola wydzielania Gh

GHIH (or)

SST (somatostatin)

(-)

Przednia cz. przysadki:

podwzgórze: GHRH

(+)

GH
(somatotropin)

watroba: IGF (somatomedyny)

(+)

(-)



GH- GROWTH HORMONE

Efekty bezpośrednieEfekty posrednie

Lipoliza w 

kom. tłuszczowych

+

Metabolizm

weglowodanów

+

Insulin-like Growth Factor

+

Kom.tluszczowe mięsnie

chondrocyty

synteza

protein

Tworzenie chrząstek

lipogeneza

wzrost FFA, glicerolu, cukru w 

krążeniu



Rola hormonu wzrostu

 regulacja metabolizmu węglowodanów, 
białek, tłuszczów, 

 regulacja prawidłowego składu  ciała

( masa mięśni, % zawartość tłuszczu, 
gęstość mineralna kości ) 

 regulacja czynności m. serca : 
poprzez IGF-1; przerost miocytów, 
poprawa czynności i kurczliwości serca

 poprawa stanu psychicznego



Hormon wzrostu wywołuje w organizmie efekty:

anaboliczne - w dużym stopniu wywoływane pośrednio przez IGF-
1 (zwiększanie wychwytu aminokwasów, przyspieszenie 
transkrypcji i translacji mRNA, 

hamowanie proteolizy, zwiększanie ilości jąder w komórkach 
mięśniowych, wzrost objętości i masy włókien mięśniowych);

lipolityczne - (w sposób niezależny od IGF-1) poprzez 
bezpośrednią aktywację cyklazy adenylowej, następnie 
aktywację cAMP-zależnej kinazy białkowej oraz fosforylację 
i aktywację hormono-wrażliwej lipazy;

diabetogenne - (zmniejsza wykorzystanie węglowodanów poprzez 
utrudnienie wychwytu glukozy);

stymulujące wzrost kości długich;



mózg
Przysadka

watroba

IGF

IGF binding proteins (IGFBPs)

wzrost

Growth Hormone (GH)

Oś : GH/IGF/IGFBP



IGF-y

 Czynnik wzrostu IGF-1, nazywany wcześniej somatomedyną C, 
jest peptydem zasadowym złożonym z 70 aminokwasów, 

 IGF-2 peptydem nieznacznie kwasowym zbudowanym z 67 
aminokwasów. 

 Oba peptydy wykazują duże pokrewieństwo strukturalne, 
posiadając te same aminokwasy aż w 45 pozycjach.  

 Podobnie do insuliny są zbudowane z dwóch łańcuchów: A i B, 
połączonych ze sobą za pomocą wiązań dwusiarczkowych. 

 Dzięki podobieństwu strukturalnemu do insuliny oba czynniki 
wzrostowe, zarówno IGF1, jak i IGF2, posiadają zdolność do 
wiązania się z receptorem insulinowym.

 insulina ma zdolność wiązania się z receptorem IGF typu 1, 
 Insulina nie wykazuje powinowactwa w stosunku do białek 

wiążących IGF.



Na system czynników wzrostowych 
IGF składają się

 1. dwa ligandy, tj. IGF-1 (insulin-like growth 
factor 1) oraz IGF-2 (insulin-like growth factor 
2),

 2. sześć białek wiążących czynniki IGF (od 
IGFBP-1 do IGFBP-6 = insulin-like growth 
factor-binding protein-1 do IGF-binding 
protein-6),  

 3.dwa receptory dla IGF (IGF-1R i IGF-2R 
receptors)  

 4. enzymy proteolityczne IGFBP (IGFBP 
proteases)  



Insulinopodobne czynniki wzrostu   (IGF-I, IGF-II)

 IGF-y wywierają na komórki efekt 
mitogenny poprzez : działanie para- i 
autokrynne. 

 Kluczowa rola w regulacji proliferacji 
komórek ich różnicowania i apoptozie



somatomedyny

 IGF-I jest w zdecydowanej większości 
produkowany przez hepatocyty w odpowiedzi  na 
działanie hormonu wzrostu

 GH/IGF-I - główny regulator postnatalnego 
wzrostu organizmu

 synteza IGF-II odbywa się także niezależnie od 
GH 

 IGF-II - rola podczas rozwoju płodu wewnątrz 
macicy.

 Syntezowane de novo w komórkach różnych 
tkanek



Insulinopodobny czynnik wzrostu 1

IGF-1 - najważniejszy przekaźnik 
działań GH w ustroju.

 Rinderknecht E., Humbel R.E. (1978)  FEBS lett 89: 283-6. Roith 
D.L., Scavo L., Butler A. (2001)  Trends Endocrinol. Metab. 12: 4852.



Występowanie IGF w kompleksach z 
białkami

 insulinopodobne czynniki wzrostu różnią się od insuliny 
występowaniem w surowicy jako kompleksy związane z białkami 
wiążącymi 

 Są to białka IGFBP-1 do IGFBP-6, które mają wysokie 
powinowactwo do peptydów IGF .

 Stężenie każdego z białek IGFBP jest różne w zależności od płynu 
biologicznego, w którym występują. 

- IGFBP-1 jest głównym białkiem IGFBP w płynie
owodniowym człowieka ,

- IGFBP-2 występuje w znacznych ilościach w płynie 
mózgowo-rdzeniowym  i nasieniu .

- IGFBP-3 jest natomiast głównym białkiem wiążącym 
IGF-1 w surowicy krwi . 



Wiązanie IGF z białkami
 W krwiobiegu IGF występuje w formie wolnej lub

związanej z białkami o wysokim lub niskim powinowactwie

 zidentyfikowanych 6 białek wiążących IGF 
(od IGFBP-1 do IGFBP-6). 

 Ponad  90% krążącego IGF jest związane z IGFBP-3 oraz 
kwasowo labilną cząsteczką (ALS – acid labil subunit)
tworząc kompleks o masie 150 kDa. Kompleks ten przedłuża 
czas półtrwania IGF-I (z 10 minut do ok. 15 godzin) i 
chroni przed    efektem hipoglikemii wywoływanym przez 
niezwiązane insulinopodobne czynniki wzrostu.

 Pozostała część występuje w formie kompleksów o masie 40-50 
kDa, łącząc się  z innymi białkami, a mniej niż 1% występuje w 
formie niezwiązanej



Kinaza

tyrozynowa



Aspekty kliniczne

 synteza IGF-1, IGFB-3 i ALS jest 
stymulowana przez hormon wzrostu, 
dlatego też pomiar stężenia tych białek 
w surowicy krwi posiada bardzo dużą 
wartość kliniczną w diagnostyce 
niedoboru hormonu wzrostu 

A.Suwała, K.Ziora, D.Landowska Structure and Function of 
Insulin-like Growth Factors and Clinical Symptoms of 
IGF-1 Deficiency, Endok. Ped. 2010



podsumowanie

 Czynnik wzrostu pobudza przejscie fazy cyklu 
komórkowego z G0 do G1
 Inicjuje cykl komórkowy

 Hormon wzrostu
 Efekt bezpośredni:

 Lipoliza
 Metabolizm węglowodanów
 Wzrost wydzielania IGF z watroby

 Pośredni efekt przez IGF
 Wzrost lipogenezy w komórkach tłuszczowych
 Wzrost syntezy białek w mięśniach
 Wzrost formowania chrząstek i wzrastanie kości

 IGFBPs
 IGFBP3 stymuluje wzrost
 IGFBP1 hamuje wzrost



Aspekty kliniczne

Z nadekspresją genu IGF-I mamy do czynienia w

 Guzach centralnego układu nerwowego w tym w glejakach,

 niektórych schorzeniach ginekologicznych
takich jak np. PCO (polycystic ovarian disease), 
endometriozie,

 mięśniakach macicy. 
Rozwój tych schorzeń jest dodatnio skorelowany z 
miejscową nadprodukcją   IGF-I



Aspekty kliniczne

 IGF-I jak i IGF-II wywiera silny efekt 
mitogenny na komórki różnych typów, w tym 
mięsaka, białaczek, raka prostaty, sutka, płuc, 
odbytu, przełyku, wątroby, trzustki i macicy 
(szyjki i endometrium).

 w przypadku niektórych raków zwiększona 
miejscowa ekspresja IGF-I może być dodatnio
skorelowana ze złośliwością zachodzących 
zmian.



Aspekty kliniczne
 poziom surowiczego insulino-podobnego czynnika wzrostu I 

(IGF-I) jest dodatnio skorelowany z ryzykiem 
zachorowania na raka prostaty. 

Zależność ta nie została jednak do końca wyjaśniona. 
Niektórzy autorzy wykazują wzrost poziomu surowiczego 
IGF-I u pacjentów z rakiem prostaty, w stosunku do grupy 
kontrolnej o 7-8% 

 W innych badaniach przeprowadzonych z użyciem metody 
radioimmunologicznej poziom insulino-podobnego czynnika 
wzrostu I w surowicy krwi u pacjentów z rakiem prostaty w 
stosunku do grupy kontrolnej jest wyższy nawet o 28 % 



Aspekty kliniczne - podsumowanie

IGF-y są czynnikami białkowymi 
odgrywającymi ważną rolę w regulacji 
procesów wzrostu, różnicowania, 
proliferacji i śmierci komórek. 

Podwyższony poziom IGFw surowicy krwi 
jest obserwowany często w licznych 
typach nowotworów. 



Aspekty kliniczne- podsumowanie
Wyjaśnienia wymaga udział w tym procesie licznych białek 

wiążących IGF-y. 

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zaburzenia 
równowagi między IGF/IGFBP sprzyjają kancerogenezie.

Istotną rolę w neogenezie nowotworu odgrywa
prawdopodobnie również IGFI-R. 

Sugeruje się, że blokowanie działania tego receptora poprzez 
antysensowne  nukleotydy lub specyficzne przeciwciała 
może być czynnikiem w terapii nowotworów złośliwych



mózg
Przysadka

wątroba

IGF

IGF binding proteins (IGFBPs)

wzrost

Hormon wzrostu (GH)

GH/IGF/IGFBP Axis

kortyzol



Aspekty kliniczne

 Wpływ stresu na wzrost
 Glikokortykosteroidy (Gcs) hamują proces 

wzrastania

 GC może działać przez białka wiążące IGF

 Nadmierne uwalnianie GH
 Akromegalia

 gigantyzm

 Niedobór GH
 Karłowatość przysadowa



Aspekty kliniczne

 Nadmierne uwalnianie GH

 Akromegalia

 gigantyzm

 Niedobór GH

 Karłowatość przysadkowa

 Karłowatość indukowana stresem

 Oporność na działanie hormonu



Szyszynka
melatonina
serotonina

8-arginino-wazotocyna



Melatonina a układ rozrodczy

 w końcu XIX wieku ukazały się pierwsze doniesienia o 
możliwym udziale szyszynki w regulacji układu płciowego 
oparte na obserwacjach, że guzom szyszynki towarzyszył 
przedwczesny rozwój płciowy 

 W latach 1960-70 wykazano niewątpliwy wpływ melatoniny na 
układ rozrodczy zwierząt 

 Jednakże w chwili obecnej nie ma jednoznacznych dowodów 
na istnienie istotnego wpływu tego hormonu na układ 
rozrodczy człowieka. 

 Wykazano zmiany w stężeniach melatoniny w okresie 
dojrzewania , w przypadkach przyspieszonego i opóźnionego 
rozwoju płciowego i w cyklu miesiączkowym, jednak są to 
badania stosunkowo nieliczne i wykonane na niezbyt licznych 
grupach. 



Melatonina a rytmy biologiczne

 Wydzielanie melatoniny jest uznawane za 
najbardziej bezpośredni wyraz obwodowy 
centralnego zegara biologicznego (jest nawet 
nazywana wskazówkami zegara biologicznego).

 działa  jako endogenny synchronizator zdolny 
do stabilizowania i/lub wzmacniania wielu 
rytmów biologicznych (np. temperatury ciała, 
rytmu sen-czuwanie) 



Melatonina a proces starzenia się

 stężenia melatoniny we krwi ulegają wyraźnemu obniżeniu z 
wiekiem, tak że u osób po 60 – 70 roku życia występują jedynie 
niewielkie ilości tego hormonu we krwi i zanika dobowy rytm jego 
wydzielania, 

 hormon ten reguluje rytmy dobowe w organizmie, a 
desynchronizacja tych rytmów związana ze spadkiem wydzielania 
melatoniny z wiekiem może prowadzić do powstawania chorób wieku 
podeszłego, 

 melatonina jest efektywnym czynnikiem regulującym cykl sen –
czuwanie; uważa się, że pogorszenie jakości snu bardzo często 
występujące u ludzi starszych może wynikać z jej niedoboru, 



Melatonina a proces starzenia się

 melatonina ma działanie pobudzające układ immunologiczny, 
a niedomagania tego systemu są charakterystyczne dla 
wieku podeszłego, 

 dużą rolę w procesie starzenia się i powstawania chorób 
związanych z wiekiem, takich jak choroba nowotworowa, 
choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, przypisuje się 
toksycznym wolnym rodnikom wytwarzanym przez nasze 
komórki w jakże podstawowym dla życia procesie 
utleniania, a melatonina jest bardzo silnym 
przeciwutleniaczem i zmiataczem wolnych rodników 



grasica

 gruczoł znajdujący się w śródpiersiu przednim, tuż za 
mostkiem. Charakterystyczną cechą grasicy jest  
zjawisko inwolucji, 

 Komórki zrębu grasicy wytwarzają szereg substancji o 
charakterze hormonów. Do najważniejszych należą: 
tymozyny, tymulina (grasiczy czynnik surowiczy -
FTS), tymopoetyny, grasiczy czynnik humoralny (THF) 
i grasiczy hormon homeostatyczny (HTH).



grasica

 Grasica pełni funkcję centralnego 
narządu limfatycznego zaopatrując 
układ odpornościowy w dojrzałe 
limfocyty T.

 Stanowi miejsce dojrzewania, 
selekcji i różnicowania macierzystych 
komórek szpikowo-pochodnych, 



Adrenomedulina (ADM)



Adrenomedulina (ADM)

 hormon peptydowy zidentyfikowany po raz 
pierwszy w 1993 roku w tkance guza 
chromochłonnego pheochromocytoma.

 jest pierścieniowym peptydem 
zbudowanym z 52 aminokwasów i należy 
do rodziny peptydów zależnych od genu dla 
kalcytoniny (rodzina CGRP) wspólnie z 
peptydem zależnym od genu dla 
kalcytoniny (CGRP) i amyliną.





Możliwa rola AM jako autokrynnego lub parakrynnego czynnika w 

kardiomiocytach i fibroblastach. 
(+) stymulacja; (−) inhibicja; AM-R, AM receptor.



ADM

 Jest syntetyzowana i wydzielana przez 
układ sercowo-naczyniowy (kadiomiocyty 
przedsionków i komór, śródbłonek i 
mięśnie gładkie naczyń), nerkę i 
moczowód, układ nerwowy (neurony i 
komórki glejowe), komórki nabłonka 
barwnikowego siatkówki, makrofagi, 
fibroblasty, a także niektóre guzy 
nowotworowe.



ADM
 działa auto- i parakrynnie – po podaniu dożylnym zwiększa 

przepływ  w narządach, w których obserwuje się wysoką 
ekspresję genu ADM. 

 działa poprzez heterogenny receptor składający się z dwóch 
białek: receptora podobnego do receptora dla kalcytoniny 
(CRLR) i białka modyfikującego aktywność receptora (RAMP-
2 lub RAMP-3). 

 Oddziaływania między tymi białkami, a także glikozylacja 
CRLR są niezbędne do prawidłowego związania się z 
adrenomeduliną. 

 jest hormonem działającym na tkanki przez cAMP, tlenek 
azotu (NO) bądź za pośrednictwem systemu nerkowych 
prostaglandyn.



ADM - działanie

 rozszerzająco na naczynia za pomocą dwóch 
mechanizmów: bezpośredniego wpływu na 
mięśnie gładkie oraz za pośrednictwem 
wytwarzanego przez śródbłonek NO.

 Poprzez stymulację syntezy NO - zapobiega 
aktywacji płytek. 

 wpływa na gospodarkę wodno-elektrolitową 
poprzez działanie natriuretyczne 



ADM - działanie

 działa najprawdopodobniej w tym samym 
miejscu co aldosteron) przy braku wpływu na 
wychwyt przez komórki cewki proksymalnej.

 ADM zwiększa stężenie przedsionkowego 
peptydu natriuretycznego (ANP), nie wpływając 
przy tym na stężenie wazopresyny zależne od 
angiotensyny II.

 hamuje ośrodkowo pragnienie i apetyt na sól.



ADM – działanie

 wpływa na apoptozę dzięki zmniejszaniu liczby 
komórek z pyknotycznym jądrem, a także 
poprzez bezpośredni wpływ na zmniejszenie 
liczby obumierających komórek.

 udział w proliferacji i różnicowaniu komórek 
(odgrywa rolę czynnika stymulującego wzrost 
niektórych nowotworów), produkcji cytokin 
prozapalnych i prawdopodobnej regulacji 
wydzielania wielu hormonów.



Przydatność kliniczna
 Stężenia czynnika natriuretycznego typu B (BNP) i ADM mogą 

być pomocne w diagnostyce niewydolności serca, jak również 
być predyktorem zwiększonego ryzyka zgonu. 

 Wzrost stężenia ADM następuje również na skutek zmniejszenia 
wysycenia krwi tlenem podczas operacji kardiochirurgicznych w 
krążeniu pozaustrojowym. 

 Stężenie ADM w surowicy wykazuje również związek ze 
stosowaną dietą. Zmniejszenie przez trzy tygodnie liczby 
spożywanych dziennie kalorii powoduje spadek masy ciała i spadek 
stężenia ADM w surowicy krwi.

 może odgrywać istotną rolę w patofizjologii przewlekłej 
niewydolności serca. Pomiar stężenia ADM w surowicy krwi u 
osób z przewlekłą niewydolnością serca może być czynnikiem 
prognostycznym w przebiegu tej choroby. Może też być pomocny 
w określeniu rokowania. U chorych z niewydolnością serca 
stężenie ADM jest znacznie podwyższone w porównaniu z 
osobami zdrowymi. 



Przydatność kliniczna

 Wydzielanie ADM przez komórki mięśni gładkich ma znaczący 
wpływ na przebudowę naczyń płucnych. 

 Jest ona parakrynnym mediatorem, przyczyniającym się 
znacznie do hamowania proliferacji mięśni gładkich, a w 
konsekwencji do hamowania rozwoju nadciśnienia płucnego
przez wzrost oporu tętnic płucnych.

 Wzrost stężenia ADM stwierdza się nie tylko w 
niewydolności serca, ale także w przebiegu świeżego zawału 
mięśnia sercowego. 

 W tych przypadkach możliwa jest jej rola jako czynnika 
prognostycznego dostarczającego – wzorem innych peptydów 
natriuretycznych, a zwłaszcza BNP wielu dodatkowych 
informacji.



Hormony regulujące stężenie glukozy 
w surowicy krwi

 insulina, 
 amylina, 
 glukagon, 
 glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1), 
 Glukozozależny-peptyd insulinotropowy (GIP),
 adrenalina, 
 kortyzol 
 hormon wzrostu. 



Komórki B trzustki

 amylina 

 insulina 

 peptyd C 



AMYLINA

https://www.google.pl/url?url=https://myloview.pl/fototapeta-amylina-amyloid-wysepka-polipeptyd-iapp-czasteczka-bialka-nr-5B1051&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwip_NHltoLLAhUBJg8KHTJYB4s4FBDBbgg1MBA&usg=AFQjCNETisDD7vB3drhcOnI7ZnbN-gewQg
https://www.google.pl/url?url=https://myloview.pl/fototapeta-amylina-amyloid-wysepka-polipeptyd-iapp-czasteczka-bialka-nr-5B1051&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwip_NHltoLLAhUBJg8KHTJYB4s4FBDBbgg1MBA&usg=AFQjCNETisDD7vB3drhcOnI7ZnbN-gewQg


Amylina

 należy do białek z rodziny kalcytoniny 
(calcitonin, CT), do której zalicza się hormony 
peptydowe: 
- kalcytoninę, peptyd związany z genem 
kalcytoniny (calcitonin gene realted peptide, 
CGRP występujący w dwóch postaciach – białko 
αCGRP i βCGRP), 
- ponadto rodzinę adrenomedulliny: 
adrenomedullinę (AM) i adrenomedullinę 2 
(intermedin), adrenomedullinę 5 oraz 
- peptyd stymulujący receptor kalcytoniny (CT 
receptor-stimulating peptides, CRSP) 



Działanie amyliny

 ograniczenie dopływu do krwi glukozy zarówno ze źródeł 
egzogennych (pokarm), jak i endogennych, którymi są 
procesy glikogenolizy i glukoneogenezy. 

 Ograniczenie dostępu glukozy do krwi przez amylinę 
odbywa się m.in. w wyniku hamowania sekrecji glukagonu. 

 W okresie poresorpcyjnym, spadek stężenia glukozy we krwi 
poniżej wartości fizjologicznych, tj. około 60 mg/ dl, hamuje 
sekrecję zarówno insuliny, jak i amyliny. 

 poposiłkowa sekrecja glukagonu jest hamowana przez amylinę 
również pod wpływem mechanizmu angażującego ośrodkowy 
układ nerwowy. 



Rola insuliny i glukagonu w 
utrzymaniu homeostazy glukozy



Udział amyliny i hormonów inkretynowych (GLP-1 i GIP) w utrzymaniu homeostazy glukozy



Endogenny GLP-1

 potencjalny idealny czynnik 
przeciwcukrzycowy.

 uwalniany do krążenia z komorek L jelita 
cienkiego w odpowiedzi na doustne 
przyjęcie pokarmu, obniża glikemię 
poposiłkową poprzez wpływ na 
endokrynną funkcję trzustki, motorykę i 
wydzielanie przewodu pokarmowego
oraz mechanizmy ośrodkowe.



Aspekty kliniczne

 Deficyt sekrecji insuliny, amyliny i GLP-1 –
hiperglikemia poposiłkowa stwierdzana u 
chorych na cukrzycę. 

 Deficyt amyliny i GLP-1 prowadzi do akceleracji 
opróżniania zołądka a w rezultacie wzrasta 
absorpcja glukozy do krążenia z następowym 
wzrostem poposiłkowej glikemii. 

 wzrasta sekrecja glukagonu prowadząc do 
zwiększenia wątrobowej produkcji glukozy.



podsumowanie

 W cukrzycy - deficyt nie tylko insuliny ale 
także amyliny i GLP-1, co w rezultacie prowadzi 
do nadmiernej sekrecji glukagonu w okresie 
poposiłkowym, akceleracji szybkości opróżniania 
żołądka a to prowadzi do wzrostu glikemii 
poposiłkowej.

 Zastosowanie preparatów amyliny i GLP-1 może 
korzystnie wpływać na glukoregulację.



Działanie TRH

 TRH pełni w OUN funkcję neuromodulatora 
hamującego uwalnianie wazopresyny i oksytocyny z 
układu podwzgórzowo-przysadkowego podczas 
inkubacji in vitro, w warunkach pobudzenia 
osmotycznego, a także u samic w okresie laktacji, 

 TRH hamuje uwalnianie AVP w warunkach ostrej 
hipowolemii wywołanej krwotokiem oraz zmienia 
przebieg rytmu dobowego sekrecji AVP i OT.


