
FIZJOLOGIA UKŁADU DOKREWNEGO 
 
 
I. ZAKRES WIEDZY WYMAGANEJ OD STUDENTA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ: 

 
1. Znajomość struktur wchodzących w skład układu hormonalnego, ich lokalizacja, bez 
szczegółów budowy anatomicznej. 
2. Znajomość nazw hormonów produkowanych w konkretnych gruczołach wydzielania 
wewnętrznego. 
3. Definicja gruczołu wydzielania wewnętrznego, definicja hormonu. 
4. Cele i zadania układu dokrewnego. 
5. Podział hormonów ze względu na budowę chemiczną. 
6. Pojęcie receptora, rodzaje receptorów dla poszczególnych hormonów. 
7. Mechanizmy kontroli czynności układu dokrewnego: sprzężenie zwrotne dodatnie, 
sprzężenie zwrotne ujemne. 
 
II. ZAKRES MATERIAŁU OMAWIANEGO NA ZAJĘCIACH: 

 
 1. Tarczyca: anatomia i histologia gruczołu;  metabolizm jodu,  metabolizm 
pozatarczycowy jodków; synteza, regulacja wydzielania i przemiany hormonów 
tarczycy; czynniki wpływające na wykorzystanie i wielkość sekrecji hormonów tarczycy: 
TSH, jod, układ adrenergiczny, ciąża, wiek, hormony płciowe i inne, czynniki 
środowiskowe; wpływ hormonów tarczycy na metabolizm białek, tłuszczów, 
węglowodanów; efekt kalorygenny; mechanizm działania hormonów tarczycy. 
2. Przytarczyce: stosunki anatomiczne; przemiana wapnia, fosforanów, magnezu; 
hiperkalcemia, hipokalcemia; regulacja poziomu wapnia; parathormon: regulacja 
wydzielania, mechanizm działania, rola w regulacji gospodarki wapniowo– 
fosforanowej; witamina D: synteza, regulacja wydzielania, tężyczka, krzywica; 
kalcytonina: regulacja wydzielania, mechanizm działania; nadczynność przytarczyc, 
niedoczynność przytarczyc. 
3. Nadnercza: stosunki anatomiczne; budowa i  podział hormonów nadnerczy; rdzeń 
nadnerczy: rola, synteza katecholamin, działanie epinefryny i norepinefryny na naczynia 
krwionośne, serce, oddychanie, m. gładkie i szkieletowe, przemianę węglowodanową                
i tłuszczową; regulacja wydzielania hormonów rdzenia nadnerczy; reakcja stresowa 
organizmu; kora nadnerczy: warstwa kłębkowata - mineralokortykoidy - regulacja 
wydzielania mineralokortykoidów, układ RAA; warstwa pasmowata - glikokortykoidy - 
wpływ na gospodarkę węglowodanową, białkową, tłuszczową, wodno-mineralną, efekt 
przeciwzapalny, zjawiska odpornościowe; niedoczynność i nadczynność hormonalna 
kory nadnerczy.  
4. Trzustka: stosunki anatomiczne; czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki: insulina - 
miejsce produkcji, forma magazynowania, mechanizm wydzielania, budowa chemiczna, 
transport w osoczu, mechanizm działania insuliny, oś entero – insularna, wpływ insuliny 
na: transport błonowy, przemianę węglowodanową, tłuszczową, białkową; glukagon: 
regulacja wydzielania, wpływ na gospodarkę węglowodanową, tłuszczową, białkową, 
niemetaboliczne efekty działania glukagonu, regulacja poziomu glukozy we krwi; hipo-
glikemia i hiperglikemia. 
 
 



*III. ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH WYKŁADU:  

 
1. Podwzgórze: stosunki anatomiczne, statyny, liberyny, regulacja wydzielania, sprzę-
żenia zwrotne. 
2. Przysadka mózgowa: lokalizacja i podział anatomiczny, powiązania anatomiczne 
przysadki z podwzgórzem, krążenie wrotne, hormony tropowe przysadki, hormony 
części pośredniej przysadki, część nerwowa przysadki, regulacja czynności wydziel-
niczej przysadki.  
 
*IV. ZAGADNIENIA DO SAMODZIELNEGO OPRACOWANIA:  

 
1. Szyszynka: budowa i lokalizacja gruczołu,  hormony szyszynki: hormony peptydowe, 
indole szyszynkowe, regulacja syntezy i metabolizmu hormonów szyszynki, szyszynka 
jako narząd fotoendokrynowy, fizjologiczne efekty działania melatoniny. 
2. Gruczoły płciowe:  proces różnicowania i determinacji płci,  regulacja rozrodu, 
fizjologia gruczołów płciowych żeńskich: czynność rozrodcza jajnika, czynność 
hormonalna jajnika: powstawanie i czynność estrogenów, powstawanie i działanie pro-
gesteronu, hormony peptydowe, hormonalne zmiany okresu pokwitania i przekwitania, 
ciąża oraz laktacja; fizjologia gruczołów płciowych męskich: czynność rozrodcza jąder, 
synteza hormonów sterydowych w jądrze, czynność komórek Leydiga i Sertoliego, regu-
lacja wydzielania i działania androgenów; hormonalne zmiany okresu przekwitania                 
i pokwitania.  
 
V. ZAKRES WIADOMOŚCI WYMAGANY DO ZALICZENIA TEMATU: 

 
Zakres materiału wymagany przed przystąpieniem do zajęć, treści omówione w części 
teoretycznej i praktycznej oraz przedstawione w podręczniku kursowym, zagadnienia 
wskazane do samodzielnego opracowania przez Studenta i/lub treści z materiałów 
udostępnionych przez prowadzącego zajęcia. 
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