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Hormony to chemiczne nośniki informacji, krążące między komórkami 

organizmu wielokomórkowego

- wydzielane przez komórki gruczołowe do otaczającego środowiska

- transportowane do komórek docelowych z którymi reagują za 

pośrednictwem swoistych receptorów

- działanie na kk. docelowe wywołuje reakcje fizjologiczne,  

morfologiczne i  biochemiczne

-

PODZIAŁ HORMONÓW ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ :

Hormony będące pochodnymi tyrozyny ( katecholaminy, h. tarczycy)

Hormony peptydowe (peptydy np.. gonadoliberyny, białka: insulina,                                                                                                  

glukagon )

Hormony steroidowe ( pochodne cholesterolu np. estrogeny )





Czynność układu krążenia

Motoryka przewodu pokarmowego

Emocje

Temperatura ciała

Głód

Pragnienie

Równowaga wodno-elektrolitowa

Rytmy biologiczne

Zachowania seksualne

Czynność hormonalna

ROLA  PODWZGÓRZA: 



Liberyny:
 CRH (kortykoliberyna)
 TRH (tyreoliberyna)
 Gn-RH (gonadoliberyna)
 GH-RH (somatoliberyna)
 M-RH (melanoliberyna)
 PRH (prolaktoliberyna)

Statyny:
 GH-IH (somatostatyna)
 MIF (melanostatyna)
 PR-IH (PIF; 

prolaktostatyna)



PODWZGÓRZE

PRZYSADKA

GRUCZOŁY 

OBWODOWE

TKANKI 

DOCELOWE

LIBERYNY

HORMONY 

TROPOWE

HORMONY GRUCZOŁÓW

OBWODOWYCH

A B C

+

A - pętla długa sprzężenia zwrotnego ujemnego

B - pętla krótka sprzężenia zwrotnego ujemnego 

C - sprzężenie zwrotne dodatnie

OŚRODKI PONADPODWZGÓRZOWE

Schemat sprzężeń zwrotnych



cz. gruczołowa ( z kieszonki Rathkego )     70% 

gruczołu

- płat przedni

- cz. guzowa

- cz. pośrednia

cz. nerwowa ( z wypuklenia dna III komory)



 TSH
 ACTH
 FSH
 LH
 PRL
 GH



 TSH
 ACTH
 FSH
 LH
 PRL
 GH





PODWZGÓRZE

PŁAT PRZEDNI 

PRZYSADKI

DOPAMINA

PROLAKTYNA

MECHANORECEPTORY
SUTKA

DRAŻNIENIE
PRZEZ  SSANIE

GRUCZOŁ MLEKOWY

Regulacja wydzielania 
prolaktyny



Regulacja wydzielania prolaktyny





Hormon 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



Somatomedyny

Czynnik I wzrostu insulinopodobny IGF I

Czynnik II wzrostu  insulinopodobny - IGF II





PODWZGÓRZE

PŁAT  PRZEDNI 

PRZYSADKI

SOMATOSTATYNA- GHIH SOMATOLIBERYNA- GHRH

TKANKI

GH

IGF

+

+

+

Kontrola wydzielania 

hormonu wzrostu-GH



GH- zaburzenia wydzielania







GH- zaburzenia wydzielania

AKROMEGALIA



Hormon antydiutretyczny-

ADH
Wazopresyna





OKSYTOCYNA



PODWZGÓRZE

PŁAT TYLNY 

PRZYSADKI

OKSYTOCYNA

MECHANORECEPTORY

SUTKA, POCHWY, 

SZYJKI MACICY

DRAŻNIENIE

Regulacja wydzielania oksytocyny

SKURCZ KOMÓREK 

MIĘŚNI GŁADKICH 

(mioepitelialnych sutka 

oraz narządow płciowyh)

+



Regulacja wydzielania oksytocyny





wydzielanie HAMOWANE przez światło-

odpowiada za synchronizację rytmów 

okołodobowych (np. sen/czuwanie)

 zespół „jet-lag” 

 opóźnia procesy starzenie („zmiatacz” 

wolnych rodnikow)

ale także odpowiada za ……



Odpowiada za nastrój



Hamuje
- ACTH ( nadnercza)

- TSH     (tarczyca)

- MSH    ( pigmentacja skóry)

- GnRH (funkcje płciowe)

(w okresie dojrzewania następuje ↑ GnRH w związku z ↓ stężenia 

melatoniny)



GnRH rośnie

i rozpoczyna się 

pokwitanie kiedy 

obniża się poziom 

melatoniny



 Płeć zostaje zdeterminowana w trakcie zapłodnienia 

(chromosom X i Y w plemniku)

 Rola sterydów płciowych (różnicowanie gruczołów i 

narządów płciowych oraz wykształcenie ośrodka 

seksualnego w mózgowiu)

 Testosteron induktorem płci męskiej
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 Najwcześniejsza zmiana-

to dojrzewanie hormonalne 

rozpoczyna się od sekracji

andogenów nadnerczowych .

 Początek 6- 8 r. życia u 

obydwu płci.

 Brak manifestacji fizycznej



UKŁAD ROZRODCZY 

MĘSKI



Okres pokwitania u chłopców
Zmiany  zależne od TESTOSTERONU

 Powiększenie zewnetrznych narządów 

płciowych, pigmentacja moszny

 Zmiana wysokości głosu-mutacja

 Rozwój masy mięśniowej

 Owłosienie ciała

 Wzrostowy skok pokwitaniowy





Miejsce: narządy płciowe żeńskie : pochwa, 

szyjka macicy, macica, jajowody
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 Utrzymanie bariery krew-jądro

 Usuwanie uszkodzonych k-ek

 Produkcja płynu nasiennego

 Odżywianie rozwijających 

się k-ek spermatogennych

 Synteza ABP (białka wiążącego 

androgeny)

 Synteza Inhibiny
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+

Regulacja wydzielania 

gonadotropin u mężczyzn

Gn-RH
PODWZGÓRZE

LH FSH

PRZEDNI PŁAT PRZYSADKI 

MÓZGOWEJ

JĄDRO

KOMÓRKI

LEYDIGA

TESTOSTERON

KOMÓRKI

SERTOLIEGO

+
-

-

- INHIBINA

+
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 Adrenarche- wzrost produkcji androgenów 

nadnerczowych

 Fluor pubertalis- wydzielina pochwowa

 Thelarche- pączkowanie piersi

 Pubarche- owłosienie łonowe i  pachowe 

 Wzrostowy skok pokwitaniowy

 Menarche - Polska ok. 13 rż- Norma 11-18 lat

(17 % mc zawarte w tkance tłuszczowej)





Cykl reprodukcyjny żeński 





Cykl jajnikowy

-faza folikularna

-faza owulacyjna

-faza lutealna
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Cykl maciczny

-faza krwawienia miesiączkowego

-faza wzrostowa (proliferacyjna)

-faza wydzielnicza (sekrecyjna)



Cykl jajnikowy

-faza filikularna

-faza owulacyjna

-faza lutealna

Cykl maciczny

-faza krwawienia miesiączkowego

-faza wzrostowa (proliferacyjna)

-faza wydzielnicza (sekrecyjna)





Rana wymagająca 

zagojenia. Powstaje blizna

↑



17  estradiol

estron

Estriol

Estrogeny powstają z

androgenów :

- JAJNIK ( komórki ziarniste

i komórki lutealne)

- TKANKA

TŁUSZCZOWA



zmiena nabłonek pochwy z typu 

sześciennego na wielowarstwowy płaski

proliferacja zrębu endometrium i gruczołów 

śluzówki macicy oraz zwiększa liczbę rzęsk

w jajowodach.

• inicjują wzrost piersi i odpowiadają za charakterystyczny 
wygląd dojrzałej kobiecej piersi

•zwiększona aktywność osteoblastyczna  
są odpowiedzialne za wzrostowy skok 
pokwitaniowy w okresie dojrzewania



 powodują zamykanie przynasad

kości długich, prowadzi to

zahamowanie wzrostu w okresie

menarche.

 powodują odkładanie się tłuszczu

w tkance podskórnej, piersiach,

pośladkach i udach - kobiecy

kształt sylwetki.

 wpływają na rozwój włosów w

okolicy łonowej i pachowej.

 działają na skórę – cieńsza i lepiej

unaczyniona niż u mężczyzan.



W obrębie narządu rodnego

 Rozrost podścieliska, wydzielanie 

gruczołów

 Przekrwienie i rozpulchnienie 

mięśnia macicy

 Gęsty śluz, wzrost napięcia mięśni 

szyjki

 Zmiany nabłonka pochwy

 Jajowód :wzrost czynności 

wydzielniczej nabłonka, hamowanie 

działania prostaglandyn

 Sutek : wzrost pęcherzyków 

gruczołowych, ograniczenie wzrostu 

nabłonka przewodów

Działanie ogólnoustrojowe

 Diuretyczne ( blokuje aldosteron w 

cewce dalszej)

 Wzrost poziomu glikogenu 

tkankowego

 Obniżenie napięcia mięśni gładkich 

ukł, moczowego i pokarmowego

 Wzrost wydalania Ca i P

 Wzrost temperatury ciała

 Skóra : działanie antyandrogenne



 niepłodność
 krwawienia czynnościowe
 osteoporoza
 poty, męczliwość
 labilność emocjonalna, 

depresja
  pamięci
 uderzenia gorąca
 tachykardia




