
ENDOKRÍNNY   SYSTÉM

= integrovaná, rozložená skupina orgánov, 

zabezpečuje metabolickú rovnováhu a homeostázu 

medzi rôznymi orgánmi tela

- signalizácia = extracelulárne vylučované molekuly:

autokrínna

parakrínna vzdialenosť pôsobenia

endokrínna 

= hormóny

- regulácia sekrécie = spätneväzobná inhibícia



HORMÓNY  - spôsoby účinkovania

 Signalizácia prostredníctvom interakcie s receptormi na 

povrchu buniek:

1. Peptidové hormóny (rastový h., inzulín)

2. Malé oligopeptidy (adrenalín, histamín)

 Vnútrobunková signalizácia - aktivovaná po naviazaní 

na povrchový receptor = cAMP, IP3, Ca2+ vstup

(aktivácia proteínovej syntézy, proliferácia, 

diferenciácia, génová expresia…)

 Steroidné hormóny - difúzia cez membránu -

interakcia vovnútri bunky: - DNA

Endokrínne ochorenia: - nedostatočná produkcia

- nadprodukcia

- tkanivové lézie   nad/pod-produkcia



HYPOFÝZA

~ 1 cm, v sella turcica, 0.5 g

- adenohypofýza (80 %)

- neurohypofýza (h. posterior)

Adenohypofýza - portálny systém - hypotalamické 

regulačné hormóny

Farbenie - acidofilné / bazofilné / chromofóbne

STH HE



HYPOFÝZA  hormóny-produkujúce bunky

Adeno 1. Somatotrofné: STH (acidofilné, ~50%)

2. Laktotrofné: Prolaktín (acidofilné)

3. Kortikotrofné: ACTH, MSH, edorfíny, 

lipotrofín (bazofilné)

4. Tyreotrofné: TSH (bledé)

5. Gonadotrofné: FSH, LH

Neuro - axonálne výbežky nervových buniek  

hypotalamu

uložené hormóny: - oxytocín

- vazopresín 



Hyperpituitarizmus

Najčastejšie - adenóm (z jedného typu buniek)

- mikroadenóm < 1 cm < makroadenóm

- karcinóm je zriedkavý

prolaktínový adenóm (1/3) < nemý < ACTH

Adenóm - morfológia: mäkký, dobre ohraničený

• stláča chiasma opticum, 

hlavové nervy

• erózia sella turcica

• niekedy = invazívny rast



Hyperpituitarizmus (cont.)

Adenóm makroskopicky



Hyperpituitarizmus (cont.)

Klinicky:

• endokrínne abnormality

• Rtg abnormality sella 

turcica

• poruchy zraku (temporálne 

kvadranty)

• intrakraniálny tlak 

(bolesti hlavy, nauzea, 

zvracanie)

• expandujúci proces -

- hypopituitarizmus

Adenóm mikroskopicky: uniformné polygonálne bunky, 

stróma je riedka



Adenómy hypofýzy

Prolaktinóm (30 %)

- prolaktinémia: amenorea, galaktorea,  libido, 

neplodnosť

STH adenóm - STH hypersekrécia stimuluje hepatálnu 

sekréciu Insulin-like Growth Factor-1(IGF-1)

gigantizmus (deti)

akromegália (dospelí)

(gonadálne dysfunkcie, DM, hypertenzia)

Kortikotrofný adenóm - spravidla mikroadenómy

hyperkortizolizmus (Cushingov syndróm)

• ak adenóm hypofýzy - ACTH  , kortizol   (Cushingova ch.)

• odstránenie nadobličiek - nádor hypofýzy - ACTH  

prekurzory ACTH - hyperpigmentácia (Nelsonov sy.)



Ostatné adenómy hypofýzy

Zmiešané adenómy - produkujú STH, Prolaktín

Gonadotrofný adenóm - LH, FSH neefektívna sekrécia =

= klinicky nemý

- neurologické prejavy

Tyreotrofné adenómy - TSH, zriedkavé,   hypertyreoidizmus

“Null cell adenomas” - spôsobujú hypopituitarizmus

akútne krvácanie = hypofyzárna apoplexia

Karcinóm hypofýzy - zriedkavý



Hypopituitarizmus hypofyzárne hormóny

- ochorenia hypofýzy
• nádory

• operačné zásahy / radiácia

• Cysta Rathkeho výchlipky (vystlaná riasinkovým kubickým epitelom)

• Hypofyzárna apoplexia (náhla bolesť hlavy, diplopia, hypopituitarizmus)

• Ischemická nekróza a Sheehanov sy. (=popôrodná nekróza) 

(tehotenstvo - 2x zväčšenie - nie cievy. DIC, šok)

• Syndróm prázdnej selly (chirurgia, ožarovanie, infarkt)

• Genetický defekt - vrodená nedostatočnosť

- ochorenia hypotalamu
• Nádory hypotalamu - kraniofaryngeóm, gliómy, metastázy (pľúca, 

prsník)

• Infiltratívne procesy, infekcie, -sarkoidóza, Tbc

Prejavy: hypotyreoidizmus, hypoadrenalizmus, bledá koža 

(MSH), genitálna atrofia, impotencia, amenorea, libido



Cysta Radkeho výchlipky



Kraniofaryngeóm



Neurohypofyzárne syndrómy

- axonálne výbežky nervových buniek supraoptického a 

paraventrikulárneho jadra hypotalamu

• oxytocín - uterus, vývody mliečnej žľazy.

• ADH (vazopresín)

- nedostatok Diabetes insipidus, polyúria

(trauma hlavy, nádory - kraniofaryngeóm, 

zápalové procesy)

- prebytok (spravidla malobunkový Ca pľúc)

readsorpcia vody       hyponatrémia



ŠTÍTNA  ŽĽAZA

15-20 g, pravý/ľavý lalok, istmus

hypotalamus - TRH

hypofýza - TSH - folikulárny epitel pinocytuje tyreoglobulín

- z koloidu -> T4, T3 -> katabolizmus cukrov, 

tukov

Bazálny metabolizmus - konštantná adaptácia (tehotenstvo, 

puberta, stres)

nadbytok - hypertyreoidizmus

nedostatok - hypotyreoidizmus

C bunky = parafolikulárne  (interstícium)

- kalcitonín… ukladanie Ca2+ do kostí



Hypertyreodizmus      Hypotyreoidizmus

Tyreotoxikóza
príčiny:

• hyperplázia (Graves ch.

– Basedowova struma)

• exogénne podávané hormóny

• hyperfunkčná struma

• hyperfunkčný adenóm

• zápaly

hypertyreoidizmus

- primárny

(ochorenie š. žľazy)

- sekundárny

(hypofyzárny TSH nádor,   

struma ovarii, …)

Štrukturálne / funkčné

poruchy

Primárna hypotyreóza

1. Hashimotova struma

2. Chirurgia, ožarovania, lieky, 

infiltr. nádory, zápaly

Sekundárna hypotyreóza

- TSH nedostatočnosť

(hypopituitarizmus, nádor...)

Terciárny hypoteyroidizusm

= centrálny: TRH blok



Prejavy  hypotyreózy

Kreténizmus - skorý detský vek

najčastejšie v oblastiach s nízkym 

obsahom Jódu = 

endemický K.

sporadický K. = vrodený defekt

poruchy kostry, CNS, tvárové   

črty, veľký jazyk

Myxedém - spomalenie fyzikálnej 

a mentálnej aktivity, netolerovanie 

chladu, edém + intercelul. matrix

hlboký hlas, veľký jazyk



TYREOIDITÍDY

Infekcie - akutne / chronické (bakteriálne, Tbc, plesňové)

Hashimotova struma - struma lymphomatosa

max. 60 r., ženy

T-bb. defekt: znížená funkcia Ts => tyreoidea-špecifické Th:

1. Stimulujú sekréciu anti-tyroidálnych Ab

2. Indukujú CD8+ Ly cytotoxické na Š.ž.

Autoprotilátky proti: - tyreoglobulínu, tyroidálnej peroxidáze

-TSH receptor (blokuje TSH aktivitu)

- transportér jódu

Morfológia: - Š.ž. je zväčšená

- hustá infiltrácia Ly, Pb, + zárodočné centrá

- folikuly sú malé, niekedy vystlané eozinofilými 

kubickými bunkami - Hürtleho bb.

- fibróza



TYREOIDITÍDY (cont.)

Hashimoto thyreoiditis



TYREOIDITÍDA (cont.)

Subakútna lymfocytárna 

tyreoiditída

= nemá tyreoiditída

- nebolestivé mierne zväčšenie

- Ly infiltrácia (bez zárodočných 

centier)

- hypertyreoidizmus (prechodne 2-4 

mes., z poškodeného tkaniva)

- žiadne autoprotilátky

Riedelova tyreoiditída

- zriedkavá, príčina ? (vírus ?)

- rozsiahla fibróza

Riedelova tyreoiditída



TYREOIDITÍDA (cont.)

Subakútna (granulomatózna) 

tyreoiditída

- tiež De Quervainova tyreoiditída

- 40 r., ženy, bolestivá

Príčina:

- vírusová infekcia alebo proces po v.I.

(spravidla po infekcii h. dých. ciest)

- adenovírusy, osýpky, coxackie,

mumps, …

- proces spontánne odoznie

Morfológia:

- mierne zväčšená

- postihnuté oblasti sú žlté

- agregáty Ly, Mf, Pb, 

viacjadrové obrovské bb.



GRAVES  DISEASE (Basedowova struma)

triáda klinických znakov:
1. Hypertyreoidizmus, zväčšenie žľazy

2. Exoftalmus

3. Infiltratívna dermatopatia - periorbitálny myxedém

20 - 40 r., prevažne ženy = 1-2 %

Autoimúnne ochorenie:
• autoprotilátky na TSH receptor (kedysi LATS)

špecifické pre Basedowa …hormony, proliferácia 

mechanizmy:

• molekulárne mimikry (exogénne Ag sú podobné tkanivovým

zložkám)

• T-bb. autoimunita (T bb. namierené proti MHC proteínom na

povrchu buniek)

v spolupráci s B bb.  autoprotilátky



Basedowova choroba (cont.)

Morfológia:

- symetrické zväčšenie

- difúzna hypertrofia + hyperplázia

= folikulárne bb. - vysoké, 

natlačené   papilárne útvary

= agregáty B-lymfocytov

Exoftalmus: 

= Infiltratívna oftalmopatia

- zväčšený objem: 

retroorbitálneho tkaniva

extraokulárnych svalov

(zápal ~ TSH receptor na svaloch, 

ukladanie medzibunkovej 

matrix, fibróza)



Basedowova choroba klinické prejavy



STRUMA
= zväčšenie štítnej žľazy

Difúzna netoxická 

(koloidná) struma

= endemická (nízky I,strumigény)

hyperplastické štádium ~ 

koloidná involúcia

= sporadická (hereditárny defekt)

Nodózna struma

= opakujúce sa epizódy 

hyperplázie / involúcie

- extrémne zväčšenie, asymetrické

- klonálna proliferácia (rôzny 

proliferatívny potenciál buniek)

Nodózna struma



STRUMA
= zväčšenie štítnej žľazy

Nodózna struma

kalcifikácia + 

osifikácia

kostná dreň

rozpadnutý

stred

uzla



NÁDORY  štítnej žľazy

Adenóm
- 2-3 cm, kapsula

- odvodené z folikulárneho epitelu

- TSH receptor  proliferácia



ADENÓMY  štítnej žľazy

Koloidný adenóm

(folikulárny)

- veľké koloidom naplnené 

folikuly

Fetálny adenóm

- malé folikuly, 

riedka myxoidná stróma



ADENÓMY štítnej žľazy (cont.)

Embryonálny adenóm

(trabekulárny)

- pruhy/trámce buniek

Adenóm z Hürtleho buniek

- veľké eozinofilné bunky s 

granulárnou cytoplazmou

Adenómy klinicky:

horúce alebo studené uzly



NÁDORY štítnej  žľazy

Folikulárny uzol neistej biológie

Infiltrácia puzdra



NÁDORY štítnej  žľazy

Karcinóm - risk faktor N° 1 = radiácia

- predispozičné faktory

= nodulárna struma, Hashimoto

Papilárny karcinóm ~ 80 %

(tiež s Gardnerovým sy.)

- papilárne štruktúry, svetlé jadrá

- psamomatózne telieska



NÁDORY štítnej žľazy

Folikulárny karcinóm ~ 15 %

- predispozícia = nodulárna struma



NÁDORY šítnej žľazy

Medulárny karcinóm

= neuroendokrínne nádory (parafolikulárne 

C bunky - produkujú kalcitonín = diagnostické)

80 % sporadický 20 % MEN

dospelí 40/50 deti

- obojstranný, viacpočetný, tvrdý, + nekrózy, krvácania

Histológia: polygonalne/vretenovité bunky v hniezdach alebo trabekulách. 

Amyloidové depozity = predstavujú vylučovaný kalcitonínový proteín

HE calcitonin



Metastazovania karcinómov štítnej žľazy



Metastazovania karcinómov štítnej žľazy



PRIŠTÍTNE ŽĽAZY

4 x malé žliazky na póloch štítnej žľazy

- funkcia kontrolovaná  Ca2+ v krvi … PTH  (feedback)

PTH: (aktivácia osteoklastov, tubulárna Ca2+ readsorpcia, premena 

provitamínu D)

!!! Malígne nádory môžu vylučovať „PTH related protein“ (PTHrP)

Hyperparatyreóza

Primárna: - adenóm (spravidla solitárny)

- primárna hyperplázia (súčasť MEN)

- karcinóm (infiltratívny rast)

+ rezorpcia kosti nahradená fibróznym tkanivom, cysty

+ močové kamene

+ metastatická kalcifikácia



PRIŠTÍTNE  ŽĽAZY

Hyperparatyreóza

Sekundárna: akýkoľvek pokles sérového Ca2+

- renálne zlyhanie = vylučovania fosfátov  hyperfosfatémia -

hypokalciémia

- nedostatok vitamínu D (znížená Ca2+ readsorpcia v GIT) 

Klinicky: + hyperplázia prišťítnych žliaz

+ rezorpcia kostí

+ metastatická kalcifikácia

Hypoparatyreóza
- zriedkavá

1. Chirurgicky spôsobená

2. Vrodené chýbanie (pri aplázii týmu = Di Georgeov sy.)

3. Primárna (idiopatická) atrofia = autoimúnne ochorenie

4. Familiálna hypoparatyreóza

Klinicky: + neuromuskulárna dráždivosť, tetánia

+ depresia, anxiozita

+ poruchy srdcovej konduktivity



PRIŠÍTNE  ŽĽAZY

Adenóm prištítnej žľazy



KÔRA  NADOBLIČIEK

1. glukokortikoidy (kortizol)

2. Mineralokortikoidy (aldosteron)

3. Pohlavné steroidy (estrogény, androgény)

HYPERADRENALIZMUS

1. Cushingov sy.

2. Hyperaldosteronizmus

3. Adrenogenitálny sy. 

(virilizujúci)

1. Hyperkortizolizmus 

(Cushingov sy.)



Morfologické zmeny pri Cushingovom sy.

- hypofýza = Crookove hyalínne zmeny (keratínové filamenty v 

bazofilných bunkách)

- nadobličky = kortikálna - atrofia

- hyperplázia - difúzna

- nodulárna

- adenóm (Ca je zriedkavý)

Klinicky: - hypertenzia, váha

- rozloženie tukového tkaniva - býčia šija

- mesiačiková tvár

- glukokortikoidy - indukujú glukoneogenézu

(hyperglykémia, glykozúria, polydipsia)

- osteoporóza, atrofia kože, 

hirzutizmus, poruchy menštr.



Nadobličky : zväčšené, kôra nad 5 mm hrubá, v ľavej 

nadobličke kompaktné ložisko 14 mm

P Ľ

Dg: Hyperplázia a adenóm kôry nadobličiek



HYPERADRENALIZMUS

2. Hyperaldosteronizmus

Na+ retencia, K+ straty = hypertenzia, hypokalémia

- spravidla adenóm alebo hyperplázia kôry n.

Primárny: = nadprodukcia aldosterónu (adenóm)  suppresia 

renin-angiotenzínového systému (Connov sy.)

Sekundárny: activácia renín-angiotenzínového systému (kongest. 

zlyhanie srdca, nízka renálna perfúzia = nefroskleróza)  sekrécia 

aldosterónu



HYPERADRENALIZMUS

3. Adrenogenitálne syndrómy

príčiny: - adrenokortikálne nádory

- kongenitálna adrenálna hyperplázia (nedostatok kortizolu 

syntéza ostatných steroidov

deficiencia 21-hydroxylázy žiadne mineralokortikoidy

1. Sy. straty solí (hyperkalémia, acidóza, hypotenzia)

2. Virilizácia (= neúplný defekt  genitálna nevyhranenosť)

3. Neskorý virilizmus  (minimálny defekt hirzutizmus)

Liečba = podávanie glukokortikoidov  supresia ACTH



ADRENOGENITÁLNE  SYNDRÓMY

deficiencia C-21 hydroxylázy



Adrenálna nedostatočnosť

Waterhouse-Friderichsenov sy.

- bakteriálna infekcia so 

septikémiou  hypotenzia, šok, 

DIC

= obojstranné masívne krvácanie

- častejšie u detí

Sekundárna adrenokortikálna 

nedostatočnosť

- primárne ochorenia hypotalamu 

alebo hypofýzy (nádor, 

ožiarenie, infarkt…) 

=> ACTH 

…  bez hyperpigmentácie

Primárna adrenokortikálna 

nedostatočnosť (Addisonova ch.)
- autoimúnna  adrenalitída

(antiadrenálne protilátky)

- infekcie (Tbc, huby)

- metastatické nádory (pľúca, prsník)

=> ACTH  … hyperpigmentácia



Adrenokortikálne nádory

• adrenokortikálne adenómy (často inaktívne)

• adrenokortikálny karcinóm (zriedkavé, sú aktívne 

virilizácia, hyperadrenalizmus)

Karcinóm Normal



DREŇ  NADOBLIČIEK

- neuroendokrínne bb.

(chromafínne) + podporné  bb. 

 katecholamíny

Podobné bunky roztrúsené =

=extra-adrenálny systém 

(paragangliá)

Najdôležitejšie ochorenia = nádory

- feochromocytóm (chromaf.)

- neuroblastóm (neuronálne bb.)



DREŇ  NADOBLIČIEK  (cont.)

Feochromocytóm

- zriedkavý nádor  katecholamíny +/iné hormóny

- hypertenzia, tachykardia, potenie

- zriedkavo metastazuje

- extraadrenálne nádory chromaf. negat. = paragangliómy

10 % feochromocytómov = súčasť familiálnych syndrómov 

(MEN, von Recklinhausen, Von Hippel-Lindau + svetlob. karcinóm)

K

Feo



DREŇ  NADOBLIČIEK (cont.)

Neuroblastóm

- najčastejší extrakraniálny  nádor detí

- dreň nadobličky

- sympatický nervový systém

Klinicky: metastázy do pečene, kostí.      Moč: NE, vanillylmandelová k.



MULTPLE  ENDOCRINE NEOPLASIA
MNOHOPOČETNÉ ENDOKRÍNNE NÁDORY

MEN = familiáne ochorenie s 

mnohopočetnými endokrínnymi 

hyperpláziami / nádormi

= autozomálne dominantné

MEN I. (Wermer sy.)

Parathyroid, Pancreas, Pituitary = 3Ps

Klinicky: Zollinger-Ellisonov sy., 

hypoglykémia



MULTIPLE  ENDOCRINE  NEOPLASIA

MEN II.

- II A (Sippleov syndróm)

Feochromocytóm, 

Medulárny karcinóm, 

Hyperplázia prištítnych t.

- II B (= III.) 

Feochromocytóm

Medulárny karcinóm

Neurómy



Glandula pinealis

100-200 mg, 

neurogliová stróma + hniezda pinealocytov 

- neuroskrečné granuly (melatonin)

Zriedkavo - nádory: germinómy (seminóm, ovariálny 

dysgerminóm)

teratómy

pinealómy (raritné) - pinealoblastóm

- pinealocytóm

(tlak na hypotalamus, Sylviov k.)



Diabetes mellitus

ß-bunky pankreasu tvoria: inzulín (30-60 % vychytá pečeň)

c-peptid (iba 12 % vychytá pečeň)

=> C-peptid je spoľahlivejší ukazovateľ funkčného stavu ß-buniek 

Diabetes: I. typ - insuficiencia ß-buniek (zánik)

hladina C-peptidu <0.2 nmol/l = I. typ DM

II. typ - narušená utilizácia inzulínu, hladiny C-

peptidu nemusia byť narušené


