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Iatrogénne hyperfunkčné syndrómy
• spôsobené liečebným podávaním hormónov

Iatrogénne hypofunkčné syndrómy

• nežiaduci dôsledok liečebného zásahu (napr. operačné
odstránenie endokrinnej žľazy, náhle vysadenie chronickej liečby
glukokortikoidmi)

Endokrinologické syndrómy



Mnohopočetná autoimunitná endokrinopatia PGAS
• polyglandulárny autoimunitný syndróm – PGAS I-III

• autoimuitným procesom je postupne z funkcie vyradených niekoľko
endokrinných žliaz

Mnohopočetná endokrinná neoplazia MEN
• ochorenie charakterizované nádormi niekoľkých endokrinných žliaz

(adenómy hypofýzy, nádory pankreasu, medulárny karcinóm štítnej žľazy,
feochromocytóm)

Mnohopočetné endokrinologické syndrómy



PATOFYZIOLÓGIA 

HYPOTALAMU A HYPOFÝZY



Riadiace a regulačné systémy organizmu:

neurotransmitery hormóny

cytokíny, ...
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Hypotalamo-hypofyzárny regulačný systém:

 hypotalamus

 hypofýza



Nečas, 2007

Vzťah ES a NS 



Hypotalamus – anatomické poznámky:

 je oddielom prednej časti diencefala a leží pod sulcus hypothalamicus
 je časťou limbického systému ohraničenou:

 vpredu okrajom optickej chiazmy,

 vzadu mamilárnymi telieskami,

 laterálne optickým traktom a brázdou tvorenou temporálnym lalokom,

 dorzálne je hypotalamovou brázdou oddelený od talamu.

Dôležitou zložkou hypotalamu je eminentia mediana pod dolnou časťou 3.
mozgovej komory.



Hypotalamické jadrá:

 mediálna časť hypotalamu
 zhluky nervových buniek

Rozdelenie jadier:

 veľkobunkové jadrá - magnocelulárne (ich axóny inervujú
neurohypofýzu - n. paraventricularis, n. supraopticus)

 malobunkové jadrá - parvocelulárne (ich axóny tvoria tractus
tuberoinfundibularis, ktorý končí v blízkosti eminentia mediana – napr. n.
arcuatus, n. ventromedialis, n. suprachiasmaticus, n. periventricularis anterior,
n. premammilaris dorsalis, n. dorsomedialis)



Chiasma opticum

Eminentia mediana
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Neuro-endokrinná regulačná os:
 hypotalamus – hypofýza – periférne endokrinné žľazy – cieľové tkanivá

 zahrňuje významné spätno-väzobné regulácie (prerušované čiary)

 aktivitu neuro-endokrinnej osi
zvyšuje stres, príjem potravy a
zvýšená telesná aktivita

 ak sú takéto podnety dostatočne
silné, sú nadradené cirkadiánnej
a spätno-väzobnej regulácii a
rušia ju

 podnety na hypotalamické
neuróny prenášajú
neurotransmitery (serotonín,
adrenalín, GABA), opioidné
peptidy (enkefalín, beta-
endorfín,) a niektoré cytokíny
(IL-1, IL-6 a TNF-α)

Nečas, 2007



Neuro-endokrinná regulačná os (HPA os):

Cirkadiánny rytmus sekrécie kortizolu



 nervová:
 nadradené extrahypotalamické oblasti
 skupina jadier v tegmente stredného mozgu,

pontu a predĺženej miechy

 hormonálna:
 hormóny periférnej žľazy
 hormóny adenohypofýzy
 estrogény (zvyšujú hypofýzovú odpoveď na 

hypotalamickú stimuláciu)

 metabolická:
 glukóza
 aminokyseliny

Regulácia:



 Endokrinná regulácia adenohypofýzy - tvorba:
 Liberínov = uvoľňujúcich „releasing“ hormónov (RH)
 Statínov = inhibujúcich hormónov (IH)

 Tvorba hormónov neurohypofýzy – vazopresínu (ADH) a oxytocínu

 Termoregulácia
 Neendokrinné reprodukčné (sexuálne) funkcie
 Ovplyvňovanie činnosti ANS a reflexné chovanie
 Regulácia množstva tukového tkaniva a vplyv na energetický 

metabolizmus
 Riadenie príjmu potravy
 Koordinácia stresovej reakcie  a v širšom zmysle integrácia 

imunitných, zápalových a endokrinných funkcií

Funkcie hypotalamu:



 liberíny (stimulujú sekréciu hormónov adenohypofýzy):

 gonadoliberín (GnRH)
 tyreoliberín (TRH)
 kortikoliberín (CRH)
 somatoliberín (GHRH)
 prolaktoliberín (PRH)

 statíny (inhibujú sekréciu hormónov adenohypofýzy):

 somatostatín (GHIH)
 prolaktostatín (PIH, dopamín)

Hypotalamické hormóny:



 Endokrinná regulácia adenohypofýzy - tvorba:
 Liberínov = uvoľňujúcich „releasing“ hormónov(RH)
 Statínov = inhibujúcich hormónov (IH)

 Tvorba hormónov neurohypofýzy – vazopresínu (ADH) a oxytocínu

 Termoregulácia
 Neendokrinné reprodukčné (sexuálne) funkcie
 Ovplyvňovanie činnosti ANS a reflexné chovanie
 Regulácia množstva tukového tkaniva a vplyv na energetický 

metabolizmus
 Riadenie príjmu potravy
 Koordinácia stresovej reakcie  a v širšom zmysle integrácia 

imunitných, zápalových a endokrinných funkcií

Funkcie hypotalamu:



Príčiny:

 Vrodené 

 Získané:
 Nádory (napr. kraniofaryngeom, germinom, gliom) alebo metastázy
 Cysty
 Hemorágie
 Ischémie
 Sarkoidóza
 Tuberkulóza a iné infiltračné procesy
 Degeneratívne procesy
 Následky po terapeutickom ožarovaní
 Úrazy a pooperačné stavy

Poruchy funkcie hypotalamu:



Symptomatológia:

 odvodená od zmien v sekrécii príslušných hormónov periférnych
endokrinných žliaz riadených adenohypofýzou

 Poruchy príjmu potravy

 Poruchy v udržiavaní telesnej hmotnosti

 Poruchy v udržiavaní telesnej teploty

 Poruchy sexuálneho chovania

 Poruchy spánku
 Horúčka, apatia a nechutenstvo

Endokrinné poruchy vo funkcii hypotalamu môžeme rozdeliť na:

 hypofunkčné a hyperfunkčné hypotalamické syndrómy

Poruchy funkcie hypotalamu:



Hypofunkčné endokrinné hypotalamické syndrómy

Hypotalamický hypopituitarizmus:

 nedostatočná sekrécia 1 alebo viacerých hypotalamických
liberínov

 vrodený defekt (Kallmannov syndróm )

 získaný defekt (poškodenie hypotalamu, psychogénne podnety,
nadmerná fyzická záťaž, nedostatočná výživa)

 gonadoliberín (GnRH) alebo somatoliberín

 Hypogonadismus (oligomenorea, amenorea, znížené libido,
impotencia až sterilita)

 Nanizmus



Hypofunkčné endokrinné hypotalamické syndrómy

Kallmanov syndróm:

 vrodený defekt (olfakto-genitálna dysplázia)

 Postihuje mužov

 Porucha sexuálnej maturácie (hypogonadizmus) spojená s nanizmom a
poruchou čuchu



Hypofunkčné endokrinné hypotalamické syndrómy

Hypotalamický hypopituitarizmus:

 nedostatočná sekrécia 1 alebo viacerých hypotalamických liberínov

 vrodený defekt (Kallmannov syndróm – olfakto-genitálna dysplázia)

 získaný defekt (poškodenie hypotalamu, psychogénne podnety,
nadmerná fyzická záťaž, nedostatočná výživa)

 gonadoliberín (GnRH) alebo somatoliberín

 Hypogonadismus (oligomenorea, amenorea, znížené libido,
impotencia až sterilita)

 Nanizmus



Hyperfunkčné endokrinné hypotalamické syndrómy

Pubertas praecox (predčasná puberta):

 predčasný vývoj sekundárnych pohlavných znakov spôsobený
predčasným zahájením pulznej sekrécie gonadoliberínu , LH, FSH

 Príčiny:

 mozgové (nádory– expanzívny proces, infekcie, vývojové poruchy)

 idiopatické (častejšie u dievčat)

 konštitučné



Hyperfunkčné endokrinné hypotalamické syndrómy

Dif. dg. : Pseudopubertas praecox

 autonómne zosilnená sekrécie periférnych žliaz produkujúcich
pohlavné hormóny (androgény a estrogény)

 gonadotropíny, LH, FSH sú nízke
 Príčiny:
 nadobličkové (kongenitálna virilizujúca adrenálna hyperplazia, nádory

produkujúce androgény alebo estrogény)
 gonádové (adenómy Leydigových buniek semeníkov alebo

vaječníkov)



Neendokrinné hyperfunkčné hypotalamické syndrómy

 hypotalamická obezita (lézia ventromediálneho jadra – hyperfágia)

 hypertermia

 nadmerná sexuálna aktivita



HYPOFÝZA



Hypofýza – anatomické poznámky:

 nachádza sa na báze lebky
v sella turcica klínovej kosti

 je obalená tvrdou mozgovou
plenou (dura mater)

 hmotnosť 0,5–0,9 g, objem< 1 cm3

 hypofyzárnou stopkou je spojená
s kraniálne ležiacim hypotalamom

 pred adenohypofýzou je vo
vzdialenosti 5–10 mm chiasma
optica

 2 laloky:
 Adenohypofýza – 75%
 Neurohypofýza – 25%
 Stredný lalok (pars intermedia) –

rudimentárny

Hypotalamus

Dura mater

Adenohypofýza Neurohypofýza 

Hypofýza 

Sella turcica

Hypofyzárna
stopka



 Embryonálne sa vyvíja z 2 častí:

 Rathkeho vačku, orofaryngu (ektodermálny pôvod) - adenohypofýza
 nervového tkaniva III. mozgovej komory- neurohypofýza
 stredný lalok sa u embrya tvorí z dorzálnej polovice Rathkeho výchlipky

Ontogenéza hypofýzy:

Rathkeho vačok

Nervové tkanivo

Reziduálna štrbina

III mozgová komora

Adenohypofýza Neurohypofýza

III mozgová komora



Poruchy neurohypofýzy



Adenohypofýza:
 somatotropné (50%) – STH
 laktotropné (10-30%) – PRL
 kortikotropné (10%) - ACTH
 tyreotropné (5%) – TSH
 gonadotropné (20%) – FSH a LH

Neurohypofýza:
 pituicyty
 AVP
 OXY

Bunky hypofýzy produkujúce hormóny:

glandotropné hormóny



 tvoria sa v magnocelulárnych
neurónoch ncl. supraopticus a ncl.
paraventricularis v hypotalame

 hormóny sú transportované do 
neurohypofýzy axonálnym 
transportom

Syntéza a sekrécia hormónov neurohypofýzy:



 je uvoľnený nervovým impulzom z
magnocelulárnych neurónov

 podnetom pre vyplavenie sú nervové impulzy
z dráždenia prsnej bradavky predovšetkým pri
dojčení (ejekcia mlieka) a kontrakcia
maternice

Podnety pre sekréciu oxytocín:



 vyvoláva kontrakcie maternice na konci gravidity

 spôsobuje kontrakciu hladkého svalstva mliekovodov a ejekciu mlieka

 u mužov zlepšuje ejakukáciu

 podobne ako ADH sa vyplavuje aj pri osmotických zmenách –
zúčastňuje sa na regulácii vodnosoľného metabolizmu

 vyplavuje sa aj počas niektorých stresových situácií (hypoglykémia,
operačná trauma, nauzea, farmaká)

 inhibuje tvorbu a vybavovanie pamäťovej stopy; zodpovedá za materské
správanie (neuromodulátor)

 nie sú známe vyhranené klinické prejavy porúch sekrécie oxytocínu

Účinky oxytocínu:



 Osmolalita plazmy (zvýšenie)

 Zmena krvného objemu (hypovolémia)

 Zmena krvného tlaku (celková vazodilatácia
cievného systému)

 Zmena aktivácie sympatika pri bolesti, emóciách,
strese, strachu

 Zvýšenie hladiny angiotenzínu II

 Dopamín, nikotín, hypoxia, hyperglykémia

Podnety pre sekréciu antidiuretického hormónu 
(ADH; arginín vazopresín – AVP):



Osmotické podnety

 keď efektívny osmotický tlak plazmy
stúpa nad normálnu hodnotu 285
mosm/l, frekvencia vzruchov v
neurónoch stúpa a sekrécia AVP sa
zvyšuje

 riadené osmoreceptormi v prednom
hypotalame (cirkumventrikulárne
orgány – OVLT, SFO)

 zmeny v sekrécii už pri 1% zvýšení
osmolality

 riadené presným spätnoväzobným
mechanizmom, ktorý priebežne
udržuje osmolalitu plazmy

Hypertonicita
↑ osmotického tlaku

Hypovolémia
↓ objemu extracelulárnej 
tekutiny pri krvácaní

Osmoreceptory

OVLT, SFO

Baroreceptory

Angiotenzín II

Pocit smädu

↑ sekrécia vazopresínu

Hypotalamus

Podnety pre sekréciu antidiuretického hormónu 
(ADH; arginín vazopresín – AVP):



Zmeny krvného objemu

 zmenšenie krvného objemu
(hypovolémia)

 celková vazodilatácia cievneho
systému

 vysokotlakové baroreceptory
v karotickom sínuse a aortálnom oblúku
a vas afferens obličiek a nízkotlakové
baroreceptory v srdcových predsieňach,
vo veľkých žilách a pľúcnych cievach
ovplyvňujú prostredníctvom n. vagus
činnosť magnocelulárnych neurónov

 aktivácia RAAS → ↑ angiotenzínu II v
krvi → zvýšená sekrécia ADH,
↑ resorpcia Na+ a s ním i osmoticky
viazanej vody, avšak ↑ straty K+

Hypertonicita
↑ osmotického tlaku

Hypovolémia
↓ objemu extracelulárnej 
tekutiny pri krvácaní

Osmoreceptory

OVLT, SFO

Baroreceptory

Angiotenzín II

Pocit smädu

↑ sekrécia vazopresínu

Hypotalamus

Podnety pre sekréciu antidiuretického hormónu 
(ADH; arginín vazopresín – AVP):



Kortizol

Renín
Angiotenzín II

Aldosterón

RAAS
• retenciou sodíka a
vody zvýši znížený
efektívny cirkulujúci
objem, za cenu rizika
zvýšených strát K+



Riadenie sekrécie vazopresínu

Zmeny krvného tlaku

 Vazopresín sa uplatňuje pri
udržovaní perfúzneho tlaku
v cirkulácii:

 vazokonstrikciou odporových
ciev a zmenšením celkového
vnútorného objemu cirkulačného
aparátu (preto vazopresín)

 udržovaním objemu cirkulujúcej
krvi (antidiuretickým účinkom
v obličkách)



 Sekrécia vazopresínu je tlmená:

 hypervolémiou, hypoosmolalitou,

 spätnoväzobne samotnou hladinou ADH

 enkefalínmi, glukokortikoidmi, chladom a alkoholom

 Účinok vazopresínu je rýchly (10-20 min)

Podnety pre sekréciu antidiuretického hormónu 
(ADH; arginín vazopresín – AVP):



V2R

ADH

Gp cAMP
PKA

Kapilára Lumen

AC

AQ2

AQ3

H2O

Spätná vstrebávanie vody v distálnom tubule a v 
zbernom kanáliku



Účinky vazopresínu:

 zvyšuje priepustnosť distálnych tubulov a zberných kanálikov pre 
voľnú vodu (bez solútov), ktorú zachováva v organizme a tak znižuje 
osmolaritu plazmy

 znižuje objem vylúčeného moču (preto antidiuretický hormón) 

 väzbou na V1A receptory zvyšuje napätie cievnej steny
(vazokonstrikcia), čím zvyšuje krvný tlak (preto vazopresín)

 zvyšuje sekréciu ACTH (V3 receptory)
 regulácia metabolizmu pečene, teploty tela

 pamäť a učenie (potenciuje tvorbu a vybavovanie pamäťovej stopy)

 bdenie a spánok

 zvyšuje hladiny VIII. faktora a Willebrandotovho faktora



Poruchy neurohypofýzy:

Syndróm nedostatku vazopresínu alebo jeho účinku na 
obličku (diabetes insipidus):
 nedostatočná sekrécia vazopresínu alebo jeho nedostatočná

účinnosť na zvýšenie priepustnosti pre zberné kanáliky obličiek
pre vodu

 2 nozologické jednotky:

 Centrálny diabetes insipidus

 Renálny diabetes insipidus



 nedostatočná sekrécia ADH

 zvýšenie diurézy až na 20l / deň
 tvorba veľkého množstva hypotonického moču (< 290 mosm/kg) -

nyktúria, enuresis
 zvýšenie osmolality plazmy a nadmerný pocit smädu (polydipsia)

 hypernatrémia v plazme (Na+ > 144 mmol/l; neurologické problémy)

 hypodypsia a adipsia → ťažká dehydratácia → exitus letalis

 Príčiny:
 poškodenie hypotalamu/hypofýzy pri chirurgickom zákroku or úrazom

(poškodenie jadier hypotalamu or axónov v stopke hypofýzy)
 Hemorágia, ischémia

 primárny nádor alebo metastázy

Centrálny diabetes insipidus (močová úplavica):



 nedostatočná účinnosť ADH
 vrodené stavy, ktoré môžu byť dedičné (genetické mutácie pre

receptor V2 alebo vodného kanálu akvaporínu 2)
 Získané príčiny: obličkové choroby (chronické renálne poškodenie,

chronické renálne insuficiencie, polycystické obličky, obštrukčné
uropatie); chronická hypokalciémie or hyperkalciémie; indukované liekmi
(napr. diuretiká, soli lítia, kolchicín)

 Klinické prejavy:
 miernejšie
 poruchy funkcie CNS

Renálny diabetes insipidus:



 Syndróm inadekvátnej sekrécie ADH (SIADH)
 Retencia vody bez solútov
 Oligúria
 Dilučná hyponatrémia → slabosť a únava, zmätenosť
 Čiastočne kompenzované ↑ sekréciou ANP

 Príčiny:
 Adenóm hypofýzy
 Ektopické nádory (malobunkový karcinóm pľúc)
 Poškodenia mozgu

Syndróm zvýšenej sekrécie ADH:

Nečas, 2007



Poruchy adenohypofýzy



Adenohypofýza:
 somatotropné (50%) – STH
 laktotropné (10-30%) – PRL
 kortikotropné (10%) - ACTH
 tyreotropné (5%) – TSH
 gonadotropné (20%) – FSH a LH

Neurohypofýza:
 pituicyty
 AVP
 OXY

Bunky hypofýzy produkujúce hormóny:

glandotropné hormóny



Funkcie adenohypofýzy:



Podnety pre sekréciu adrenokortikotropného
hormónu (ACTH):
 cirkadiánny rytmus (maximum ráno pred prebudením)
 endogénne a exogénne stresové podnety
 väčšina klasických neurotransmiterov
 cytokíny

Regulácia sekrécie ACTH:
 stimulácia sekrécie:
 kortikoliberín (CRH)
 arginín-vazopresín (AVP)

 inhibícia sekrécie:
 kortizol (negatívna spätná väzba)

Nečas, 2007



Účinky ACTH:

 kôra nadobličiek:
 regulácia kôry nadobličiek, predovšetkým tvorby a sekrécie

glukokortikoidov
 riadenie rastu nadobličiek

 metabolické účinky:
 lipolytický účinok na tukové tkanivo
 mierny inzulinorezistentný vplyv v Langerhansových ostrovčekoch

pankreasu
 ovplyvňovanie pigmentácie



Nádor adenohypofýzy uvoľňujúci ACTH (Cushingova choroba, 
centrálna forma Cushingovho syndrómu):

Patofyziológia adrenokortikotropnej osi:

 Nadmerná sekrécia kortizolu z kôry nadobličiek
ako následok nadbytočnej sekrécie ACTH
(70% všetkých ochorení)

 Príčiny:
 Primárne mikroadenómy or makroadenómy

hypofýzy tvorené kortikotropnými bunkami
 Hyperplázia kortikotrofov ako následok

nadmernej sekrécie CRH v hypotalame
 Hypersekrécia ACTH stráca svoj normálny

diurnálny rytmus, ale zachováva si pulzný
charakter

 sekrécia ACTH je prevažne autonómna
 Dif. dg.: Pseudo-Cushingov syndróm 

indukovaný alkoholom
↑ kortizol

Hyperplázia 
kôry 

nadobličiek

↑ ACTH



Cushingov syndróm:

 Klinický obraz

Široké purpurovo-červené strie Inzulínová rezistencia
Diabetes mellitus 2. typu

„Centrálna obezita“ (obézny trup, krk a tvár)
• tenké končatiny
• mesiačikovitá tvár
• silný krk (hrb)
• zvýšenie telesnej hmotnosti

Svalové atrofie a svalová slabosť (70%)
Hromadenie tuku

Ekchymózy
Zvýšená tvorba kožných hematómov

ProteokatabolizmusRetencia Na+ a vody
Mesiačikovitá tvár (80%)

Tenké končatiny (80%)

Obézny hrudník or brucho (80%)Arteriálna hypertenzia

Spomalené hojenie rán (40%)

Atrofia kože a podkožia (70%)
Opuch

Osteoporóza

Silný krk a cervikálny
tukový hrboľ (80%)



 Klinický obraz

Hirzutizmus

Mesiačikovitá
tvár

Centrálna obezita Strie na bruchu

Cushingov syndróm:



Podnety pre sekréciu prolaktínu:
 gravidita (3. trimester)
 dojčenie (predovšetkým v prvých týždňoch),

ktoré je najsilnejším stimulom pre vyplavenie
PRL

 spánok a bdenie (najviac pred prebúdzaním)
 stres (fyzická záťaž, hypoglykémia, trauma,

prehriatie)
 zvýšené hladiny estrogénov, znížené hladiny

hormónov štítnej žľazy

Účinky prolaktínu:
 tvorba mlieka a blokovanie ovulácie
 metabolické účinky (lipolýza)
 aktivácia imunity



Znázornené sú 4 situácie, pri ktorých dochádza k zvýšenej sekrécii prolaktínu.

Hypersekrécia prolaktínu:

Nečas, 2007



Nádor adenohypofýzy uvoľňujúci prolaktín (prolaktinóm):

Patofyziológia laktotropnej osi:

 Zvýšená sekrécia prolaktínu
a hyperprolaktinémia spôsobuje:

 Poruchy menštruačného cyklu, u
mužov poruchy libida až impotencia

 Galaktoreu u oboch pohlaví
 Hypogonadizmus v dôsledku

zníženej sekréciu gonadoliberínu v
hypotalame or poškodenia hypofýzy
(nedostatočná sekrécia FSH a LH)

 Pseudoprolaktinóm (hormonálne
neaktívny adenóm hypofýzy)

Nečas, 2007



Podnety pre sekréciu somatotropného hormónu 
(STH; rastový hormón):

 cyklus spánok/bdenie - GH sa
uvoľňuje v sekrečných pulzoch v
spánku – zodpovedá za lineárny rast

 vek a stavba tela
 metabolické vplyvy – hypoglykémia

alebo hladovanie
 stres - predovšetkým somatický

(fyzická práca, hypertermia, trauma;
chlad však inhibuje)

 Riadené somatoliberínom a
somatostatínom z hypotalamu



Účinky STH:

 Rast kostí: stimulácia metabolizmu epifyzárnej chrupavky pri raste
dlhých kostí

 Stimulácia syntézy inzulínu podobných rastových faktorov (IGF-1 a
IGF-2, somatomediny) → stimulujú chondrocyty k proliferácii (rast
dlhých kostí)

 Metabolické účinky:
 včasné (do 30 minút): zvýšené vychytávanie aminokyselín vo

svaloch a pečeni, zvýšené vychytávanie glukózy (↑ sekrécie inzulínu)
 neskoré: zvýšenie lipolýzy mastných kyselín, inhibícia vychytávania

glukózy
 Znižovanie telesného pomeru podielu tuku a zvyšovanie objemu

svalovej hmoty
 Zvyšuje retenciu vody a iónov (Na+, K+, Cl-, Mg2+, PO4

2-) v tele
 Stimulácia imunitného systému
 Farmakologicky na zníženie krvácania v GIT



Účinky STH:



Nádor adenohypofýzy uvoľňujúci rastový hormón:

Hyperfunkcia somatotropnej osi:

Gigantizmus (nadmerný rast)
 v dôsledku pôsobenia adenómu

kontinuálna sekrécia STH

 vzniká pred uzavretím rastových
chrupiek dlhých kostí a pred
ukončením pubertálneho rastu
organizmu

 deformujúce znaky – chrbtica, dolná
čeľusť



Nádor adenohypofýzy uvoľňujúci rastový hormón:

Hyperfunkcia somatotropnej osi:

Akromegália
 v dôsledku pôsobenia adenómu

kontinuálna sekrécia STH

 vzniká po uzavretí rastových chrupiek
dlhých kostí a celkového rastu kostry

 charakteristické deformity kostí i mäkkých
tkanív (zväčšenie rozmerov väčšiny
vnútorných orgánov, kardiomegália)

 niektoré príznaky sú spôsobené zníženou
tvorbou iných hypofyzárnych hormónov
(najmä FSH, LH a TSH)



Akromegália:

Nečas, 2007



Akromegália:
 Klinický obraz



Zníženie sekrécie STH:
Hypofunkcia somatotropnej osi:

 Vrodený defekt – trpaslíci typu Levi-
Loran, Pygmejovia

 Získaný defekt:
Nanizmus (max. výška do 120 cm)
 Znížená sekrécia STH v detstve v

dôsledku psychickej deprivácie dieťaťa,
idiopatický deficit GH, kraniofaryngeóm

 Nízka výkonnosť svalov, znížená
denzita kostí, poruchy metabolizmu,
únava, oslabenie imunity

Znížená produkcia STH v dospelosti
 Poruchy rastu

 Zvýšené riziko aterosklerózy a
kardiovaskulárnej mortality, rýchle
ubúdanie svalovej hmoty, starnutie



Hypofunkcia adenohypofýzy
Hypopituitarizmus až panhypopituitarizmus



Hypopituitarizmus až panhypopituitarizmus:
 prejavy hypopituitarizmu sú odvodené od zníženej funkcie

periférnych endokrinných žliaz riadených tropnými hormónmi

Príčiny:
 Benígne nádory
 poškodzujúce hypofýzu svojím rastom v obmedzenom priestore,

obvykle najprv potlačia funkcie somatotropné, potom
gonadotropné a nakoniec tyreotropné a kortikotropné

 Úrazy (prerušenie hypofyzárnej stopky, poškodenie hypofýzy), operácie
 Ischémia alebo hemorágia

Nebezpečný je  akútny nedostatok ACTH a vazopresínu!

Hypopituitarizmus sa vyznačuje nízkou hladinou hypofyzárnych hormónov a
nedostatočným alebo úplne chýbajúcim zvýšením ich hladín v plazme po
injekcii príslušného hypotalamického liberínu.



Hypopituitarizmus až panhypopituitarizmus

 Klinické príznaky:

 poruchy sexuálnych funkcií v zmysle hypogonadizmu
 hypofyzárny nanizmus, znížená výkonnosť a viscerálna obezita
 pokles činnosti štítnej žľazy (letargia, zápcha, intolerancia chladu a

somnolencia)
 klesá odolnosť k záťaži (nedostatok ACTH)
 postupný nedostatok živín, zníženie kontraktility myokardu a svalovej

sily kostrového svalstva, zníženie kostnej denzity (Simmondsova
kachexia)



 náhle vzniknutý popôrodný panhypopituitarizmus
 v dôsledku veľkej straty krvi
 sekundárny plexus je zásobený venóznou krvou s nízkym tlakom → pri

poklese krvného tlaku hrozí ischémia a môže viesť až ku nekróze
adenohypofýzy

 porucha kojenia, hypotyreóza až ohrozenie života

Sheehanov syndróm:


