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 párové endokrinné žľazy
 lokalizované retroperitoneálne na hornom póle obličiek
 celková hmotnosť 7–10 g, rozmery 5 x 2,5 cm, hrúbka 0,5 cm
 skladá sa z dvoch vývojovo, anatomicky a funkčne odlišných častí:
 vonkajšej kôry (80%) - nevyhnutná pre život!; steroidné hormóny
 vnútornej drene (20%) - chromafinné bunky (sympatikové ganglion);

katecholamíny; zvládanie stresu; neregeneruje

Nadobličky – anatomické poznámky:
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Dreň nadobličiek



Dreň nadobličky – anatomické poznámky:

 tvoria ju sekrečné chromafinné bunky → uvolňujú adrenalín (90%
buniek drene NO), noradrenalín (10% buniek) a malé množstvo
dopamínu = katecholamíny

 je inervovaná pregangliovými vláknami sympatika, ktoré sa dostávajú
do drene v splanchnických nervoch

 sekrécia katecholamínou je vyvolaná nervovou stimuláciou pri aktivácii
sympatikového nervového systému (napr. stresová reakcia,
hypoglykémia, námaha, bolesť)



Dreň nadobličky – biosyntéza katecholamínov:
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Adrenalín

Tyrozínhydroxyláza (TH)

DOPA dekarboxyláza (AADC)

Dopamín-ß-hydroxyláza (DBH)

Fenyletanolamín-N-metyltransferáza (PNMT)

COOH

 Noradrenalín sa tvorí 
hydroxyláciou a 
dekarboxyláciou tyrozínu

 Adrenalín sa tvorí
metyláciou noradrenalínu,
enzýmom PNMT, ktorý sa
nachádza iba v mozgu a
dreni nadobličiek

 PNMT drene nadobličiek
je indukovaný vysokými
koncentráciami
glukokortikoidov z kôry
nadobličiek

 Polčas katecholamínov v
cirkulácii asi 2 min

 Metabolicky degradované
enzýmami COMT a MAO



Dreň nadobličky – biologické účinky katecholamínov:
Kardiovaskulárny systém:
 srdce - pozitívne inotropný, chronotropný, 

dromotropný a batmotropný účinok (β1),
 cievy - vazokonstrikcia (NA-α1, ADR-α2), 

vazodilatácia (ADR-β2)

Endokrinný systém: 
 pankreas - inhibícia (α2) alebo stimulácia 

(β2) sekrécie inzulínu a glukagónu,
 obličky - stimulácia sekrécie renínu (β1),
 epifýza - zvýšená syntéza a sekrécia 

melatonínu

Metabolizmus: 
 pečeň – glukoneogenéza a glykogenolýza

(α1, β2),
 tukové tkanivo - stimulácia lipolýzy so

zvýšeným vyplavením glycerolu a MK
 kostrové svaly - glykogenolýza

Tráviaci trakt:
 zníženie motility GIT (β2), kontrakcia

sfinkterov (α1), inhibícia sekrécie žliaz,
relaxácia žlčníka a žlčových ciest

Pľúca:
 bronchodilatácia (β2)

Koža:
 vazokonstrikcia (α1),
 vazodilatácia v tvári a na hrudníku (β2),
 ↑ potenie v axilách a na dlaniach (α1) 

Pohlavné orgány: 
 kontrakcia alebo relaxácia myometria
 ejakulácia

Močový systém:
 relaxácia detrusora, kontrakcia sfinktera,

zvýšená motilita a tonus močovodov
Oko:
 mydriáza, relaxácia m. ciliaris

Mozog:
 presynaptická inhibícia vyplavovania NA,
 regulácia vyplavovania CRH, rastového

hormónu, ADH, inhibícia vyplavovania
prolaktínu, syntéza melatonínu

Agregácia krvných doštičiek



Dreň nadobličky – biologické účinky katecholamínov:



Hyperfunkcia drene nadobličiek

Feochromocytóm



Hyperfunkcia drene nadobličiek:

Feochromocytóm

 názov ochorenia je odvodený od hnedej farby adenómu drene
nadobličiek; phaios (gr.) – tmavý alebo temný, chroma (gr.) – farba

 hyperproduktívny benígny adenóm produkujúci katecholamíny je
podkladom trvalej alebo paroxyzmálnej hypertenzie so závažnými
KVS komplikáciami

 „nádor 10%“
 10% nádorov je malígnych
 10% nádorov je lokalizovaných extraadrenálne (mimo dreň nadobličiek v

retroperitoneálnom priestore brušnej dutiny)
 10% nádorov sa nachádza mimo brušnú dutinu (napr. močový mechúr, srdce)
 10% nádorov sa vyskytuje v oboch nadobličkách súčasne tzv. bilaterálny
 10% nádorov je mnohopočetný
 10% nádorov je súčasťou tzv. familiárneho výskytu ochorenia (MEN 2)
 10% nádorov sa vyskytuje u detí
 v 10% prípadov sa v klinickom obraze nevyskytuje hypertenzia



Feochromocytóm:

Adenóm je tmavočervenej
až hnedej farby

Feochromocytóm v dreni 
nadobličiek

Extraadrenálna lokalizácia 
feochromocytómu (paraganglióm)



Feochromocytóm:

Klinické  prejavy (6P):

 paroxyzmálna (záchvatovitá) alebo trvalá (ale značne kolísajúca)
arteriálna hypertenzia (90%)

 bolesť hlavy (80%)
 silné potenie (71%)
 palpitácia (búšenie srdca; 64%)
 náhle zblednutie (42%)
 záchvatovitý pocit úzkosti
 bolesť brucha, nauzea, zvracanie
 náhle vzniknutá bolesť na hrudníku (charakteru angina pectoris)
 hyperglykémia a glykozúria
 úbytok hmotnosti
 zápcha až ileózne stavy
 srdcové zlyhanie
 znížená tolerancia k teplu

Pressure (hypertenzia) 
Pain (bolesť hlavy) 
Perspiration (potenie) 
Palpitation (búšenie srdca) 
Pallor (zblednutie) 
Paroxyzmus (záchvat) = šieste P



Kôra nadobličiek



Kôra nadobličky – anatomické poznámky:

 skladá sa z troch vrstiev:
 zona glomerulosa (15%) - produkuje mineralokortikoid aldosterón,

ktorý je nevyhnutný pre udržanie sodíkovej bilancie a objemu ECT a to
pod hlavným riadiacim vplyvom angiotenzínu II

- tvorba nových kôrových buniek

 zona fasciculata (50%) - produkuje glukokortikoidy (kortizol,
kortikosterón) s účinkom na metabolizmus glukózy a proteínov

 zona reticularis (7%) - produkuje nadobličkové androgény (DHAE),
ktoré majú ale menší účinok na reprodukčné funkcie



Kôra nadobličky – biosyntéza steroidov:

C18- steroidy
Estrogény

napr. estradiol

C19- steroidy
Androgény

napr. testosterón

C21- steroidy
Gestagény, glukokortikoidy a mineralokortikoidy

napr. kortizol

Enzýmy nevyhnuté pre
biosyntézu steroidov:
• 3β-dehydrogenáza
• 11-dehydrogenáza,
• 17-hydroxyláza,
• 21-hydroxyláza,
• 17, 20-lyáza,
• 18-hydroxyláza
• 18-dehydrogenáza



Kôra nadobličky – transport steroidov:



Kôra nadobličky – účinky steroidov:
Účinok kortizolu:
 metabolický – anabolizmus v pečeni (glukoneogenéza) a

katabolizmus (bielkovín a tukov) v ostatných tkanivách → dlhodobé
udržanie hladiny glukózy a voľných MK v krvi v čase medzi jedlami a pri
hladovaní

 ovplyvňuje metabolizmus Na+ a vody (slabý mineralokortikoidný
účinok)

 potláča imunitné a zápalové reakcie

 ↓ resorpciu Ca2+ v čreve a zvyšuje odbúravanie kostí (osteoporóza)

 pozitívny inotropný účinok

 excitačné pôsobenie na psychiku (napr. stimuluje chuť k jedlu, vyvoláva
nespavosť, emočnú labilitu)



 zvýšenie syntézy a sekrécie
glukokortikoidov v priebehu niekoľkých
minút po naviazaní ACTH na jeho
vysokoafinitný receptor

 pulzný charakter a diurnálne
kolísanie s poklesom v nočných
hodinách, maximum ráno

 dlhodobá stimulácia ACTH spôsobuje
hyperpláziu kôry nadobličiek

 nedostatok ACTH spôsobuje atrofiu
kôry nadobličiek

 kortizol i kortikosterón sú v plazme
špecificky viazané na transkortín
(CBG, 90%), voľnejšie na albumín
a na erytrocyty

 účinná je len voľná frakcia (10%)
 spätnoväzobné regulácie
 metabolická inaktivácia v pečeni

Regulácia sekrécie glukokortikoidov:

stresory, príjem potravy, ↑ telesná aktivita
(neurotransmitery, opioidné peptidy, cytokíny)

Nečas, 2007



Kôra nadobličky – účinky steroidov:
Účinok aldosterónu na:
 metabolizmus minerálov a vody (zadržuje v tele Na+ a s ním i pasívne

vodu v distálnych tubuloch obličiek výmenou za ióny K+ a Cl-)

 udržiavanie intravaskulárneho objemu a krvného tlaku (zvyšuje KT
zvýšením objemu intravaskulárnej tekutiny)



 je riadená prekrvením obličiek
 zabezpečuje interakcia stimulačných (renínový-angiotenzínový systém, RAS)

a inhibičných (átriový nátriuretický hormón) podnetov
 ovplyvňujú tiež zmeny kaliémie a nátriémie

Regulácia sekrécie aldosterónu:

Regulácia aldosterónovej sekrécie:  +  = stimulácia, - = inhibícia 

Ca2+

ProstaglandínyKatecholamíny

RENÍN

Angiotenzinogén
(pečeň)

Objem
krvi

Átriový 
natriuretický hormón 

(srdce)
Konvertujúci enzým 

(ACE, pľúca)

Angiotenzinogén I. Angiotenzinogén II; III.

cholesterol

ALDOSTERÓN 
K Na
ACTH

Vazopresín
Serotonín

 K  Na
ACTH

Dopamín
Somatostatín

ALDOSTERÓN

 Na,  K, H
(obličky) 



Kortizol

Renín
Angiotenzín II

Aldosterón

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



Kôra nadobličky – účinky steroidov:
Účinok nadobličkových androgénov:

 anabolizmus v svalových, kostných a spojivových tkanivách

 rozvoj a udržanie sexuálnych znakov



Patofyziológia kôry nadobličiek



 Hyperadrenokorticizmus - hyperfunkcia kôry nadobličiek

 Hypoadrenokorticizmus - hypofunkcia kôry nadobličiek

 Poruchy s disociáciou funkcie pri vrodených
steroidových enzymopatiách - nadmerná tvorba
nadobličkových androgénov (adrenogenitálny syndróm)
 označuje sa ako Frohlichov syndróm alebo kongenitálna adrenálna

hyperplazia kôry NO

 vrodený enzymatický defekt tvorby kortizolu (chýba enzým 21-hydroxyláza;
17-hydroxyláza; 11-hydroxyláza alebo 3β- hydroxydehydrogenáza) → ↑
sekrécia ACTH → hypertrofia kôry NO

 zvýšená sekrécia pohlavných hormónov (najmä androgénov) → virilizácia
plodu ženského pohlavia, u plodov mužského pohlavia vzniká pubertas
praecox

Klasifikácia:



Hyperfunkcia kôry nadobličiek



Hyperfunkcia kôry nadobličiek:

1. Cushingov syndróm – hypersekrécia glukokortikoidov

2. Hyperaldosteronizmus – hypersekrécia aldosterónu 

3. Adrenálna virilizácia – hypersekrécia nadobličkových androgénov

4. Adrenálna feminizácia – hypersekrécia nadobličkových estrogénov

 typická je selektívna nadprodukcia aldosterónu

 nadprodukcia kortizolu a androgénov sa často kombinujú



Cushingov syndróm



Cushingov syndróm:
 označuje chorobný stav vyvolaný hypersekréciou kortizolu, a to z

ktorejkoľvek patogenetickej príčiny

kortizol

Normálny stav
Periférny

Cushingov syndróm

↑ kortizol

↓ ACTH

Primárny 
nádor

kôry NO

↑ kortizol

Centrálna forma
Cushingova choroba

↑ ACTH

Hyperplázia
kôry NO

↑ kortizol

ACTH

Hyperplázia
kôry NO

Paraneoplastický
Cushingov syndróm

Iatrogénny
Cushingov syndróm

↑ kortizol

LIEKY

↓ ACTH

Atrofia
kôry NO

Ektopický 
zdroj ACTH

Primárny hyperkorticizmus Sekundárny hyperkorticizmus

↓ ACTH

Mikroadenóm
adenohypofýzy



Cushingov syndróm – etiológia:
1. ACTH-dependentný CS (80 %) – adenóm hypofýzy:

– ektopická sekrécia ACTH,
– ektopická sekrécia CRH

2. ACTH-independentný CS (19 %) – adenóm nadobličky:
– karcinóm nadobličky,
– bilaterálna (makro/mikro) nodulárna hyperplázia nadobličiek,

3. Iatrogénny CS
– klinický obraz spôsobený dlhodobým podávaním vysokých

dávok kortikoidov.



Cushingov syndróm – patogenéza:
 vyvíja sa postupne a jeho príznaky môžu byť spočiatku nenápadné

(centrálna obezita a zvýšenie telesnej hmotnosti)

 klinický obraz:
 závisí od doby pretrvávania a od stupňa hyperkortizolémie
 príznaky vyplývajúce zo zvýšeného katabolizmu bielkovín, zo zvýšenej

glukoneogenézy, zo zvýšeného ukladania tuku a jeho redistribúcie v
organizme

 subjektívne príznaky

↑ proteokatabolizmus → ↑ neoglukogenéza + ↑ glykogén v pečeni
↓ periférna utilizácia glukózy Hyperglykémia

Inzulínová rezistencia

↑ ukladanie tuku v tvári, 
na krku a na trupe 

svalová atrofia,
zoslabenie končatín 
a svalová slabosť



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%)



Cushingov syndróm:
 Klinický obraz

Hirzutizmus

Mesiačikovitá
tvár

Centrálna obezita Strie na bruchu



Hyperaldosteronizmus
Connov syndróm



Hyperaldosteronizmus:

 chronický patologický stav vyvolaný nadprodukciou
aldosterónu

 môže byť:
 primárny – autonómna nadprodukcia aldosterónu

kôrou NO
 sekundárny – hypersekrécia aldosterónu ako reakcia

na iné základné ochorenie or stavy
spojené s dehydratáciou a hemorágiou
(kompenzačný mechanizmus)



Primárny hyperaldosteronizmus (Connov syndróm):
 autonómna hypersekrécia aldosterónu v zona glomerulosa s

utlmeným renín-angiotenzínovým systémom, ktorá vedie k poškodeniu
KVS a sekundárnej hypertenzii

Príčiny:
 solitárny adenóm kôry NO
 obojstranná hyperplázia buniek zona glomerulosa (idiopatický

hyperaldosteronizmus)



Kortizol

Renín
Angiotenzín II

Aldosterón

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



Primárny hyperaldosteronizmus (Connov syndróm):
 ↑ aldosterónu → retencia Na+ a vody → ↑ KT + hypervolémia →

arteriálna hypertenzia; deplécia K+ → hypokalémia a mierna
metabolická alkalóza → únava, svalová slabosť a srdcové arytmie;
hypokalcémia → tetanické kŕče

 nízka renínova aktivita v plazme

 nevznikajú edémy

Klinické príznaky:
 Sekundárna hypertenzia spojená

so zvýšeným kardiovaskulárnym
rizikom, rezistentná

 neuromuskulárne poruchy, 
svalová slabosť, srdcové arytmie



Sekundárny hyperaldosteronizmus:
 kompenzačná reakcia spôsobená stratami tekutín (napr. krvácanie,

zvracanie, hnačka, nadmerné potenie) alebo únikom tekutiny do
interstícia pri ochoreniach, ktoré sú spojené so vznikom edému a ascitu

 srdcové zlyhávanie, cirhóza pečene s ascitom, nefrotický syndóm

 príčinou zvýšenej sekrécie aldosterónu je aj chronicky zvýšená
sekrécia renínu v juxtaglomerulárnom aparáte obličiek pri
patologických stavoch s lokálne znížením prietokom krvi obličkami:

 stenóza renálnej artérie, malígna hypertenzia, Bartterov syndróm
(hyperplazia juxtaglomerulárneho aparátu)

 vznik celkových edémov a ascitu

 zvýšená hladina renínu a angiotenzínu II odlišuje sekundárny
hyperaldosteronizmus od primárneho



Nečas, 2007



Hypofunkcia kôry nadobličiek



Hypoadrenokorticizmus
Addisonova choroba



Hypofunkcia kôry nadobličiek:

1. Primárny (periférny) hypoadrenokorticizmus spôsobený
priamym postihnutím kôry nadobličiek

2. Sekundárny (centrálny) hypoadrenokorticizmus spôsobený
primárne zníženou sekréciou ACTH

 v obidvoch prípadoch choroba prebieha chronicky, môže sa však akútne
zhoršiť, alebo akútne začať adrenokortikálnou krízou ohrozujúcou život

kortizol

ACTH

Normálny stav

↓ kortizol

Primárna hypofunkcia
kôry nadobličiek 

(obojstranné poškodenie, 
atrofia)

1. Addisonova choroba

↑ ACTH

2. Centrálny hypoadrenokorticizmus

↓ ACTH

↓ kortizol

Atrofia kôry 
nadobličiek

je sekundárna

↓ CRH

Nečas, 2007



Primárna hypofunkcia kôry nadobličiek:

Addisonova choroba (Morbus Addisoni)
 chronické celoživotné ochorenie spôsobené deštrukciou kôry oboch

nadobličiek zápalovým, metastatickým alebo degeneratívnym
procesom

 vzniká postupne sa vyvíjajúcou deštrukciou všetkých troch zón oboch
nadobličiek, klinické príznaky vznikajú až pri zničení 80-90% tkaniva
kôry

 sekrečný deficit sa týka všetkých nadobličkových steroidov
Príčiny:
 autoimunitná adrenalitída (polygrandulárny autoimúnny endokrinný

syndróm, PGAS) - zvýšené autoprotilátky proti 21-hydroxyláze v sére
 tuberkulóza nadobličiek
 AIDS
 adrenoleukodystrofia (u mladších mužov)
 zriedka fungálne zápaly, metastické invázie nádorov, vrodené enzymopatie
 chronický hypokorticizmus zostáva po terapeutickom zvládnutí akútnej

adrenokortikálnej krízy vyvolanej krvácaním do nadobličky alebo trombózou
nadobličkovej vény



Primárna hypofunkcia kôry nadobličiek:

Addisonova choroba – patogenéza:
 sekrečná nedostatočnosť sa rozvíja postupne
 Subklinické štádium - ↑ hodnoty plazmatického ACTH

a plazmatického renínu pri nezníženej bazálnej kortizolémii a
aldosteronémii

 Klinické štádium - deštrukčný proces zničil okolo 90%
adrenokortikálneho tkaniva; sekrečný deficit aldosterónu, kortizolu a
nadobličkových androgénov; hypersekrécia ACTH



Primárna hypofunkcia kôry nadobličiek:
Addisonova choroba:
 Klinický obraz

Difúzne zhnednutie 
kože a škvrnité 

hyperpigmentácie
slizníc

Strata hmotnosti, 
znížená chuť do jedla

Arteriálna
hypotenzia

Hypoglykémia

Únava, celková slabosť

Gastrointestinálne 
ťažkosti 

Akútna adrenokortikálna kríza 
• celková slabosť, apatia
• vracanie, hnačky
• cirkulačný šok
• akútne renálne zlyhanie
• hyponatrémia, hyperkalémia



Primárna hypofunkcia kôry nadobličiek:

Akútna adrenokortikálna kríza (Addisonovská kríza)
 akútne zlyhanie kôry nadobličiek
 urgentný, život ohrozujúci stav, ktorý môže vzniknúť pôsobením:

 stresu u chorých s Addisonovou chorobou (napr. febrilné ochorenie,
úraz, operácia)

 rýchlym ukončením farmakoterapie glukokortikoidmi
 hemorágiou do nadobličiek (vyvolanou septikémiou, antikoagulačnou

liečbou, trombózou nadobličkovej vény)

Klinické prejavy:

 vývoj ochorenia počas niekoľkých hodín až dní
 celková slabosť, zmätenosť, apatia
 intenzívne vracanie, riedka a častá stolica → dehydratácia, hypovolémia
 akútne renálne zlyhanie
 cirkulačný šok
 znížená telesná teplota (horúčka je príznakom blížiaceho sa exitu)




