
ΤΠΟΘΑΛΑΜΟ-ΤΠΟΦΤΗ



• Ο εγθέθαινο ξπζκίδεη ηελ έθθξηζε ηωλ

ελδνθξηλώλ αδέλωλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο

δξνπλ ζην Κ.Ν.. θαη ηξνπνπνηνύλ ηε ιεηηνπξγία

ηνπ εγθεθάινπ



ΤΠΟΘΑΛΑΜΟ

Ο ππνζάιακνο είλαη κηα πνιύ κηθξή ζε έθηαζε

πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ζην έδαθνο ηεο ΙΙΙεο

θνηιίαο. Σα λεπξηθά θύηηαξα πνπ ζπγθξνηνύλ

ηνπο ππξήλεο ηνπ έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ

ηθαλόηεηα παξαγωγήο νξκνλώλ. Ο αθξηβήο

αξηζκόο ηωλ νξκνλώλ πνπ παξάγνληαη εδώ

δελ είλαη αθόκε γλωζηόο, αιιά έρεη

θαζνξηζζεί ε δνκή 8 πεπηηδίωλ, πνπ

ρωξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο.



ΤΠΟΘΑΛΑΜΟ

• Οπίζζηεο ππνθπζηαθέο νξκόλεο

• Τπνθπζηνηξόπνη νξκόλεο.



ΟΠΙΘΙΔ ΤΠΟΦΤΙΑΚΔ ΟΡΜΟΝΔ

• Ωθπηνθίλε

• Αξγηλίλε-Βαδνπξεζίλε (ή Αληηδηνπξεηηθή 

νξκόλε) 



Αξγηλίλε Βαδνπξεζίλε (ή Αληηδηνπξεηηθή 

νξκόλε ADH)

• πεπτίδιο αποτελούμενο από 9 αμινοξέα

• παράγεται από κύτταρα του υπεροπτικού και
παρακοιλιακού πυρήνα του υποθαλάμου ωο
πξννξκόλε

• μεταφέρεται κατά μήκος των νευρικών αξόνων
τους στον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης απ’
όπου και εκκρίνεται.

• Η συμβολή της είναι μεγάλη στη διατήρηση
της οσμωτικής πίεσης και στην ισορροπία του
νερού στον οργανισμό.



Ερεθίσματα για την έκκριση της 

αντιδιουρητικής ορμόνης 

• η κυτταρική αφυδάτωση (διεγείρονται κύτταρα 
του προσθίου υποθαλάμου που δρουν ως 
οσμωυποδοχείς και δίνουν το σήμα για 
πρόσληψη ύδατος και έκκριση της 
αντιδιουρητικής ορμόνης) 

• η μείωση του εξωκυττάριου όγκου (χωρίς 
αύξηση της οσμωτικότητάς του πχ 
αιμορραγία).  





Τα όργανα στόχοι της αντιδιουρητικής 

ορμόνης 

• τα αρτηριόλια (σύσπαση),

• ην ήπαρ (γλυκογονόλυση),

• η αδενοϋπόφυση (αύξηση της 

απελευθέρωσης της ACTH. 

• Νεφροί αυξεζε τηο διαπερατότηταο σε νερό 

στο άπω εσπειραμένο και το αθροιστικό 

σωληνάριο με αποτέλεσμα τη συμπύκνωση 

των ούρων. 



• Με την παρουσία της ADH

οσμωτικότητα των ούρων 1200 mOsm/lt και η

ροή περίπου 0.5 ml/λεπτό.

• Σε απουσία της ADH

η οσμωτικότητα των ούρων είναι 30 mOsm/lt

και η ροή μπορεί να φτάνει τα 15-20 ml/λεπτό.



ΟΚΤΣΟΚΙΝΗ

• πεπτίδιο αποτελούμενο από 9 αμινοξέα

• παράγεται από κύτταρα του υπεροπτικού και

παρακοιλιακού πυρήνα του υποθαλάμου ωο

πξννξκόλε

• μεταφέρεται κατά μήκος των νευρικών αξόνων

τους στον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης απ’

όπου και εκκρίνεται.



Ερεθίσματα για την έκκριση της

Ωκυτοκίνης

• Θηλαστικές κινήσεις

• Διάταση του τραχήλου της μήτρας





ΟΚΤΣΟΚΙΝΗ

• Αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο ηωλ 

δπλακηθώλ ελέξγεηαο ηωλ κπϊθώλ ηλώλ ηεο κήηξαο

• Αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο έληαζεο 

ζπζηνιήο

• Γξάζε ζηνλ ηνθεηό, ην ζειαζκό

• Γηέγεξζε από αύμεζε ηεο νζκωηηθόηεηαο θαη ηελ 

ππννγθαηκία (λαηξηνπξεηηθή δξάζε) 



ΤΠΟΦΤΙΟΣΡΟΠΟΙ ΟΡΜΟΝΕ

• Δθιπηηθέο

• Αλαζηαιηηθέο

• Τπνθπζηνηξόπνη νξκόλεο εθηόο ηνπ 

ππνζαιάκνπ



ΤΠΟΦΤΗ

• 15*10*6mm

• 500-900 mg

• 0.8 ml αίκαηνο /gr ηζηνύ/ιεπηό (ππιαία 

θπθινθνξία)









Πξόζζηνο ινβόο ηεο ππόθπζεο

• ζωκαηνηξόθα (απμεηηθή νξκόλε GH) 50% 

• ιαθηνηξόθα (πξνιαθηίλε PRL) 10-25%

• ζπξενεηδνηξόθα (ζπξενεηδνηξόπν TSH) 10%

• θνξηηθνηξόθα (θνξηηθνηξνπίλε ACTH θαη 

ζπγγελή πεπηίδηα) 15-20% 

• γνλαδνηξόθα (ζπιαθηνηξόπν FSH θαη 

ωρξηλνηξόπν LH νξκόλε) 10-15% 


