
Лекція 1

Регулювання фізіологічних 
функцій: загальні питання 

1. Гомеостаз.

2. Нервовий і гуморальний механізм регулювання.

3. Поняття про гормони та ендокринні залози. 



Що об'єднує гормональну регуляцію і 
фармакологію?

Гомеостаз!



Гомеостаз - відносна динамічна сталість 
внутрішнього середовища та деяких 
фізіологічних функцій організму людини і 
тварин



Гомеостаз - підтримання сталості 
внутрішнього середовища незалежно від змін 
зовнішнього середовища



Гомеостаз підтримується механізмами 
нейроендокринної регуляції 



Нервовий механізм 
регулювання функцій 

Ендокринний механізм 
регулювання функцій 



Нервовий vs ендокринний механізм регулювання функцій 



В організмі «працює» нейроендокринний 
механізм регуляції 



Гормон – специфічна БАР, що утворюється у спеціалізованому 
органі, виділяється у кров і здійснює свою функцію поза місцем 
утворення. 





Гормони класифікують:

За хімічною будовою:

 Похідні амінокислот (тиреоїдні гормони, гормони епіфізу, 
катехоламіни)

 Пептиди, прості (протеїни) та складні (глікопротеїди) білки

поліпептиди (адренокортикотропний, тиреотропний, лактогенний, 
соматотропний, меланостимулюючий, інсулін, глюкагон, 
паратгормон, гастрин, секретин, панкреозимін)

глікопротеїни (фолікулостимулюючий, лютеїнізуючий).

 Стероїди (тестостерон, прогестерон, естрадіон, гідрокортизон, 
альдостерон)



За ефектом:

 стимулюючі 

 гальмуючі 

За органами-мішенями:

 нейрогормони (ліберини і статини) - орган-мішень – гіпофіз

 тропні гормони - орган-мішень – інші ендокринні залози

 ефекторні гормони - клітини-мішені, які не є ендокринними 
залозами 

Гормони класифікують:



Гормони класифікують:

За локалізацією рецепторів:

 мембранні рецептори  внутрішньоклітинні рецептори



Функції гормонів

 Морфокінетична 

 Кінетично-пускова функція

 Метаболічна

 Гомеостатична 

 Адаптивна

 Репродуктивна



Основні характеристики гормонів

 специфічність 

 висока біологічна активність  

 дистантний характер дії

 невеликі розміри молекул

 швидкий розпад в тканинах 

 мерокриновий тип секреції

 дія на клітини in vivo або на культури тканин 

 більшість гормонів не має видової специфічності



Гормоноїди, або парагормони:

 різнорідні за хімічною будовою речовини

 їх біосинтез не має суворої локалізації 
(утворюються в різних органах і тканинах). 

 короткочасна біологічна дія



Гормоноїди

Нейрогормони (серотонін, ацетилхолін)

Простагландини

Цитокіни (фактори росту)

Гормони шлунково-кишкового тракту (гастрин, секретин)



Види дії гормонів:

 гормональна (гемокринна)

 паракринна

 аутокринна

 нейрокринна



 Органи в яких утворюються гормони – ендокринні залози.

 Ендокринні залози об'єднані в ендокринну систему





Ендокринні залози
(внутрішньої секреції) 

виділяють секрет 
у внутрішнє 
середовище 

організму (кров та 
лімфу)

Змішані залози 
виділяють  ряд речовин у 

зовнішнє, а ряд у 
внутрішнє середовище 

організму
(статеві залози, 

підшлункова залоза)

Екзокринні залози
(зовнішньої секреції)
виділяють секрет на 
поверхню тіла чи у 
порожнину органа

(потові, травні, сальні)



Характерні ознаки ендокринних 
залоз:

 інтенсивне кровопостачання порівняно невеликі розміри



 відсутність вивідних протоків 
мерокриновий тип секреції.



До залоз внутрішньої 
секреції належать:

 гіпофіз

 епіфіз 
(шишкоподібне тіло)

 щитоподібна залоза

 прищитоподібна 
залоза

 наднирники 

До компактних груп 
ендокринних клітин 
належать:

 острівки Лангерганса 
підшлункової залози

 ендокринні клітини теки і 
жовтого тіла яєчника

 проміжні клітини сім’яників 
(клітини Лейдіга)

 вилочкова залоза 
 парафолікулярні клітини 

щитоподібної залози
 ендокринні клітини слизової 

травного тракту
 хромафінні клітини, 

розміщені біля стінок 
кровоносних судин. 



Amine precursor uptake and decarboxylation
(APUD)

АPUD-система – дифузна 

ендокринна система.





Ендокрина система організму:

 підтримує сталість внутрішнього 
середовища (гомеостаз);

 забезпечує репродуктивну функцію, ріст, 
розвиток організму;

 регулює енергетичні процеси (глюкоза, 
глікоген).



Зміна функціонального стану залоз



І. Гіпоталамо-гіпофізарна система



ІІ. Екстрагіпофізарні та негормональні метаболіти 



ІІІ. Саморегуляція за принципом зворотного зв’язку

 Описав М.М. Завадовський у 1933 р.

 Універсальний принцип

 прямий регуляторний стимул ↑ функцію

відповідної залози (+ефект), а зумовлене

стимулом зростання концентрації

[гормону] починає гальмувати активність

залози (-ефект)

 Пряма регуляція - позитивна та

негативна



ІІІ. Саморегуляція за принципом зворотного зв’язку

Негативний зворотний зв'язок

Позитивний зворотний зв'язок



Трохи історії)))
 Індійська,китайська медицина, праці Галена, 

Гіппократа (“органотерапія”)

 Авіцена у каноні медицини описав ряд 
ендокринологічних захворювань

 16-18 ст. описані залози внутрішньої секреції 
(Везалій - щитоподібна залоза, Бартоліні –
наднирники)

 18 ст. і перша половина 19 ст. - перші відомості по 
вивченню внутрішньої секреції



 1775 р. - Теофіль Борде - кожен орган є місцем 
утворення специфічних речовин, які надходять у 
кров і є корисними та необхідними для організму.

 1830 р. - Мюллер – вивчав секрецію надниркових 
залоз, щитовидної і вилочкової залоз, селезінки. 
Він називав їх судинними вузлами або кров'яними 
залозами.  

 1835 р. - Грейвс – описав "нервову істерику", яка 
супроводжувалася тахікардією, збільшенням 
щитовидної залози, диспепсією (хвороба Грейвса).

 1840 р. - К. Базедов опублікував роботу 
"Екзофтальм у зв'язку з гіпертрофією клітин тканин 
в очній западині”



 1886 р. Мебіус – ці стани, пов’язані зі щитоподібною 
залозою

 1855 р. - англійський лікар Томас Аддісон -
монографія "Про загальні і місцеві прояви хвороби 
супраренальної капсули", описав прояви кіркової 
недостатності наднирників.

 1858 р. - Броун-Секар довів життєво важливе 
значення наднирків для організму

 1869 – Лангерганс описав острівцеві клітини 
підшлункової залози

 1889 р. - Й. Мерінг і О.Мінковський  показали, що 
видалення підшлункової залози супроводжується 
цукровим діабетом. 



 1849 р. - А. Бертольд експериментально довів, що 
пересадка сім’яників у черевну порожнину півнів не  
супроводжується змінами характерними для 
кастратів. 1855 – К. Бернар ввів термін внутрішня 
секреція.

 1884 р. – М. Шифф показав, що згодовування сирої 
щитовидної залози зберігає життя 
тиреоїдектомованих тварин.

 1889 р. - Броун-Секар повідомив про 

омолоджуючу дію екстрактів статевих залоз

 1905 р. - англійські фізіологи В.Бейліс та Е. 
Старлінг ввели термін “гормон”.

 1909 р. - італійський вчений Н. Пенде 
запропонував назву “ендокринологія”



Виділення, очистка та вивчення хімічної природи 

гормонів та механізмів їх дії.

 1901 р. - адреналін (Такаміне і Олдріч)

 1915 - тироксин (Кендалл) 

 1921 - інсулін (Бантінг і Бест)

 1934 - прогестерон (Бутенандт)

 1943 - кортикотропін (Лі та Сайерс) 

 1950 - трийодтироніни (Гросс і Лебланд) 



Розвиток ендокринології в Україні
 1803 р.- киянин А.А. Черетович захистив 

дисертацію на здобуття ступеня доктора медицини 
на тему «Про витікання молока».

 1859 р. - Н.А. Хржонщевський захищає докторську 
дисертацію присвячену  питанню будови 
надниркових залоз (De glandulis suprarenalibus 
ratione hystologica perbustratis). Цією ж 
проблематикою займались  В.А. Бец та В.В. 
Підвисоцький 



 П.І. Перемежко (1833-1894) заклав основи 
сучасного дослідження гіпофізу.

 Засновник Харківської ендокринологічної школи 
професор А.В. Репрев (1891) своїми дослідженнями 
одночасно з Ч. Броун-Секаром практично довів 
омолоджувальну дію екстракту зі статевих залоз на 
організм людини.

 1919 р. - за ініціативою професора В.Я. 
Данилевського у Харкові було організовано 
органотерапевтичний центр → 

Органотерапевтичний інститут → Інститут 
ендокринології. 



 1923 р. - вперше в СРСР було отримано 
інсулін, налагоджено його промисловий 
випуск.

 1927 р. - відкрито ендокринологічну клініку

 1965 р. - створено Київський науково-
дослідний інститут ендокринології та 
обміну речовин (перший директор академік 
В.П. Комісаренко).


