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Zapoznanie studentów z budową, wydzielaniem oraz 

funkcjami poszczególnych hormonów a także budową 

tkankową gruczołów wewnętrznego wydzielania. Student 

zdobędzie wiedzę na temat hormonalnej regulacji 

przemian wewnątrzustrojowych oraz cyklu rozrodczego. 

Zapozna się z powiązaniami pomiędzy układem 

hormonalnym oraz nerwowym. Pozna związki pomiędzy 

układem dokrewnym a funkcją skóry. Dowie się na temat 

hormonalnego podłoża chorób metabolicznych oraz  

metod diagnostycznych stosowanych w endokrynologii. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

zaliczenie przedmiotów: podstawy anatomii i fizjologii 

człowieka, histologia, biochemia z biofizyką, 

Treści programowe modułu  Organizacja układu wewnętrznego wydzielania.. 

Klasyfikacja hormonów. Synteza, wydzielanie i transport 

hormonów. Mechanizm działania hormonów. Receptory 

błonowe i cytoplazmatyczne. Hormony związane z 

ośrodkowym układem nerwowym (przysadka mózgowa i 

szyszynka; hormony tropowe i melatonina). Oś 

podwzgórzowo – przysadkowa. Hormony tarczycy. 

Hormony przytarczyc i ich rola w gospodarce wapniowo-

fosforanowej. Hormony trzustki i ich rola w regulacji 

gospodarki węglowodanowej. Hormony rdzenia nadnerczy 

- udział w reakcji ustroju na czynniki stresowe. Hormony 

kory nadnerczy. Hormonalna regulacja rozrodu. Hormony 

tkankowe. Wpływ substancji egzogennych na działanie 

układu endokrynnego. Zaburzenia i choroby o podłożu 

hormonalnym. Metody diagnostyczne stosowane w 

endokrynologii. Hormony a wygląd i czynność skóry. 

Wpływ schorzeń endokrynnych na skórę człowieka. 
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 

prezentacje multimedialne, badania ankietowe, analiza 

przypadków medycznych 

 


