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Regulácia príjmu 
potravy 

a detská obezita

- obezita, ktorá vznikla v detstve je 
závažnejšia ako obezita, ktorá 
vznikla v dospelosti
- býva častejšie spojená s 
kardiovaskulárnymi ochoreniami
- diabetom
- je často sprevádzaná 
psychosociálnymi dôsledkami

-u detí a adolescentov bola v roku 1994 
zaznamenaná zvýšená hmotnosť v 11-14%
- obezita neznamená nadmernú hmotnosť, ale 
nadmerné nahromadenie tukového tkaniva v 
organizme
- príčiny obezity môžu byť endogénne a 
exogénne
- endogénne – spôsobené ochorením - 4%
- exogénne – spôsobené nadmerným príjmom 
potravy a nedostatočným výdajom energie-
96%

- nádorové
- kardiovaskulárne
- metabolické ochorenia
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- stravovacie návyky
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Cushingov syndróm - obezita

Cushingov syndróm - hyperadrenokorticizmus alebo 
hyperkorticizmus, je endokrinná porucha spôsobená vysokou 

hladinou kortizolu v krvi. Syndróm môže byť spôsobený 
príjmom glukokortikoidov alebo nádormi produkujúcimi kortizol 

či adrenokortikotropným hormónom (ACTH). Príčinou 
ochorenia môže byť adenóm hypofýzy, ktorý produkuje veľké 

množstvo ACTH, ktoré následne spôsobí nadprodukciu 
kortizolu v nadobličkách.

Medzi prejavy ochorenia patria zvýšená chuť do jedla, obezita, 
únava, zmeny nálad, depresie, zvýšenie krvného tlaku 

(hypertenzia) a diabetes mellitus, zvýšenie krvného cukru 
(hyperglykémia), zníženie hustoty kostnej hmoty 

(osteoporóza), zníženie sexuálneho pudu či poruchy 
menštruácie.

hypotyeróza
- znížená funkcia štítnej žľazy
- zápal štítnej žľazy alebo nedostatok iódu
- únava, naberanie na váhe, suchá koža a zápcha 

defekt génu pre leptín alebo leptínový receptor

defekt génu pre proopiomelanokortin

melanocyty stimulujúci hormón

Praderov Wili syndróm

z nefunkčnosti niektorých génov na jednom z 
dvoch chromozómov v oblasti 15q11-13 – toho, 
ktorý za normálnych okolností pochádza od 
otca. 

Ľudia s PWS majú poruchu v časti hypotalamu, 
ktorá za normálnych okolností reguluje pocit 
hladu a sýtosti. Ľudia s touto poruchou nikdy nie 
sú sýti. Majú neutíchajúce nutkanie jesť a 
nedokážu sa ho naučiť ovládať. 



13/12/2018

4

medzimozog (diencefalon)
ventrálne sa nachádza hypotalamus - dôležitý pre reguláciu 

správania, reprodukcie a zachovanie homeostázy

1)spojenie s mozgovým kmeňom a rostrálnymi oddielmi 
predného mozgu; centrá príjmu a využitia potravy, 
emocionálnych stavov

2)vysiela spoje do hypofýzy, neuroendokrinné bunky sú 
zapojené do výdaja hormónov, regulácia denných rytmov

3)spoje s limbickým systémom, participuje na riadení 
telesnej teploty, sexuálnych funkciách, hospodárení so 
živinami

4)spoje do mozgového kmeňa, regulácia 
kardiovaskulárnych, respiračných a termoregulačných 
funkcií

hypotalamus

integruje rozmanité somatické a autonómne funkcie do zložitých reakcií
integruje autonómne a endokrinné funkcie so správaním
1. krvný tlak a koncentráciu elektrolytov (a tým aj osmolaritu krvi) reguluje prostredníctvom 

metabolizmu vody a solí
2. viaceré formy termoregulácie (regulácie metabolickej termogenézy až správanie)
3. kontrola energetického metabolizmu (príjem potravy, trávenie, rýchlosť metabolizmu)
4. reprodukcia (hormonálna kontrola párenia, tehotenstva a laktácie)
5. stresová odpoveď na stres včetne regulácie krvného tlaku a sekrécie stresových hormónov

Mechanizmus činnosti:
-má prístup ku senzorckým informáciám z celého organizmu;má vlastné interné senzory (teplota, 
osmolarita, glukóza, Na+ a i.); 
angiotenzín II a leptín prostredníctvom 
cirkumventrikulárnych orgánov v III. komore
- porovnáva senzorické informácie s 
biologickým „set point“

 váži 4g z celkových 1400 g dospelého mozgu, ale pozostáva z rozsiahleho komplexu jadier a traktov
 3 časti: anteriálna, stredná a posteriálna
 stredná časť hypotalamu – nachádzajú sa tu hlavné jadrá hypotalamu a hlavné trakty spájajúce 

hypotalamus s mozgovým kmeňom, bazálnymi časťami predného mozgu, amygdalou, cerebrálnym 
kortexom a stredným mozgom

- odstráni odchylku prostredníctvom 
autonómneho, endokrinného systému alebo 
zmenou správania

Anteriálny hypotalamus leží nad chiasma opticus - preoptikálne jadrá (zahŕňajúce tiež 
nucleus suprachiasmaticus)
- integrácia senzorických informácií na posúdenie odchýlenia sa od fyziologického set pointu, 
kontrola tlaku krvi a zloženia krvi; rytmus aktivity, telesnej teploty a viacerých hormónov; 
reprodukčná aktivita

hypotalamus

Stredný hypotalamus leží nad 
hypofyzárnou stopkou, 
obsahuje 
dorzomediálne, 
ventromediálne, 
paraventrikulárne, 
periventrikulárne,
supraoptikálne jadrá a
nucleus arktuatus. 

hypotalamus

Paraventrikulárne jadrá zahŕňajú magnocelulárne aj parvocelulárne
neurokrinné komponenty kontrolujúce adeno- aj neurohypofýzu. 

Stredný hypotalamus inervuje parasympatikové aj sympatikové 
pregangliové neuróny v predĺženej mieche a spinálnej mieche čím 
hlavnou mierou prispieva k regulácii autonómnych funkcií. 

Supraoptikálne a paraventrikulárne jadrá obsahujú 
magnocelulárne neuroendokrinné bunky.

Nucleus arktuatus, periventrikulárne a paraventrikulárne jadrá
obsahujú parvocelulárne neuroendokrinné neuróny. 

Ventromediálne a dorzomediálne jadrá - komplexné integračné 
funkcie (kontrola rastu, príjmu potravy, dospievania a reprodukcie)

Stredný hypotalamus
Magnocelulárne neuróny 

hypotalamu

- veľké neuróny v nucleus 
paraventricularis and 
supraopticus
- vysielajú vlákna do 
neurohypofýzy
- uvoľňujú prostredníctvom 
neurohypofýzy do cirkulácie:

- vazopresín (ADH, AVP) –
zvyšuje spätnú resorpciu vody

- oxytocín – kontrakcie hladkých 
svalov maternice, mliekovodov
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Parvocelulárne neuróny hypotalamu:

Nucleus arktuatus, periventrikulárne a paraventrikulárne jadrá

1950 Geoffey Harris – ukázal, že adenohypofýza je 
regulovaná hypotalamom prostredníctovm hypotalamo-
hypofyzárneho portálneho obehu

1970 mnohé z týchto signánych 
molekúl peptidového charakteru 
boli popísané

- syntetizujú ich predovšetkým 
neuróny okolo 3. mozgovej 
komory

liberíny – „releasing“ faktory

statíny – „release inhibiting“ 
faktory

Stredný hypotalamus

Oblasti regulujúce príjem 
potravy

Dorzolaterálny hypotalamus
Ventromediálne jadrá 
Nucleus arkuatus

hypotalamus


