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HOMEOPATIE - BIOIDENTICKÉ HORMONÁLNÍ SUBSTACE 

 

DHEA 

Dehydroepiandrosteron (DHEA) je metabolit androgenního 17 - ketosteroidu androsteronu 

produkovaný v nadledvinách. DHEA je nezbytný při transkripci DNA a ovlivňuje mitochondriální 

dýchání. Je statisticky prokázán vliv DHEA proti stárnutí, obezitě či rakovině. Aktivuje látkovou 

výměnu a podobně jako progesteron tvoří předstupeň pro další steroidní hormony. 

 

ESTROGEN (FOLLICULINUM) 

Estrogeny jsou skupina steroidů. Jejich název je odvozen z estrálního cyklu, v němž hrají důležitou 

roli. Primárně představují ženské pohlavní hormony, ale v malé míře se vyskytují i v těle mužů. 

Estrogeny jsou také součástí některých antikoncepčních léků a léků pro ženy po menopauze. Také se 

podávají transsexuálům, kteří se chtějí stát ženou. Jako všechny steroidy, i estrogeny bez problémů 

pronikají buněčnou membránou a vážou se na estrogenové receptory uvnitř buněk. 

 

PROGESTERON 

Progesteron je steroidní ženský pohlavní hormon. Jedná se o o jeden z klíčových hormonů v těle, 

gestagen, nesmírně důležitý pro naše zdraví a pocit pohody. Je řazený mezi progestiny, tedy steroidy 

s 21 uhlíky. Je to steroidní hormon, který je tvořen především ve žlutém tělísku vaječníků. V období 

těhotenství je progesteron produkován též placentou. Dále je tělem vytvářen v malé míře i v kůře 

nadledvin či u mužů ve varlatech. V období klimakteria produkce progesteronu klesá. Navozuje 

sekreční fázi menstruačního cyklu, podporuje růst děložní sliznice po ovulaci. Nedojde-li k oplodnění 

vajíčka, tvorba tohoto hormonu ustane a dojde k menstruačnímu krvácení. Naopak pokud žena 

otěhotní, progesteron zastavuje menstruační cyklus, navozuje vývoj mléčné žlázy, zvyšuje množství 

hlenu v děložním hrdle (ochranná zátka) a tlumí (předčasné) kontrakce dělohy. Na rozdíl od 

estrogenů však nemá vliv na vývoj pohlaví plodu. 

 

TESTOSTERON 

Testosteron je steroidní hormon (androgen) tvořený ve varlatech. Jeho produkce je stimulována  

a kontrolována luteinizačním hormonem (LH), který je produkován hypofýzou. U mužů testosteron 

stimuluje rozvoj sekundárních pohlavních znaků včetně zvětšení penisu, tvorby tělesného ochlupení, 

růstu svalů a zabarvení hlasu. Je přítomen ve velkém množství u mužů v průběhu puberty. U mužů  

v dospělosti reguluje sexuální aktivitu a tvorbu svalové hmoty. Testosteron je také produkován 

nadledvinami, jak u mužů, tak u žen, a v malém množství vaječníky (u žen). Testosteron je u žen 

přeměňován na hlavní ženský pohlavní hormon estradiol.   

 

MELATONIN 

Melatonin je hormon, který je produkován epifýzou (nadvěskem mozkovým, tzn. částí mezimozku). 

Hraje důležité funkce v řízení rytmů den-noc. Je někdy nabízen jako součást potravinových doplňků. 

Schopnost tvorby melatoninu se z důvodu nejrůznějších příčin nebo s narůstajícím věkem postupně 

může snižovat. To může být považováno za jeden z důvodů zvýšeného výskytu nespavosti ve vyšším 

věku a u osob se sníženou hladinou melatoninu v krvi. Úprava jeho hladin pak na podkladě klinických 

studií vede u těchto osob k optimalizaci spánkového schématu a k jeho zvýšené kvalitě. 
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KORTIZON  

Jedná se steroidní hormon patřící do skupiny kortikoidů. Je vytvářen kůrou nadledvin. Kortizon je 

steroid, který slouží k léčbě nejrůznějších zánětlivých onemocnění – od alergií přes astma a záněty očí 

až po artritidu nebo roztroušenou sklerózu – nebo jej lze účinně nasazovat proti bolestem, stresu, 

emočnímu vypětí, traumatu, při zánětech, velká tělesná námaha zraněních, po operacích apod. 

dlouhodobé hladovění, nedostatek spánku  

 

PREGNENOLON 

Pregnenolon je hormon, který je základem hormonů jako je progesteron, estrogen, testosteron, 

DHEA, kortizol a aldosteron. Je v těle přirozeně získáván z cholesterolu a jedná se o steroidní hormon 

s několika silnými nootropními účinky. Používá se jako prostředek proti stárnutí mozku, který zlepšuje 

náladu a dodává energii. Nedávné studie zjistily, že je účinný pro zlepšení krátkodobé paměti, zvyšuje 

mentální aktivitu mozku a jeho kognitivní funkce.  

 

DOPAMIN 

Dopamin je chemická látka ze skupiny katecholaminů, přirozeně vznikající v mozku. která přirozeně 

vzniká v mozku obratlovců, ale i v nervové soustavě většiny bezobratlých živočichů. Dopamin funguje 

jako neuropřenašeč, který v jistých částech mozku umožňuje přenos impulsů. Poškození 

dopaminových drah je úzce spojeno  se vznikem Parkinsonovy choroby, jiné poruchy dopaminového 

systému se dávají do souvislosti se vznikem schizofrenie či bipolární afektivní poruchy. Funguje jako 

neurotransmiter, aktivuje dopaminové receptory. Hraje rozhodující roli  v motorických funkcích 

mozku. Mají rozhodující význam při zpracování informací v čelním laloku mozku v kognitivní funkcích 

mozku. Dopamin je spojován se systémem příjemných vjemů  v mozku, a při motivaci k různým 

aktivitám.  

 

SEROTONIN 

Jedn se o  biologicky aktivní látku obsaženou v krevních destičkách, v buňkách gastrointestinálního 

traktu a v menší míře i v centrálním nervovém systému. Činnost serotoninergního systému souvisí  

s cyklem spánku a bdění, s příjmem potravy (ovlivňuje receptory chuti, pocity nevolnosti a nucení ke 

zvracení) i s některými stránkami citového života, například sexuality či agresivního chování. 

Serotonin má také silný vliv na tonus svalů (jejich napětí), podporuje zejména kontrakce hladkého 

svalstva a krevní srážlivost. Proto hraje značnou roli při krvácivých poraněních, kdy zúžením cév  

(tzv. vasokonstrikční účinek) snižuje únik krve z těla. Jeho nedostatek způsobuje snížení přenosu 

nervových vzruchů, způsobuje tak změny nálady, celkovou depresi, případně poruchy spánku, 

podrážděnost až agresivitu. Některé serotoninové receptory se mohou stát příčinou vzniku migrény, 

jiné ji naopak potlačují. Změny v jeho metabolismu mohou být odpovědné i za určité psychické 

poruchy; mj. mohou vyvolávat bipolární poruchu, chorobnou úzkost aj. Celá řada léčiv, používaných  

v psychiatrii, ovlivňuje hladinu serotoninu. Serotonin je lidově nazýván“ hormon štěstí“. 

 

OXYTOCIN 

Oxytocin je peptidový hormon složený z devíti aminokyselin. Pořadí aminokyselin v oxytocinu popsal 

již v roce 1953 americký vědec Vincent du Vigneaud, který ho krátce nato připravil synteticky.  

Tato jeho práce byla již v roce 1955 oceněna Nobelovou cenou za chemii. Oxytocin vzniká v mozku  

v hypotalamu, odkud je transportován do zadního laloku hypofýzy. Vyvolává kontrakce dělohy,  

a proto se velmi rychle rozšířilo injekční podávání syntetického oxytocinu pro usnadnění porodu. 

Oxytocin také vyvolává stahy hladkých svalů v mléčných žlázách a umožňuje tak vystřikování mléka 

při kojení. Díky rozvoji technik molekulární biologie a zobrazování mozku se však ukazuje, že oxytocin 

má širokou škálu nejrůznějších účinků v mnoha orgánech, například v srdci nebo mozku. Ovlivňuje 



3 
 

procesy učení a paměti, sociální a rodičovské chování, odpovědi na stres, vytváření partnerských 

svazků, významně ovlivňuje i vznik a léčení zhoubných nádorů. Srovnávací studie ukazují, že je 

vývojově velmi starým hormonem, který se patrně objevil u živočichů před 500 - 700 miliony let.  

Věda v posledním desetiletí odhalila  řadu dalších důležitých funkcí oxytocinu u žen i u mužů. 

Oxytocin dostal metaforické označení jako hormon lásky, věrnosti a důvěry. 

 

THYROIDINUM 

Jedná se o sarkodu což je látka připravovaná homeopatickými postupy z vysušené štítné žlázy ovce. 

Homeopatickou zkoušku provedli v letech 1963-64 M. Panoš, R. Rogers a J. Stephenson za použití 

dvojitě slepé metody. Byly použity potence 12 X, 30 X a 1000 C. Symptomatologii doplňuje práce 

Goshe z Kalkaty z roku 1963. Thyroidinum je vhodné pro pacienty, které mají zvýšenou (hyper)  

či sníženou (hypo) funkci štítné žlázy. Upravuje a harmonizuje její funkce a v alternativní medicíně 

slouží jako přírodní  - bioidentická forma léčebného prostředku nahrazující chemické thyreoidální 

hormony. 
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