
                                                  HORMON 
 
A . HORMON SETEROIDA 
 
1 . PROGESTERON 
      

      Progesteron tergolong hormone steroid yang di bentuk dalam korpora lutea dan plasenta 

sewaktu siklus menstruasi atau hamil.Sebagai ekskresi terdapat dalam urin dalam struktur 

glukuronid pregnandiol.Biologis fungsinya mengatur( regulasi) pemindahan folikel,antaranya 

persiapan selaput lender rahim untuk menetapkan ovarium yang di buahi dalam kehamilan . 

 
2 .ESTRADIOL 
        Estradiol tergolong estrogen yang sebenarnya termasuk hormone folikel sedangkan yang 

berasal dari korpora lutea dari ovarium ialah progesterone,yaitu suatu pragnen. Fungsinya  

mengatur fase sekresi dari selaput lender rahim di kenal sebagai fase proliferasi. 

 
3 . TESTOSTERON 
 
        Tergolong hormone pria dan di bentuk dalam testis.Di bawah pengaruh hormone androgen 

berkembanglah antaranya sifat-sifat sekunder dari alat vitalnya.testosteron mempengaruhi juga 

masa pubertasnya.Pada orang dewasa produksi testosterone membantu pematangan sperma. 

 
4 . KORTIKOSTEROIDA 
 
          Di sesuaikan dengan fungsinya sebagai regulator hormone ini terdiri dari : 

a . Mineralokortikoida (Halosteroida) 

    Bertanggung jawab atas regulasi mineral dan pengaturan air,missal pada pelepasan NaCl dan 

KCL. 

b . Glukokortikoida (Glikostroida) 

    Mengatur  metabolisme karbohidrat,juga pada lemak,proteindan,mineral’untuk 

mengumpulkannya sebagai glikogen dalam hati dan prototan. 

c . Androstroida 

     Mempunyai daya androgen atau estrogen terhadap pembentukan sifat seksual sekunder 

.Pembentukannya terjadi dalam zona retikuralis korteks adrenal . 

 



 
B . HORMON ASAM AMINO 
 
1 . TIROKSIN 
 
         Tergolong hormone kelenjar tiroid yang struktur kimianya berbentuk p-oksi-diyodium-

fenil-eter dari diyodiumtirosin.Pembentukan tiroksin hanya dapat di lakukan oleh tubuh,jka 

masukan yodium mencukupi kebutuhan melalui makanan,khususnya garam yang diyodisasi atau 

minuman yang di berikan yodium.Kekurangan yodium dalam tubuh menyebabkan penyakit 

gondok. 

 

2 . ADRENALIN 
 
         Zat pendahulu adrenalin adalah tirosin,kemudian mengalami biosintesis melalui 

noradrenalin (neropinefrin di pakai di USA),adanya adrenalin dalam darah  walau dosisnya 

rendah daoat mengatur keadaan gula darah melalui glukoginesis.Ini terjadi bukan saja pad hati 

tetapi juga pada prototan.Adrenalin tergolong hormone yang berfungsi jarak jauh dan dekat 

(local). 

 

3 . MELATONIN 
           
           Dapat merubah warna kulit amfibi dengan prinsip kontraksi melanor,kegunaan bagi 

manusia belum di kenal . 

 

 
C . HORMON PEPTIDA DAN PROTEIN 
 
1 . INSULIN 
 
         Insulin di produksi dalam “Pulau Langerhans”dari pancreas,berfungsi mengatur gula darah 

glukosa menjadi glikogen(glikogenesis) dan kemudian di kumpulkannya dalam hati dan prototan 

. 

 
2 . GLUKAGON 
 
          Glukagon di hasilkan dalam sel”Pulau Langerhans”dari pancreas,mengadakan gula darah 

bila kekurangan ,maka terjadi glukoginesis(menimbulkan bertambahnya 



glukoneogenesis).Gudang glikogen terdapat dalam hati,peninggian kadar gula darah di tentukan 

oleh glukagon.  

 

3 . PARATIROIDA 
 
         Terdapat dalam sel-sel epitel yang dapat menghambat pembentukan  ca+ + dan mempnyai 

hubungan erat dengan vitamin D.Di hasilkan dalam kelenjar paratiroid. 

 

4 . RELAKSIN 
 
          Tergolong hormone seksual wanita yang di bentuk dalam ovarium merupakan sebuah 

protein berbobot molekul 12.000.Daya fisiologiknyadapat melebarkan dan melunakkan tulang 

panggulnya(ossa pubis),berguna saat keluarnya bayi. 

 

 
5 . VASOPRESIN (ADIURETIN) 
 
          Di hasilkan dalam hipotalamus,berfungsi pada tekanan darah,jika diinjekresikan dapat 

menahan lama kenaikan tekanan darah.Dapat merangsang prototan polos dan usus kecil dan 

yang paling penting secara fisiologis pengaruhnya terhadap aktivitas ginjal.Adiuretin dapat 

menghambat diurese berarti dapat resorpsi kembali air. 

 

6 . OSITOSIN 
 
          Ostotosin berpengaruh pada perototan polos dari rahim dan mempertinggi kontraksi pada 

waktu melahirkan menghilangkan rasa nyeri).Ositosin dapat pula mempengaruhi kelenjar dada 

pada waktu susu di bentuk dan sekaligua membantu kontraksi perototan.Di hasilkan dalam 

kelenjar Neurohipofise. 

 
7 . MELANOTROPIN 
 

            Satu-satunya hormon yang terdapat dalam hipofise tengah (pers intermedia).Fungsinya 

mempunyai pengaruh terhadap pambauran melanofor dalam kulit amfibi  dan ikan yang 

menyebabkan perubahan warnanya menjadi lebih gelap. 

 



8 . FOLIKEL STIMULASI HORMON 
 
            Tergolong hormone gonadotropin yang mempengaruhi (mengstimulasi) folikel dalam 

ovarium dan produksi ostradiol.Di hasilkan dalam kelenjar Hipofise anterior. 

 

9 . TIREOTROPIN 
 
           Tergolong hormon glandotrop (glandotropin) dan mengstimulasi kelenjar tiroid. Daya 

biologiknya dapat mengatur fungsi dari kelenjar tiroid.Di hasilkan dalam kelenjar Hipofise 

anterior. 

 

10 . KORTIKOTROPIN 
 
              Daya fisiologik dari kortikotropin melalui stimulasi korteks adrenal  meninggikan 

hormone kulit  yang berasal kolestrin.Di hasilkan dalam kelenjar Hipofise anterior. 

 
11 . LUTEOMAMOTROPIN(PROLAKTIN) 
 
              Di hasilkan dalam kelenjar Hipofise anterior,di sebut juga laktotropin dan tergolong 

gonadotropin.Berfungsi mengstimulasi sekresi kelenjar susu,berarti jaringan-jaringan pada dada 

maupun produksi susunya di pertinggi.Prolaktin mengstimulasi juga produksi progestron dalam 

korpora  lutea. 

 
12 . INTERSELULER STIMULASI HORMON 
 
            Di hasilkan dalam kelenjar Hipofise anterior,memperlancar produksi hormone-hormon 

estron dan testrosteron.Dalam antar sel yang identik daengan daya luteinisasi (perombakan 

folikel ke dalam korpora). 

 

13 . SOMATROPIN   
 
              Di hasilkan dalam kelenjar Hipofise anterior,mempunyai pengaruh terhadap 

pertumbuhan jaringan tulang epifise.Jadi juga terhadap pertumbuhan tulang,kemudian 

pengaruhnya terhadap metabolisme,karbohidrat dan lemak,meninggikan kadar gula darah,keton 

dan menahan sintesis asam-asam lemak yang berantai panjang. 

 



14 . KORIONGONADOTROPIN 
 
              Di produksi dalam plasenta ,mengstimulasi produksi estrogen dan progesterone, 

sehingga juga mengstimulasi pertumbuhan rahim. 
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