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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s funkcí 
endokrinních žláz a hormonů.  Uvádí funkci epifýzy a  hypofýzy.



ŽLÁZY  S  VNITŘNÍ  SEKRECÍ

(ENDOKRIINNÍ ŽLÁZY)



Řízení organismu
• podmínkou existence organismu je jeho schopnost 

přizpůsobovat se vnějším i vnitřním podmínkám

• všechny funkce organismu jsou řízeny a kontrolovány 
systémem :

1.humorální (látková) regulace – je vývojově 
starší, řízení se děje pomocí chemických látek – hormonů, 
které jsou vytvářeny žlázami s vnitřní sekrecí

2.nervového  řízení – je vývojově mladší, řízení se 
děje pomocí nervů a CNS (mozek, mícha, nervy)

• oba tyto typy řízení se doplňují



Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy)
• je to soustava žláz, které vytváří látku hormon, 

• žlázy nemají vývod, hormon je vylučován přímo do krve

• krví je dopravován k určitému orgánu

• žlázy jsou mimo končetin umístěny po celém těle



Hormony
• jsou chemické látky bílkovinné povahy se s následujícími 

vlastnostmi:

1.cílený efekt – hormon působí pouze na jednu cílovou 
tkáň

2.má specifický účinek – účinek hormonu nelze 
napodobit žádnou jinou endogenní látkou, je nenapodobitelný

3.je vysoce účinný – k vyvolání účinku je třeba pouze 
velmi malé množství



Žlázy s vnitřní sekrecí

1. šišinka

2. podvěsek mozkový

3. štítná žláza a 

příštítná tělíska

4. brzlík 

5. nadledvinky

6. slinivka břišní

7. vaječníky

8. varlata
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Šišinka (Epifýza)
• je připojena k mezimozku

• hormon melatonin se tvoří převážně v noci, zlepšuje kvalitu 
spánku,nastavuje vnitřní biologické hodiny (začíná se 
využívat při letech přes časová pásma), v dětství brzdí tvorbu 
pohlavních orgánů 





Podvěsek mozkový (Hypofýza)
• je asi 1 cm veliká žláza, spojená krátkou stopkou s 

mezimozkem

• leží v tureckém sedle kosti klínové

• skládá se ze 3 částí – ty se od sebe liší svou funkcí:

a) přední lalok

b ) střední lalok

c) zadní lalok

• následuje obrázek





Přední lalok hypofýzy: vytváří hormony

somatotropin – růstový hormon

• působí na růst organismu

• nadbytek hormonu v mládí – gigantismus

• nedostatek hormonu v mládí – nanismus – trpaslictví

prolaktin

• stimuluje růst mléčné žlázy a tvorbu mléka

kortikotropin

• řídí tvorbu hormonů kůry nadledvinek

tyrotropin

• řídí činnost štítné žlázy

folitropin

• podporuje růst folikulů (vaječníkových váčků) a tvorbu 
estrogenu 



lutropin

• podporuje růst folikulů – ve zralých vyvolává ovulaci



Zadní lalok hypofýzy: vytváří hormony

antidiuretický hormon

• působí v ledvinách proti vylučování moči

oxytocin

• na konci těhotenství vyvolává stahy dělohy

• při kojení vyvolává stahy hladkého svalstva kolem mlékovodů 
v mléčné žláze



Opakování

1. Vysvětlete pojem žlázy s vnitřní sekrecí.

2. Vyjmenujte vlastnosti hormonů.

3. Vyjmenujte žlázy s vnitřní sekrecí.

4. Který hormon se tvoří v epifýze a jaký je jeho 
význam?

5. Kde leží hypofýza a z jakých částí se skládá?

6. Jaký je vliv nadměrné tvorby růstového hormonu na 
organismus?

7. Jaký je význam hormonu prolaktin?

8. Které hormony se tvoří v zadním laloku hypofýzy?
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