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 Funkce

– zajišťují spolu s nervovou soustavou
řízení všech pochodů v těle

 Produkují

hormony, které mají funkci tzv.
chemických poslů, vylučují se přímo do krve

V

těle jsou ve velmi malých dávkách

 Váží

se na receptory buněk, které předají
informaci dovnitř buňky

 Hormony

ovlivňují metabolismus, hospodaření
s ionty, s vodou, srdeční činnost, růst,
rozmnožování

 Lékařský

obor, který se zabývá hormony, se
nazývá endokrinologie

 HYPOTALAMUS

– nejvyšší nadřazené
centrum žláz s vnitřní sekrecí, produkuje
látky, které podporují, nebo tlumí
hypofýzu a propojuje žlázy s vnitřní
sekrecí s nervovou soustavou

 Nadvěsek

mozkový – epifýza: melatonin,
brzdí nástup puberty, řídí biorytmy

 Podvěsek

mozkový – hypofýza: řídí
ostatní žlázy s vnitřní sekrecí, má 3 laloky

 Přední lalok hypofýzy (adenohypofýza):


Růstový hormon (somatotropin) – nanismus,
gigantismus, akromegalie



Thyreotropní hormon – řídí štítnou žlázu



Adrenokortikotropní hormon – řídí kůru nadledvin



Folikulostimulační hormon – řídí vaječníky nebo
varlata



Luteinizační hormon – řídí produkci estrogenů, žluté
tělísko, ovulaci a testosteron



Prolaktin – řídí produkci mléčné žlázy

Střední

lalok hypofýzy – její
hormony jsou málo známy

Zadní

lalok hypofýzy
(neurohypofýza) – vylučuje

antidiuretický hormon – řídí
množství moči za den
Oxytocin

- působí stahy dělohy při
porodu a orgasmu, umožňuje
vylučování mléka

 Štítná

žláza

 Tyroxin

a trijodtyroxin - řídí metabolismus, energii,

růst a vývoj
 Kalcitonin
 Nutný

– regulace vápníku v krvi

jod

 Hypofunkce
 Struma
 Kretenismus

a hyperfunkce

 Příštítná

tělíska – parathormon, řídí hladinu
vápníku v krvi, nedostatek křeče
 Nadledvinky
 Kůra nadledvinek - glukokortikoidy – hospodaření
s energií
 Dřeň nadledvin – adrenalin, noradrenalin, řídí
stresové situace
 Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní – inzulin,
glukagon - řídí využití glukozy
 Hypoglykémie, hyperglykémie

 Vaječníky

– estrogen, progesteron, řídí
rozmnožování a ženské chování
 Varlata – testosteron, řídí rozmnožování a
mužské chování
 Tkáňové hormony - je jich mnoho druhů, působí
v místě vzniku, např.:
 Gastrin – v žaludku
 Renin – v ledvinách
 Sekretin - v tenkém střevě
 Erytropoetin – v ledvinách

 Prameny
 Kubišta,

a literatura:
V.: Fyziologie živočichů. 1978. ISBN: 14-

514-79
 Dílo
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