
 

7 (10) SOUSTAVA ENDOKRINNÍ 
 Zahrnuje soubor žláz s vnitřní sekrecí - 
(Nemají vlastní vývod. Látky, které tvoří, se 
vylučují do krve a transportují na místo určení.) 
 Žlázy produkují biologicky aktivní látky -  
hormony. Hormony řídí: 
metabolismus, rozmnožování, růst a vývoj. 
Mohou ovlivňovat řadu dalších funkcí organismu. 
(Např. adrenalin - ovlivňuje intenzitu srdeční 
činnost,endorfiny - vyvolávají příjemné pocity po námaze atd.) 
  Vylučování hormonů může být jen jednou z více funkcí žlázy. (Slinivka břišní – 
produkuje hormon inzulín, ale také trávicí enzymy).  
Hormony vylučují také jiné buňky: 
tkáně - tkáňové hormony 
nervové buňky - mediátory (acetylcholin – zajišťuje přenos nervového vzruchu) 
neurosekreční buňky – neurohormony 
 

Hormony bezobratlých: 
Ekdyson – řídí svlékání vnější 
kostry u hmyzu  
Juvenilní hormon - zastavuje 
svlékání 
Feromony - slouží k dorozumívání 
a vyhledávání sexuálních partnerů 
– např. u nočních motýlů atd. 
 

PŘEHLED ŽLÁZ S VNIŘNÍ 
SEKRECÍ  

 
HYPOFÝZA (podvěsek 

mozkový) – leží na spodině mozku 
a je rozdělen na dva laloky- 
adenohypofýzu a 
neurohypofýzu. Činnost 
adenohypofýzy řídí prostřed-
nictvím regulačních hormonů 
(neurohormonů) hypotalamus – 
(mezimozek)  
 

ADENOHYPOFÝZA - 

především ovlivňuje a řídí ostatní 
žlázy s vnitřní sekrecí.  

Vylučuje šest základních hormonů: 
Somatotropin - (růstový hormon) podporuje syntézu bílkovin v buňkách a růst 
dlouhých kostí (stimuluje růstové chrupavky). 

kalcitonin 



Prolaktin – U žen 
podporuje růst mléčné 
žlázy a po porodu řídí 
laktaci. U mužů řídí růst 
prostaty a pohlavních 
orgánů. 
Kortikotropin – stimu-
luje nadledvinky k vylu-
čování kortizolu – (hor-
mon kůry nadledvin) 
Tyreotropin – řídí činnost štítné žlázy 
Folitropin (FSH - folikuly stimulující hormon) – u žen podporuje růst folikulů, u mužů 
vyvolává množení pohlavních buněk (spermatogenezi).  
Lutropin (luteinizační hormon LH) – Spolu s FSH podporuje růst folikulů, vyvolává 
ovulaci a tvorbu žlutého tělíska, které produkuje progesteron a estrogeny. U 
mužů podporuje činnost buněk produkujících testosteron. 
 

NEUROHYPOFÝZA – vylučuje hormony produkované hypotalamem 

Antidiuretický hormon (ADH) dříve vasopresin – Vzniká v hypotalamu a 
v neurohypofýze je jen skladován. Působí na sběrné kanálky nefronů v ledvinách a 
podporuje v nich zpětné vstřebávání vody. Působí proti vylučování vody močí. 
Oxytocin – Vzniká také v hypotalamu, v neurohypofýze je skladován. Uvolňuje se u 
žen po stimulaci prsu, dělohy a vagíny. Na konci těhotenství podněcuje stahy dělohy 
a ovlivňuje také vylučování mléka. Má vliv na psychiku člověka, podporuje pozitivní 
vztahy mezi lidmi a vazbu rodičů na potomky. 
 

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA  

Obrůstá hrtan a u obratlovců je nejstarší 
žlázou. Vylučuje tři hormony: tyroxin, 
trijodtyronin, kalcitonin. 
Tyroxin a trijodtyronin - oba hormony 
ovlivňují látkový metabolismus a především 
jeho rychlost. Nemoci štítné žlázy způsobují její 
zvětšení a někdy vznik strumy – lidově se 
tomuto útvaru na krku říká „vole“. (Za normálních okolností je štítná žláza nehmatná, 
pro její správnou funkci je důležitý jód – ten chyběl hlavně ve stravě lidí na horách a 
v podhůří.)  
Poruchy vylučování hormonů štítné žlázy se označují jako: 
 Hypotyreóza – nedostatečná činnost – pomalost, pomalý tep, chladné končetiny, 
špatná paměť, podporuje sklony k obezitě… 
 Hypertyreóza – hubnutí, zvýšená srdeční činnost, hubenost, hladovost, často 
bývají výrazně vypouklé oči.  
Kalcitonin – snižuje hladinu vápníku v krvi – podporuje jeho zabudovávání do kostí. 
 

PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA  

Představují 4 drobná tělíska na zadním laloku 
štítné žlázy. Produkují jediný hormon. 
Parathormon - v kostech stimuluje činnost buněk 
rozrušujících kostní tkáň. V důsledku toho se 
zvyšuje množství vápníku a fosforu v krvi. 
(Parathormon reguluje koncentraci Ca2+ v krvi na 
principu negativní zpětné vazby ke kalcitoninu. 
Parathormon působí proti kalcitoninu – 
antagonismus.) 



 

NADLEDVINY  
Jsou párové žlázy uložené na horní části ledvin. Rozlišují 
se na kůru a dřeň. 

Kůra nadledvin 
Produkuje hormony ovlivňující metabolismus cukrů a iontů 
i imunitní reakce organismu 
GLUKOKORTIKOIDY - např. kortizol – zvyšuje 
pohotovost organismu při stresových reakcích - přispívá 
k udržování stabilní hladiny glukózy v krvi. Ve vyšších 
dávkách má imunosuperesivní účinek – snižují aktivitu 
imunitní soustavy – Kortikoidy se proto přidávají do mastí 
a léků proti alergiím (atopický exém) 
MINERALOKORTIKOIDY – regulují zastoupení iontů v krvi – např. aldosteron – 
hlavní mineralokortikoid – působí na kanálky nefronů v ledvinách, kde zvyšuje 
zpětné vstřebávání vody, iontů sodíku a vylučování draslíku.  
 

Dřeň nadledvin 
Produkuje dva významné hormony: 
adrenalin a noradrenalin - oba hormony ovlivňují celou řadu orgánů – především 
oběhovou a cévní soustavu, hladké svalstvo a CNS.  
Velmi rychle zvyšuje srdeční tep i tlak, urychluje dýchání, podporuje průtok 
krve do svalů – příprava organismu na zvýšenou námahu.  
Urychluje štěpení glykogenu na glukózu, omezuje činnost trávicí soustavy. 
Jeho vylučování je řízeno z mezimozku při: tělesné námaze, stresu, chladu, 
úzkosti, strachu atd. 
 

SLINIVKA BŘIŠNÍ 
Kromě produkce trávicích enzymů, které odchází 
do dvanáctníku, vylučuje také: 
Inzulín - regulující hladinu glukózy v krvi (stimuluje 
vstup glukózy z krve do buněk) Glukagon - působí 
opačně než inzulín – zvyšuje štěpení glykogenu 
na glukózu ve svalech a tím zvyšuje množství 
cukru v krvi. 
CUKROVKA – (diabetes) Onemocnění 

vyznačující se zvýšeným množstvím cukru v krvi. 
V krvi se hromadí glukóza, která se ale nedostává 
do buněk a je vylučována močí. Nemocný člověk 
se cítí unaven, má stále velkou žízeň a často močí. 
Rozlišují se dva základní typy cukrovky - diabetes 
I. a diabetes II.  
Diabetes I. - v prvotních stadiích jsou vlastním 
imunitním systémem ničeny buňky slinivky břišní, 
které produkují hormon inzulin. Proto se nemoc 
řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes I se 
rozvíjí nejčastěji už v dětství do 15 let. Jedinci 
s touto poruchou jsou doživotně závislí na injekční 
aplikaci inzulínu.  
Diabetes II. - je způsoben sníženou citlivostí tkání 
vlastního těla k inzulinu. Projevuje se po 40. roku života. Spolupodílí se na něm 
genetické předpoklady, špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu a obezita. 
K jeho léčbě někdy stačí změna stravovacích návyků a snížení tělesné hmotnosti. 
 



ŠIŠINKA – produkuje hormon melatonin – ovlivňuje cyklus spánku a bdění, a u 

některých živočichů také vývoj pohlavních orgánů a rozmnožování (plazi, ptáci) 

BRZLÍK - (thymus) – dochází v něm k dozrávání T – Lymfocytů. 

 

POHLAVNÍ ŽLÁZY – VIZ TAKÉ KAPITOLA POHLAVNÍ SOUSTAVA 
Hormony pohlavních žláz způsobují pohlavní dospívání organismu, ovlivňují vývoj 
pohlavních orgánů, sekundárních pohlavních znaků a sexuální chování. 

 
VAJEČNÍKY 

Progesteron, estrogeny – uvolňují se ze žlutého tělíska, které vzniká po ovulaci 
z Gráfova folikulu - (Ovulaci vyvolává Lutropin v součinnosti s folitropinem.) 
Progesteron – podporuje růst a výživu děložní sliznice. Pokud žena neotěhotní, 
dojde k zastavení produkce progesteronu a menstruaci.  
Estrogeny - Ovlivňují celou řadu orgánů, ale především mají vliv na vývoj 
sekundárních pohlavních znaků – růst prsní žlázy a usazování tuku v „určitých“ 
partiích, zjemňují pokožku a ovlivňují sexuální chování ženy. Vznikají také ve 
folikulech vaječníků. 
 

VARLATA 

Testosteron – produkují ho buňky varlat na základě působení Lutropinu. 
Testosteron patří mezi tzv. anabolické steroidy, které urychlují proteosyntézu a 
výrazně podporují růst svalové hmoty. Množství testosteronu je nejvyšší u mužů 
v době dospívání mezi 17 a 18 rokem. Jeho hladina se později snižuje a pak už 
zůstává po celý život přibližně stejná. 
Testosteron podporuje především vývoj sekundárních pohlavních znaků muže – růst 
vousů, chlupů, svalů, hrubnutí hlasu atd. Zvyšuje také agresivitu a ovlivňuje 
sexuální chování muže.  


