
ENDOKRINNÍ SOUSTAVA
(soustava žláz s vnitřní sekrecí)

VYZ_R1A



VÝZNAM
- společně s nervovou soustavou se podílí na řízení organismu

- podílí se na řízení: metabolismu, růstu, reakci na stres, pohlavních funkcí

HORMONY:

- chemické látky (nejčastěji bílkoviny)

- vznikají ve speciálních orgánem – žlázách s vnitřní sekrecí

- jsou vylučovány přímo do krve (krevního oběhu)

- působí ve velmi malém množství

- působí dlouhodobě

- jeden orgán většinou působí na určitý orgán



STAVBA

Hormony vznikají ve žlázách s vnitřní sekrecí – jsou vylučovány do krve.

seznam žláz s vnitřní sekrecí:

1) hypofýza (část mozku)

2) šišinka (část mozku)

3) brzlík

4) štítná žláza

5) příštitná tělíska

6) slinivka břišní

7) nadledviny

8) varlata

9) vaječníky



HYPOFÝZA (podvěsek mozkový)

Hormony:

1) hormony řídící ostatní žlázy s vnitřní sekrecí

2) růstový hormon – urychluje produkci bílkovin

3) antidiuretický hormon – řídí množství produkované moči

4) oxytocin – vyvolává porodní stahy dělohy



ŠIŠINKA (epifýza)

- část mezimozku (hypotalamu)

Hormony:

melatonin – řídí vnitřní hodiny, rozhoduje o délce bdění a spánku



BRZLÍK

-orgán uložený za hrudní kostí

Hormony:

thymosin – brzdí rozvoj pohlavních žláz (zpomaluje dospívání)



ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

-orgán tvaru písmene „H“ obklopující průdušnici

Hormony:

tyroxin - řídí rychlost látkové výměny, růstu a vývoje

- ovlivňuje fyzický i duševní (mentální) vývoj

- pro svou činnost je nezbytný jód (kretenismus)

kalcitonin - přesouvá vápník z krve do kostí (zpevňuje kosti)



PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA

malá tělíska (většinou čtyři) po stranách štítné žlázy

Hormony:

parathormon – uvolňuje vápník z kostí do krve (protiklad kalcitoninu)



SLINIVKA BŘIŠNÍ
životně důležitý orgán – vznikají zde trávicí šťávy (enzymy) a 

hormony

Hormony:
inzulín - umožňuje propouštět glukózu (cukr) z krve do buněk

- porucha činnosti slinivky břišní se projevuje
- onemocněním nazvaným cukrovka (diabetes)
- snižuje glykémii

glukagon – umožňuje propouštět glukózu (cukr) z buněk do 
krve

- protiklad inzulinu

- zvyšuje glykémii



NADLEDVINKY
párový orgán uložený na horním okraji ledvin

tvořena kůrou (na povrchu) a dření (uvnitř)

Hormony produkované kůrou:

mineralkortikoidy – upravuje množství minerálů v těle

Hormony produkované dření:

adrenalin – zrychluje dýchání a srdeční činnost, připravuje

tělo na boj nebo útěk, pomáhá zvládat stres



VARLATA
= párová mužská pohlavní žláza – vznikají pohlavní buňky a pohlavní 

hormony

hormony:

testosteron – umožňuje vznik mužských pohlavních znaků (růst svalů, 

růst pohlavních orgánů, ochlupení,  hrubnutí 

hlasu) 



VAJEČNÍKY

párová ženská pohlavní žláza – vznikají samičí pohlavní buňky a pohlavní hormony

Hormony:

estrogen – umožňuje vznik ženských pohlavních znaků 

progesteron – připravuje ženský organismus na těhotenství


