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Hormonální soustava – látkové řízení 
 
 

Hormony (působky)  
 

–  biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do 
krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí na delší vzdálenosti, mají pomalejší reakci 
neţ nervová soustava). 

 
Obrázek č. 1: Ţlázy 
 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 
 

Vliv: 
- celkový metabolismus 
- hospodaření s ionty a vodou 
- růst 
- rozmnoţování 

 
Poruchy v produkci (způsobují nemoci): 

 
- hyperfunkce - nadprodukce 
- hypofunkce - nedostatečná produkce 

 

Na řízení produkce hormonů se podílí: 
 

- hypotalamus – nadřazený vliv 
- hormony hypofýzy – ovlivňují produkci hormonů jiných ţláz 
- princip zpětné vazby – např. hormon vytvořený ţlázou zpětně ovlivňuje tuto ţlázu a tlumí nebo 

naopak povzbuzuje další činnost 
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Hypotalamo-hypofyzární systém 
 

- má nejvyšší postavení v hormonální regulaci 
- hypotalamus je s hypofýzou spojen nervově (se zadním lalokem hypofýzy) a cévně (s předním 

lalokem hypofýzy) 
 
 

Hypotalamus (podhrbolí) – mezimozek 
 
- neurosekreční funkce 
- produkuje hormony  - stimulační a inhibiční – ovlivňují produkci hormonů v adenohypofýze nebo se 

hromadí v neurohypofýze 
 
 

Hypofýza (podvěsek mozkový) 
 
- oválné tělísko zavěšené na hypotalamu 
- dvě části (laloky): 

 

 adenohypofýza (přední lalok)  - produkuje 6 hormonů 
 somatropin (STH, růstový hormon) – růstový hormon, proteosyntéza 
- gigantismus – nadprodukce, nadměrný růst 
- nanismus – hypofunkce, trpasličí vzrůst 
- akromegalie – nadprodukce v dospělosti, růst okrajových částí těla 
 tyreotropin – stimuluje štítnou ţlázu 
 folitropin – zrání pohlavních buněk (folikulů ve vaječníku) 
 lutropin – tvorba pohlavních hormonů – estrogeny, progesterony ve vaječnících, testosteron ve 

varlatech, ovlivňuje vznik ţlutého tělíska ve vaječníku 
 prolaktin – v těhotenství podporuje růst mléčné ţlázy, po porodu produkce mléka (laktace) 
 adrenokortikotropní hormon – stimuluje kůru nadledvinek 

 
 neurohypofýza (zadní lalok) 

- pouze skladuje a posléze odevzdává do krve hormony produkované hypotalamem 
 adiuretin (ADH) – podporuje zpětné vstřebávání vody v nefronech (při nedostatku vody v těle – 

zvýší se produkce hormonu a sníţí se vylučování moči)  
 oxytocin – na konci těhotenství – stahy hladké svaloviny dělohy při porodu a ve vývodech 

mléčných ţláz 
 
Obrázek č. 2:  Hypofýza 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
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Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní) 
 
Obrázek č. 3: Hormonální soustava 
 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 
 

Štítná žláza 
 

- 2 laloky po obou stranách štítné chrupavky hrtanu 
 tyroxin, tri-jodtyronin – oxidace ţivin, sekrece řízena tyreotropním hormonem z adenohypofýzy 

- Basedovova choroba (struma, exoftalmus – vypoulené oči) - hyperthyreóza 
- struma (vole) – při nedostatku jodu v těle, hypofunkce i hyperfunkce ţlázy 

 kalcitonin – sniţuje hladinu vápníku v krvi (je antagonistou parathormonu) 
 
Obrázek č. 4: Štítná ţláza 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
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Obrázek č. 5: Hypertyreóza, hypotyreóza 
 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 

 
 

Příštitná tělíska 
 

- 4 drobná tělíska velikosti hrášku na zadní straně obou laloků štítné ţlázy 
 parathormon – vliv na hospodaření s ionty Ca

2+
, P (zvýšená Ca

2+
 v krvi – uvolňování z kostí, 

zpětné vstřebávání v ledvinách), udrţují stálou hladinu Ca
2+

 v těle 
- řídnutí kostí (osteoporóza) 
- křeče (tetanie) – pokles vápníku v krvi při nedostatku parathormonu a to vede ke zvýšené 

nervosvalové dráţdivosti, popř. aţ ke křečovitým záškubům svalstva 
 
Obrázek č. 6: Regulace hladiny Ca

2+
 v krevní plazmě parathormonem (negativní zpětná vazba) 

 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 
 
 

Nadledvinky 
 

- párová ţláza na horním pólu ledvin 
 

 kůra 
- sekrece řízena kortikotropinem z adenohypofýzy 
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 glukokortikoidy – udrţují stálou hladinu glukózy v krvi, působí protizánětlivě, při stresu, 
transplantacích 

 mineralokortikoidy – zadrţují v těle Na
+
, vylučují K

+
 močí, ovlivňuje zpětné vstřebávání vody 

 androgeny, estrogeny – pohlavní hormony vylučovány v nepatrném mnoţství 
 

 dřeň – hormony zvyšují pohotovost organismu a odolnost proti zátěţi (stresu), produkce je řízena 
nervově 

 adrenalin – vasodilatace (rozšíření cév), zvyšuje srdeční činnost 
 noradrenalin – vazokonstrikce (zúţené cév), zvyšuje krevní tlak, neurotrasmitér 

 
Obrázek č. 7: Poloha a řez nadledvin 
 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 
 

Slinivka břišní (pankreas) 
 

- funkce: exokrinní – pankreatická šťáva do dvanácterníku s endokrinní – hormony do krve 
 inzulín – reguluje glykémii v krvi (4,5 – 6,5 mmol/l), dopravuje cukry do buněk, tam se spaluje a 

produkuje se energie, čímţ dochází ke sniţování glykémie 
- cukrovka (diabetes mellitus, ţíznivka) – nedostatečná produkce inzulínu nebo jeho nefunkčnost 

v buňkách vede k hyperglykémii, glukóza se vylučuje močí, léčba – dieta, tablety, injekce 
 glukagon – zvyšuje krevní glykémii, působí proti inzulínu 

 
Obrázek č. 8: Funkce slinivky břišní 
 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
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Pohlavní žlázy (gonady) 
 
Varlata 
 

- párový orgán, mimo tělní dutinu v šourku (důleţité pro dozrání spermií, nepřetrţitá produkce) 
 testosteron – růst muţských pohlavních orgánů v pubertě, muţské druhotné pohlavní znaky 

(svaly, hlas, vousy, postava), pohlavní aktivita, proteosyntéza (růst svalů) 
 
Obrázek č. 9 : Úkol testosteronu 
 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 
 

Vaječníky  

 
- oválná párová ţláza, po stranách v pánvi 
 estrogeny – růst ţenských pohlavních orgánů, ţenské druhotné pohlavní znaky (prsa, hlas, 

ukládání tuku v těle, postava), řídí menstruační cyklus (proliferační fáze – růst děloţní sliznice) 
 progesteron – došlo-li k oplození – produkuje ţluté tělísko, brání zrání dalších vajíček (vymizí 

menstruace, bez ovulace), rozvoj mléčných ţláz, sekreční fáze menstruačního cyklu (prosáknutí 
děloţní sliznice, příprava na nidaci vajíčka) 

 
Obrázek č. 10: Hlavní úkol progesteronu a estrogenu 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
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Placenta (plodový koláč) 
 

- orgán vznikající v děloze těhotné ţeny částečně z mateřské části (změněná sliznice dělohy) a z 
tkání plodu 

 choriogonadotropin – dá se zjistit testem (moč, krev) ve třetím týdnu těhotenství (těhotenský 
hormon), výţiva vajíčka – následně plodu 

 
Obrázek č. 11:  Placenta 
 

 
Zdroj: Hančová, H. a kol. Biologie v kostce pro střední školy 2. Havlíčkův Brod. Fragment. 2004. 

 
 

Šišinka (epifýza)  
 
 melatonin – produkován v noci, brzdí pohlavní činnost (zrání), nastavuje „vnitřní hodiny“ (cyklus 

bdění a spánku) 
 

Brzlík (thymus) 
 

- produkuje látky působící na vývoj lymfocytů 
 

Úkoly: 
1. Doplň větu o české i odborné názvy: Hypofýza se v češtině nazývá ... a skládá se ze .......   
2. Vyjmenuj dva hormony, které produkuje dřeň nadledvin a uveď, co v těle ovlivňují. 
3. Vysvětli pojem  - ţláza s vnitřní sekrecí a uveď příklad. 
4. Tvrzení (dvě odpovědi  - ano, ne): Tyroxin – je produktem štítné ţlázy a jeho nedostatek 

způsobuje řídnutí kostí.  

 

 
 

 


