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z řeckého slova „hormaó“ = poháním, povzbuzuji
tvorba: produkty žláz s vnitřní sekrecí (=endokrinní žlázy)
v nespecializovaných buňkách
složení: fenolitické, steroidní, peptidické a bílkovinné
funkce a působení:
zajišťují s CNS všechny procesy v těle
reakce na vnitřní a vnější podněty
udržují jednotu a stálost vnitřního prostředí
řídí regulační systém, zrání a reprodukci orgánů
roznášeny krví
působí pouze na živé buňky, které obsahují patřičný receptor
činnost žláz s vnitřní sekrecí řízena centrálně z hypotalamo‐
hypofyzárního systému
‐ hypotalamus
‐ hypofýza










součástí mezimozku, na jeho konci se nachází hypofýza (podvěsek
mozkový)
hypotalamus a hypofýza fungují jako jeden celek Æ příklad úzkého
sepětí nervového a hormonálního řízení
z hypotalamu je řízena produkce z předního laloku hypofýzy
spouštěcími (liberiny) a tlumícími (statiny) hormony
důležité nervové ústředí
řídí činnost vnitřních orgánů

hormony:

liberiny (spouštěcí hormony) a statiny (tlumící hormony)‐ řídí
činnost předního laloku hypofýzy

ADH (antidiuretický hormon)‐ řídí rovnováhu mezi množstvím vody a
solí v organismu

oxytocin‐ řídí stahy hladkého svalstva (dělohy, ve vývodech mléčné
žlázy)

dvě části: přední lalok podvěsku mozkového (adenohypofýza) a zadní
lalok (neurohypofýza)
1) Adenohypofýza a její hormony:

STH (somatotropní hormon)‐ růstový hormon, produkce bílkovin,
tuků, sacharidů a minerálních látek

TSH (tyreotropní hormon)‐ ovlivňuje činnost štítné žlázy

ACTH (adrenokortikotropní hormon)‐ činnost kůry nadledvin

Gonadotropní hormony růst a činnost pohlavních žláz
FSH (folikulostimulační hormon)‐ stimuluje zrání pohlavních
buněk obou pohlaví, u žen podporuje produkci estrogenu
LH (luteinizační hormon)‐ u žen podporuje produkci
progesteronu, u mužů ovlivňuje produkci estrogenu
2) Neurohypofýza‐ vzniká přímo z nervové tkáně hypotalamu

ADH (antidiuretický hormon)‐ podpora resorpce vody v ledvinových
kanálcích

Oxytocin‐ stimuluje stahy dělohy při porodu, podporuje stahy svalů
vývodů mléčných žláz


ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA ŘÍZENÍ HORMONÁLNÍ PRODUKCE

a) šišinka‐ je uložena na zadní straně mezimozku, může zpomalovat vývin
pohlavních žláz (hormon melatonin)
b) štítná žláza‐ nachází se na obou stranách štítné chrupavky hrtanu
‐ tvoří jí žlázové buňky uspořádané do uzavřených váčků‐ folikulů‐ váčky
jsou vyplněny bílkovinným roztokem, který obsahuje hormon tyroxin
‐ tyroxin‐ ovlivňuje funkci nervů, rozvoj pohlavních žláz, řídí oxidaci živin
a produkci energie
‐ poruchy: nedostatek Æ zvětšení štítné žlázy (struma = vole)
Æ kretenismus (postižení duševní činnosti)
nadbytek Æ Basedowova choroba (nadměrný příjem
potravy, hubnutí, vypoulení očí, zvýšená dráždivost)
‐ hormon kalcitonin‐ snižuje hladinu Ca2+ a fosforečnanů v krvi
c) příštítná tělíska jsou uložena na zadní straně štítné žlázy
‐ parathormon‐ zabezpečuje uvolňování Ca z kostí (zvyšuje jeho hladinu
v krvi), při nedostatku křeče

d) slinivka břišní‐ Langerhansovy ostrůvky
‐ inzulín‐ snižuje hladinu glukózy v krvi, umožňuje její vstup do
buněkÆ přenos ATP
‐ poruchy z nedostatku: cukrovka (zvýšená hladina glukózy v krvi)
‐ glukagon‐ zvyšuje hladinu glukózy v krvi
e) nadledviny‐ jsou uloženy v horních okrajích ledvin
kůra: řízena hypofýzou pomocí hormonu ACTH
‐ glukokortikoidy‐ kortisol‐ reguluje metabolismus (podporuje tvorbu
glukózy z uskladněných cukrů a bílkovin)
‐ mineralokortikoidy‐ aldosteron‐ zadržuje Na a H2O v těle
‐ androgeny a estrogeny
dřeň: řízena nervovou soustavou
‐ adrenalin‐ „připravuje tělo k boji“, vyvolává rozšíření cév, podporuje
srdeční činnost, zvyšuje sílu srdečního svalu, rozšiřuje průsvit
průdušek, zlepšuje ventilaci plic
‐ noradrenalin‐ vyvolává celkové zúžení cév, zvyšuje krevní tlak

f) pohlavní žlázy‐ tvoří se v nich pohlavní hormony, řízeny z hypofýzy
pomocí gonadotropních hormonů
varlata: produkce andegenů
‐ testosteron produkují ho Leydigovy buňky, zajišťuje růst
pohlavních orgánů a vznik sekundárních znaků, tvorba svalové hmoty,
urychluje zánik růstových chrupavek
vaječníky: produkce estrogenů
‐ estrol, estradiol‐ růst pohlavních orgánů, vznik sekundárních
pohlavních znaků, řízení menstruačního cyklu
‐ progesteron‐ význam při těhotenství, působí na děložní sliznici,
ovlivňuje buňky mléčných žláz
g) brzlík‐ nachází se za hrudní kostí, význam v dětství (tvorba T‐
lymfocytů), v pubertě zakrní
‐ thymosin‐ tvorba nových lymfatických uzlin
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