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HORMONY

Obr. 1
Thyroxin, T4 Trijodthyronin, T3

hormony štítné žlázy 

jejich chemické složení je různé (peptidy, proteiny, fenoly aj.)



Hormony
► patří mezi biokatalyzátory

► regulátory chemických procesů v buňkách vyšších organismů
(ovlivňují děje v buňce, i když do ní přímo nevstupují)

Obr. 2živočišná buňka

K čemu slouží
jednotlivé části
živočišné buňky?
Najděte na webu.



Hormony

Vytvářejí je žlázy s vnitřní 
sekrecí (endokrinní žlázy), 
které je vylučují do krve.

Krev je potom odvádí do 
jednotlivých orgánů v těle.

Obr. 3



Hypofýza (podvěsek mozkový)

Obr. 4

Účinky:
• řídí produkci hormonů

štítné žlázy,
nadledvinek
a pohlavních žláz

• růstový hormon (somatotropin)

• stahy dělohy při porodu (oxytocin)

• tvorba mateřského mléka (prolaktin) 



Šišinka (epifýza)

Obr. 5

Hormon melatonin– vliv na denní režim spánku a bdění



Štítná žláza

Obr. 6

Tyroxin
• váže v těle jód
• podporuje metabolismus
• tělesný a duševní 
vývoj

Kalcitonin

• snižuje Ca v krvi

Jaký prvek má značku Ca?



Nadledvinky

Příštítná tělíska
(zadní strana štítné žlázy)

Parathormon
udržení hladiny Ca a P v krvi

Obr. 7

Adrenalin – v dřeni nadledvin
Způsobuje v játrech štěpení 
polysacharidu glykogenu na glukosu,
tím se zvyšuje hladina cukru v krvi.
Připravuje na zátěž, na stres:
zrychlené dýchání, napětí svalů aj.

nadledvinky
Obr. 8



Brzlík – ovlivňuje obranyschopnost
organizmu (největší je v dětství).

Tvorba bílých krvinek (lymfocyt ů), 
které předělávají ostatní lymfocyty
k vlastní imunitní reakci.

Funkce brzlíku trvá až dokonce života
nebo zaniká dříve?

Když je plně zastoupen (mízní uzliny
a slezina), tak mezi 12. až 14. rokem zaniká. 

Obr. 9



Slinivka břišní
Inzulin – řídí hospodaření organismu 

se sacharidy.

Porucha tvorby vznik cukrovky,
která se projevuje zvýšeným
obsahem cukru v krvi. 
Nemoc cukrovka

Glukagon – zvyšuje hladinu cukru

Obr. 10



Pohlavní žlázy                      žena = vejcovody

Estrogen
Vývoj ženských pohlavních orgánů
a znaků, řízení menstruace.

Progesteron
Udržuje těhotenství.

Obr. 11

(steroidní hormony)



Pohlavní žlázy muž = varlata

2

Testosteron
Vývoj mužských pohlavních orgánů
a znaků.

(steroidní hormony)



cytoplazmatická 
membrána

pružný a pevný vnější obal, je polopropustná

cytoplazma vnitřní prostředí buňky

jádro řídí děje probíhající v buňce, zajišťuje rozdělení buněk

mitochondrie
slouží k výrobě energie z organických látek za 
přítomnosti kyslíku

endoplazmatické 
retikulum a Golgiho 
aparát

soustava membránových kanálků, trubiček a váčků, 
slouží k výrobě, úpravě a přenosu bílkovin a dalších 
látek

Řešení na otázku (slide č. 3):

Řešení na otázku (slide č. 7): Ca je značka pro vápník
Řešení na otázku (slide č. 9): Když je plně zastoupen (mízní uzliny
a slezina), tak mezi 12. až 14. rokem zaniká. 



http://lady-in.webnode.cz/news/jak-primet-hormony-aby-pracovaly-pro-va/ hypofýzy1
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