
Regulačné sústavy-
hormonálna



Regulačné sústavy



Typy regulačných sústav

• Látková, humorálna

• riadenie pomocou hormónov

• fylogeneticky staršia

1.

hormonálna

• reflexná

• riadenie pomocou nervových impulzov

• Rýchlejšie riadenie
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Hormonálna sústava



Hormóny



Regulácia- spätnou väzbou



Typy hormónov podľa pôvodu

žľazové

• Produkujú sa v 
endokrinných 
žľazách

tkanivové

• Produkujú sa v 
bunkách, 
tkanivách



Endokrinné žľazy

Hypofýza

(podmozgová 
žľaza)

Epifýza 
(šuškovité 
teliesko)

Štítna žľaza
Langerhansové

ostrovčeky

Nadoblička

Prištítne
telieska

Pohlavné žľazy 
(dočasne 
placenta)



                 
        

                  

      
     

          

        
      

        

     

                 

semenníky

vaječníky

pankreas

nadobličky

Prištítne telieska

Štítna žľaza

epifýza
hypofýza



Podmozgová žľaza -hypofýza (hypophysis)



Laloky hypofýzy

adenohypofýza

• predný lalok

Pars intermedia

• stredný lalok

neurohypofýza

• zadný lalok



pars intermedia



Adenohypofýza a jej hormóny



1. Somatotropný hormón- rastový (STH)



Ochorenia

gigantizmus nanizmus akromegália

Nadmerný rast spôsobený nadmernou 
produkciou STH v mladosti

trpasličí rast spôsobený nedostatkom 
STH v mladosti

neproporčný rast vrcholových častí 
spôsobený nadmernou produkciou STH 

v puberte



2.Glandotropné hormóny 

•Podpora rastu a 
činnosti štítnej žľazy

Tyreotropný hormón

•Stimulácia tvorby 
hormónov nadobličiek

Adrenokortikotropný
hormón



3.Gonadotropné hormóny

• Ženy- stimulácia dozrievania vajíčok vo folikuloch

• Muži- podporuje spermiogenézu 
Folikuly stimulujúci 

hormón

• Ženy- urýchľuje dozrievanie vajíčok

• Muži- tlmí produkciu testosterónuLuteinizačný hormón

• Ženy-stimulácia tvorby progesterónu v žltom teliesku, 
príprava mliečnej žľazy na tvorbu mlieka na konci gravidityProlaktín



Neurohypofýza a jej hormóny

• Antidiuretický hormón regulujúci spätné vstrebávanie v 
obličkových kanálikoch

• Zvyšuje krvný tlak( pôsobí na hladké svalstvo tepničiek)

adiuretín-
vasopresín

• Vyvoláva pôrod kontrakciami svaloviny maternice

• Pôsobí na hladké svaly mliekovoduoxytocín



Šuškovité teliesko- epifýza(corpus pineale)



Štítna žľaza (glandula thyroidea)



Význam hormónov štítnej žľazy

Nedostatok- zástava rastu kostí do dľžky, rozvoj 
svalov, a mozgu



Ochorenia štítnej žľazy

hypotyreóza kretenizmus hypertyreóza

Nedostatok I2 v strave, znížená tvorba 
hormónov, zväčšenie štítnej žľazy-

struma

Nedostatok hormónov, štítnej žľazy  v detstve-
malý vzrast, nízky intelekt, znížený metabolizmus, 

spavosť, únava, zmeny na koži

Nadprodukcia hormónov štítnej žľazy- Basedová
choroba (zvýšený metabolizmus, zvýšená 

dráždivosť, zrýchlenie srdcovej činnosti, nepokoj, 
vystupujúce oči, chudosť

v oblastiach s vodou ľadovcového 
pôvodu

kuchynská soľ sa preto jodiduje



Prištítne telieska 
( glandulae parathyroideae)



Nadoblička ( glandula suprarenalis)



Hormóny kôry nadobličky-
kortikosteroidy

• aldosterón

• homeostáza K a Na solí v organizme mineralokortikoidy

• kortizol, hydrakortizón

• protizápalové

• pôsobia na hladinu cukri v krvi
glukokortikoidy

• podobné účinky ako mužské pohlavné znaky

• vývin sekundárnych pohlavných znakov

• tvoria sa u oboch pohlaví

androgénne
hormóny



Hormóny drene nadobličky

• pôsobí vzrušivo na CNS, dráždivo na srdce

• Zvyšuje krvný tlak, hladinu cukruadrenalín

• Zvyšuje tlak krvinoradrenalín



Podžalúdková žľaza (pancreas)





Hormóny pankreasu

• Zníženie koncentrácie cukru v krvi ( zvíši prienik 
AMK, glukózy a draslíka do bunky)

• Stimuluje proteosyntézu
inzulín

• Štiepenie glykogénu v pečeni a tvorba glukózy 
z AMK

• zvýšená sekrécia glukagónu zhoršuje cukrovku
glukagón



Cukrovka (Diabetes mellitus)

Normálne hodnoty glukózy

• 5,5mmol/l (po jedle aj 7,8 mmol/l

Zvýšené hodnoty glukózy

• 7mmol/l ( po jedle 11mmol/l)



Pohlavné žľazy



Typy pohlavných žliaz



Mužské pohlavné hormóny- testosterón



Ženské pohlavné hormóny

• estradiol, estrón

• Vývin mliečnych žliaz, sekundárne pohlavné znaky, ženské 
rozloženie tuku

estrogény

• progesterón

• Tvoria sa v žltom teliesku

• Najvyššia koncentrácia koniec cyklu a tehotenstva

• Bráni dozrievaniu Graafových folikulov
gestagén



Hormóny placenty



Detská žľaza ( týmus)



Tkanivové hormóny
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