
Přírodopis 8.r. 

21.4. 

Dobrý den, budeme pokračovat v učivu o žlázách s vnitřním vyměšováním. Zapište si zápis: 

 

Žlázy s vnitřním vyměšováním (Žlázy s vnitřní sekrecí) 

-podílí se na řízení organismu 

-vytvářejí a uvolňují do krve hormony 

 

Hormony ovlivňují nebo řídí: 

-celkový metabolismus 

-hospodaření s vodou a dalšími minerálními látkami 

-růst organismu 

-srdeční činnost 

-rozmnožování 

 

Druhy žláz s vnitř. vyměšováním: 

1.Podvěsek mozkový (hypofýza) – Řídí funkci jiných žláz s vnitřním vyměšováním. Vylučuje hormony, které ovlivňují 

růst člověka, řídí činnost ledvin, štítné žlázy a pohlavních orgánů. 

 

2.Šišinka – Ovlivňuje vývin pohlavních žláz, má vliv na cyklus bdění a spánku. 

 

3.Štítná žláza – Je uložena na obou stranách štítné chrupavky hrtanu. Vylučuje např. hormon thyroxin. 

Hormony, které vylučuje ovlivňují růst, vývin a rychlost látkové přeměny. 

Pro správnou činnost štítné žlázy je důležitý prvek jod. Při jeho nedostatku se štítná žláza zvětší a vytváří 

 se tzv.struma (lidově vole). 

 

4.Příštitná tělíska – Jsou uložena na zadní straně štítné žlázy. Jejich hormony řídí množství vápníku a fosforu v krvi. 

 

5.Brzlík – Ovlivňuje obranyschopnost organismu. V dospělosti postupně zakrňuje. 

 

6.Nadledviny – Uloženy při horních okrajích ledvin. Dělí se na kůru a dřeň.  

Dřeň nadledvin produkuje hormon adrenalin – připravuje tělo na zátěž, zrychluje činnost srdce, rozšiřuje cévy. 

Hormony kůry nadledvin ovlivňují látkovou přeměnu, zvyšují zpětné  vstřebávání vody a iontů sodíku v ledvinových 

kanálcích. 

 



7.Slinivka břišní – Vylučuje látky důležité pro trávení do tenkého střeva. 

Produkuje hormon inzulin, který reguluje množství cukru glukózy v krvi. 

Onemocnění cukrovka (diabetes) vzniká při nedostatečném vytváření inzulinu. Patří mezi civilizační choroby. 

 

8.Vaječníky – Jsou to ženské pohlavní žlázy. Produkují ženské pohlavní hormony, které působí na vývin ženských 

pohlavních znaků, řídí menstruační cyklus, vznik a průběh těhotenství. 

 

9.Varlata – Jsou to mužské pohlavní žlázy. Produkují mužské pohlavní hormony, které působí na rozvoj mužských 

pohlavních orgánů, nárůst svalové hmoty a vznik mužských pohlavních znaků. 

 

Úkol: 

Pracuj s obrázkem v učebnici na str.54, popiš jednotlivé žlázy s vnitřním vyměšováním a říkej jejich funkci. 

 

 


