
Endokrinná  sústava



Endokrinná sústava

• Pôvod z nervovej sústavy. 

• Anatomicky samostatná sústava.

• Zabezpečuje regulačný mechanizmus životných 
procesov.

• Produktom sú hormóny, ktoré sú vylučované buď do 
telových tekutín alebo niekedy hormóny vylučujú 
neuróny a prenos sprostredkovávajú neurity 
neurokrinná sekrécia.

• Účinok môže byť jednorázový alebo dlhotrvajúci.

• Fungujú buď počas určitého úseku života alebo počas 
celého života jedinca.

• Najpreskúmanejšie sú endokrinné žľazy u hmyzu a u 
stavovcov. U ostatných skupín živočíchiov sa 
endokrinológia len rozvíja.



Endokrinná sústava hmyzu
• Nadradené ostatným endokrinným žľazám hmyzu sú  neurosekretorické 

bunky . Produkujú ich protocerebrálne lalôčiky a ostatné časti centrálnej 
nervovej sústavy.

• Protocerebrálne lalôčiky produkujú aktivačný hormón (AH v 
hemolymfe aktivizuje činnosť ekdyzónu (hormónu, ktorý spôsobuje 
zvliekanie kutikuly pri prechode z jedného instaru do druhého).

• Protocerebrálne lalôčiky produkujú tiež burzikón  riadi začiatok 
sklerotizácie kutikuly.

• Prisrdcovnicovité žľazy (corpora cardiaca)  zhromažďujú neurosekrét 
z protocerebra, regulujú proces dýchania, stimulujú tvorbu tukov v 
tukovom telese.

• Primozgové žľazy (corpora allata)  juvenilný hormón, ktorý je 
inhibítorom metamorfózy. Pri jeho nadbytku vznikajú gigantické larvy a 
hmyz pohlavne nedospieva.  U imág  stimuluje oogenézu (gonadotropný  
hormón).

• Predohrudná žľaza (glandula prothoracalis) produkuje ekdyzón 
(zvliekací hormón), po skončení metamorfózy degeneruje.



Endokrinná sústava hmyzu

• Ventrálna žľaza (glandula ventralis) je blízka 

predohrudnej žľaze, po metamorfóze degeneruje.

• Énocyty (skupiny buniek ektodermálneho pôvodu), 

objavujú sa počas postembryonálneho vývinu. Ich 

hormóny regulujú činnosť lipoproteínov, ovplyvňujú 

rast voskovej vrstvy epikutikuly. 



Endokrinná sústava stavovcov

• Nadradenou endokrinnou žľazou je hypofýza.

• Nachádza sa na spodine medzimozgu.

• Kontroluje, riadi a ovplyvňuje činnosť ďalších 
endokrinných žliaz.

• Pod kontrolou hypofýzy sú napr.:

– Štítna žľaza

– Kôra nadobličiek

– Pohlavné žľazy

• Nezávislými endokrinnými žľazami sú:

– Langerhansove ostrovčeky pankreasu

– Týmus

– Príštitné telieska

– Dreň nadobličiek



Hypofýza

Skladá sa (1) z predného laloku, ktorý vznikol z klenby primit. 
ústnej dutiny, (2)  zo zadného laloku, ktorý vznikol vychlípením 
medzimozgu a s ním je spojený pomocou stopky ( infundibulum) a 
(3) zo stredného laloku tvoreného  spojivovým tkaniva, ktorý spája  
predný a zadný lalok.



Predný lalok hypofýzy (adenohypofýza)

• Somatotropný hormón (STH)

– Podporuje rast  jedinca. Jeho nedostatok v priebehu 
ontogenézy jedinca spôsobuje nanizmus, nadbytok 
hypofyzárny gigantizmus. Nadbytok v dospelosti 
býva príčinou akromegálie (zmohutnenie čeľustí, 
kĺbových hlavíc).

• Luteinizačný hormón (LH) 

– ovplyvňuje vývin materských inštinktov, u samíc 
cicavcov ovuláciu, syntézu estrogénov a 
progesterónu, u samcov vývin pohlavných žliaz a 
tvorbu testosterónu.

• Folikuly stimulujúci hormón (FSH)

– podporuje vývin samčích a samičích pohlavných 
buniek.



Predný lalok hypofýzy

• Prolaktín (PRL)

– stimuluje syntézu mlieka, syntézu progesterónu v 

žltom teliesku.

• Adenocortikálny hormón (ACTH)

– riadi činnosť kôrovej vrstvy nadobličiek

• Thyrotropín (TSH)

– riadi činnosť štítnej žľazy (stimuluje tvorbu 

thyroidu).



Zadný lalok hypofýzy (neurohypofýza)

• Vasopresín (antidiuretický hormón, adiuretin 

ADH)

– Riadi spätnú resorpciu  v obličkách, podieľa sa na 

osmoregulácii, zvyšuje krvný tlak.

• Oxytocín

– Pôsobí na sťahy hladkej svaloviny maternice pri 

pôrode a podmieňuje vylučovanie mlieka.



Intermediálny lalok hypofýzy

Melanocyt stimulujúci hormón (MSH) – syntéza 
melanínu v koži

Hypothalamus - okrsky žľazových buniek v 
spodine medzimozgu

Gonadotropný hormón (GRH) 

Stimuluje folikuly stimulujúci hormón a sekréciu 
luteinizačného hormónu

Thyrotropný hormón (TRH)

Stimuluje sekréciu thyrotropínu (TSH)

Kortikotropný hormón (CRH)

Stimuluje sekréciu corticotropínu (ACTH)

Prolaktín inhibujúci faktor (PIF)

Potláča sekréciu prolaktínu (PRL) 



Hypofýza - histológia

Predný lalok 

(adenohypofýza)

Zadný lalok 

(neurohypofýza





Hypofýza



Hypofýza – morfológia
predný a zadný lalok (vpravo), infundibulum (vľavo) 



Štítna žľaza (glandula thyreoidea)
• Leží na ventrálnej strane hrtanu.

• Vyvíja sa z hypobranchiálnej rýhy (kopijovce).

• Produkuje thyroxin T4:

– Stimuluje rast, diferenciáciu, metabolizmus a 
telesnú teplotu. 

– Je to jódový derivát thyramínu, jeho produkcia je 
podmienená metabolizmom jódu.

– Nedostatok jódu v potrave spôsobuje 
hypertrofizáciu štítnej žľazy  (väčšia štítna žľaza 
zachytí z krvného obehu viac jódu).

– Trvalý nedostatok jódu spôsobuje metabolické 
poruchy i psychické poruchy (kretenizmus) .

– Nadbytok jódu spôsobuje hyperfunkciu štítnej žľazy 
(Basedowa choroba). Zrýchlenie metabolizmu, 
katabolické pochody, chudnutie, nevoľnosť, 
trasenie.



Štítna žľaza 

(histológia)



• Štítne parafolikulárne bunky   
(Ultimobranchiálne telieska)

– sú derivátom posledného embryonálneho 
hltanového váčku. Ako endokrinné žľazy žralokov, 
rýb, obojživelníkov.

– Produkujú  kalcitonin , ktorý znižuje koncentráciu 
vápnika v plazme (antagonista parathormónu).

– U cicavcov dochádza k ich inkorporácii štítnou 
žľazou. 

• Prištítne telieska (glandulae parathyroideae)

– Sú vyvinuté len u Tetrapoda, sú derivátmi 3. a 4. 
páru embryonálneho hltanového váčku.

– Produkujú parathormón, ktorý reguluje (zvyšuje 
hladinu vápnika v krvi).



Prištítne telieska (histológia)



Nadobličky (glandulae suprarenales)

• Párový kompaktný orgán v podobe malých čiapočiek 
nad obličkami.

• Vyvinuté sú iba u cicavcov.

• U plazov a vtákov ležia v podobe pozdĺžnych teliesok v 
blízkosti gonád.

• Nižšie stavovce (ryby) zhluky ostrovčekovitých buniek 
alebo v pruhoch uložených buniek v blízkosti obličiek 
(obojživelníky).

• U cicavcov na reze rozoznávame kôru a hlbšie dreň.

• Tieto štruktúry nie sú geneticky ani funkčne jednotné.

• U nižších stavovcov (rýb)  tvorí kôra a dreň samostatné 
orgány, ktoré sa v kompaktnú cicavčiu nadobličku 
zoskupili druhotne.



Nadobličky cicavcov

morfológia, 

histológia



Nadobličky cicavcov



Kôra nadobličiek (cortex, u rýb  

interrenálny orgán  )

• Mezodermálny pôvod

• Hormóny:

– Mineralkortikoidy (napr. aldosteron) zasahujú do 

výmeny elektrolytov, hospodárenie s vodou.

– Glukokortikoidy (kortisol, kortikosteron)

zasahujú do metabolizmu glycidov.

– Pohlavné hormóny (steroidy, androgén, estrogén, 

progesterón, ) ovplyvňujú druhotné pohlavné 

znaky.



Dreň nadobličiek(medulla, u rýb 

suprarenálny orgán)

• Zložená z chromofilných buniek (dobre farbiteľných 
chrómovými soľami) neurálnej lišty.

• Ektodermálny pôvod.

• U rýb tvorí suprarenálny orgán ostrovčeky buniek, u 
obojživelníkov, plazov, vtákov sa druhotne sťahujú do 
vnútra interrenálneho orgánu.

• Hormóny drene.

– Adrenalín

– Noradrenalín .

– Regulujú metabolizmus tukov a glykogénu, krvný 
tlak, srdcovú akciu. Noradrenalín funguje na 
synapsiách sympatiku ako mediátor. Noradrenalín 
pôsobí skôr periférne.



Langerhansove ostrovčeky (insulae pancreaticae)

• Zhluky žľaznatých buniek s endokrinnou činnosťou 
uložené v stene predného čreva (kruhoústnice, ryby).

• U Tetrapoda v parenchyme pankreasu (exo- aj 
endokrinná žľaza).

• Veľkosť Langerhansových ostrovčekov u stavovcov 
0,1-15 mm.

• Počet dosahuje až 2 milióny.

• Hormóny (podieľajú sa na regulácii hladiny krvného 
cukru):

– Inzulín (zvyšuje ukladanie glykogénu, syntézu 
mastných kyselín, proteínov, znižuje hladinu 
glukózy v krvi).

– Glukagón (zvyšuje hladinu krvného cukru, štiepi 
glykogén na glukózu v pečeni.)



Pankreas - histológia

1

2

1 – Langerhansov ostrovček,  2 - exokrinná časť pankreasu



Pineálny orgán, epifýza (glandula pinealis, epiphysis 

cerebri)

• U vtákov a cicavcov tvorí vychlípeninu s 
medzimozgu (epithalamus).

• U rýb, obojživelníkov a plazov je homologická s 
pineálnym orgánom, ktorý mal pôvodne 
svetločuvnú funkciu.

• Hormonálne funkcie dodnes nie sú presne 
vymedzené.

• Produkuje:

– Melatonín (podporuje  vývin gonád) 



Lokalizácia hypofýzy (pituitary 

gland), hypothalamu a epifýzy (pineal 

gland) u človeka



• Vaječníky (ovaria)

– Produkujú estradiol a estrogén, ktoré stimulujú 

sexuálny vývin a správanie samičiek.

• Žlté teliesko (corpus luteum)

– Produkuje progesterón stimulujúci rast maternice a 

mliečne žľazy.

– Relaxín stimuluje relaxáciu synphysis osis pubis a 

dilatáciu krčka maternice (cervix uteri) pri pôrode.

• Placenta

– Produkuje chorionový gonádotropný hormón

(HCG), ktorý stimuluje syntézu progesterónu v 

žltom teliesku.



• Semenníky (testes)

– Leydigove bunky produkujú testosterón, ktorý 
stimuluje rast svalov, sexuálny vývin a celkové 
správanie, ako aj rast skeletu v skorom 
postnatálnom období.

• Žalúdok a črevo

– Gastrín stimuluje sekréciu HCl.

– Sekretín stimuluje sekréciu kyseliny uhličitej 
acinóznymi bunkami pankreasu.

– Cholecystokin (CCK) stimuluje sekréciu inzulínu a 
glukagónu.

• Obličky (renes)

– Erythropoetín (EP), ktorý stimuluje erythropoézu.

• Brzlík (thymus)

– Produkuje tymozín, ktorý stimuluje proliferáciu a 
diferenciáciu lymfocytov.



• Urofýza (neurohypophysis spinalis caudalis)

– Vyvinutá v kaudálnej časti miechy rýb. 

– Skupina neurosekrečných buniek, ktorých 

neurosekrét je odvádzaný po neuritoch.

– Zloženie neurosekrétu nie je dodnes celkom 

objasnené.

– Neurosekréty urofýzy pravdepodobne regulujú 

obsah solí v krvi a sekréciu plynov do plynového 

mechúra rýb.


