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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s funkcí 
endokrinních žláz a hormonů.  Uvádí funkci štítné žlázy, příštítných tělísek, brzlíku.



Štítná žláza
• je to párová žláza

• má dva laloky – uložené po stranách štítné chrupavky, laloky 
jsou uprostřed propojeny , svým tvarem připomínají písmeno 
H

• nezvětšená není hmatná – kryta krčními svaly

• projevem poruchy je struma (vole) – objevuje se při 
nedostatku i nadbytku činnosti štítné žlázy

• k tvorbě hormonu žláza vychytává z krve jód





Štítná žláza a příštítná tělíska



Štítná žláza vytváří dva hormony:

thyroxin

thyronin

• jejich účinky na sebe

navazují, nelze je oddělit



Funkce hormonů štítné žlázy

1. metabolická – hormony ovlivňují látkovou výměnu, 
urychlují metabolismus cukrů a rozpad tuků

2. termoregulační – hormony zvyšují tvorbu tepla

3. růstový – hormony zvyšují tvorbu bílkovin

4. vývojový účinek – vliv se projevuje především při 
dozrávání nervové tkáně v dětském věku – možnost 
vzniku slabomyslnosti



Poruchy sekrece hormonů štítné žlázy

• většinou se projeví vznikem strumy (vole) a to při 
snížené i zvýšené funkci 

• hypertyreóza – vzniká Basedowova-Gravesova choroba 
– projevem je nesnášenlivost tepla, pocení, úbytek 
hmotnosti, průjmy, nervozita, jemný třes, svalová 
slabost, vzestup srdeční frekvence, exoftalmus

• hypothyreóza – v dětství (0,5 let) je projevem 
kretenismus – porucha růstu a inteligence (nedostatek 
jodu v potravě nebo během těhotenství) 

- v dospělosti – slabost, spavost, 
zpomalené reflexy, otupělost, suchá kůže



Struma

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Struma_001.jpg
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Struma_001.jpg


Obrázek exoftalmu (vystouplé oční bulvy)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Bilateral_exophthalmos.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Bilateral_exophthalmos.jpg


Příštítná tělíska
• jsou to 4 útvary uložené na povrch štítné žlázy, na horních a 

dolních pólech žlázy

• jsou bohatě cévně zásobeny

• vytváří hormon – parathormon, který ovlivňuje, funkci 
ledvin, kostí,střeva,oční čočky

• pokud je zvýšená tvorba hormonu – dochází k odvápnění 
kostí – jsou křehké

• pokud je snížená funkce – zvyšuje se nervová dráždivost –
křečovité záškuby připomínající tetanii 



Brzlík
• nepárová žláza

• uložená za hrudní kostí

• do puberty se zvětšuje,

pak se zmenšuje a mění

na tuk

• má vliv na utváření

imunity



Opakování

1. Kde leží štítná žláza?

2. Které hormony se vytváří ve štítné žláze?

3. Jaká projevy má hypertyreóza?

4. Jak se projeví hypotyreóza v kojeneckém období?

5. Kde jsou umístěna příštítná tělíska?

6. Které orgány ovlivňuje parathormon?

7. Kde leží brzlík a jak se mění během života člověka?
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