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PRZYSADKA 
MÓZGOWA 
Wydziela hormon 
wzrostu, pobudzający 
wzrost kości 
i innych tkanek, oraz 
hormony wpływające 
na gruczoły płciowe. 
Stymulowane przez 
przysadkę gruczoły 
płciowe – jajniki  i jądra 
– wydzielają hormony 
płciowe, które 
wraz z hormonami 
przysadki regulują cykl 
miesiączkowy u kobiet 
i produkcję plemników 
u mężczyzn.

TARCZYCA 
Wydziela tyroksynę, która 
zwiększa tempo przemiany 
materii w organizmie 
i steruje jego wzrostem 
oraz rozwojem.

GRUCZOŁY PŁCIOWE  
(jajniki u kobiet i jądra 
u mężczyzn) 
Jajniki wydzielają 
żeńskie hormony 
płciowe – estrogeny 
i progesteron. Jądra 
wydzielają męski hormon 
płciowy – testosteron. 
Wpływają one na rozwój 
cech płciowych w okresie 
dojrzewania płciowego 
i regulują popęd płciowy 
oraz procesy związane 
z rozmnażaniem.

 

TRZUSTKA 
Wydziela insulinę, 
zmniejszającą 
stężenie glukozy 
we krwi oraz 
glukagon, który 
zwiększa stężenie 
glukozy we krwi.

Funkcją układu 
dokrewnego 
jest regulacja 
i wspomaganie pracy 
wszystkich układów 
w organizmie 
człowieka. Układ 
ten tworzą 
gruczoły dokrewne 
rozmieszczone 
w różnych miejscach 
w organizmie. 
Gruczoły dokrewne 
wydzielają hormony 
– substancje 
organiczne 
wpływające 
na pracę komórek 
docelowych. 

GRUCZOŁY UKŁADU 
DOKREWNEGO

O R G A N I Z M  C Z Ł O W I E K A

NADNERCZA 
Wydzielają 
adrenalinę, która 
pobudza pracę serca 
i wzmaga wentylację 
płuc, zwiększa 
ciśnienie krwi oraz 
stężenie glukozy 
we krwi.



 

przysadka 
mózgowa

Endorfiny
To hormony wytwarzane 
także w innych częściach 
ośrodkowego układu 
nerwowego. Powodują dobre 
samopoczucie i tłumią ból.

podwzgórze

wazopresyna (ADH) 
Hormon ten powoduje 
zagęszczenie moczu. 

Prolaktyna
Hormon ten wzmaga 
czynność wydzielniczą 
gruczołów mlecznych 
kobiety karmiącej.

Hormony FSH, LH
Oba hormony działają 
na gruczoły płciowe 
kobiet i mężczyzn. 
Stymulują je 
do wytwarzania komórek 
jajowych i plemników.

ACTH
Hormon ten pobudza korę 
nadnerczy do wydzielania 
hormonów sterydowych.

Hormon wzrostu
Oddziałuje na większość 
komórek – pobudza wzrost 
młodego organizmu.

wych..

TSH
Hormon ten stymuluje 
tarczycę do uwalniania 
hormonów T3 i T4 
(tyroksyny).

REGULACJA DZIAŁANIA GRUCZOŁÓW 
DOKREWNYCH PRZEZ PRZYSADKĘ MÓZGOWĄ

Przysadka mózgowa pełni nadrzędną funkcję w regulacji funkcjonowania 
układu dokrewnego. Wydziela hormony tropowe, które pobudzają 
lub hamują wydzielanie hormonów przez gruczoły dokrewne zwane 
gruczołami podległymi. Należą do nich tarczyca, gruczoły płciowe 
(gonady) oraz kora nadnerczy. Oprócz hormonów tropowych przysadka 
mózgowa wydziela również hormony bezpośrednio oddziałujące na tkanki 
– hormon wzrostu oraz prolaktynę. W przysadce mózgowej jest także 
magazynowana wazopresyna, produkowana przez podwzgórze.
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