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Onemocnění některé ze žláz s vnitřní sekrecí přináší zpravidla celou řadu specifických potíží, 

které mají významné projevy a člověka velmi obtěžují. Mnohdy jej ohrožují i na životě. Je 

potřeba přistupovat k nemocným individuálně, správně identifikovat příčinu i samotné 

onemocnění a zvolit adekvátní léčbu. Léčebná výživa zde má pouze charakter podpůrného 

terapeutického prostředku, přesto nelze opomíjet některé specifické potíže nemocných, které 

mají úzkou vazbu na výživový stav a schopnost přijímat stravu. Klíčová je hormonální 

substituce, chirurgická léčba a jiné. Tato skupina onemocnění patří mezi poměrně 

frekventovaná a není klesající trend v jejich výskytu, proto má určitě smysl věnovat této 

problematice pozornost, a to nejen zdravotnické veřejnosti, ale také laiků, aby v případě potíží 

dokázali předpokládat výskyt onemocnění endokrinního systému a vyhledat lékaře. 

 

Čas potřebný k prostudování je závislý na Vašich dosavadních znalostech. Předpokládaný čas 

je tři hodiny. 

 

Podat přehled o souboru žláz s vnitřní sekrecí, jejich produktech a informace o vybraných 

poruchách ve funkci některých z nich. 

 

 systém fungování souboru žláz s vnitřní sekrecí a orgánu s nimi souvisejících, 

 vztah endokrinního systému a nervového systému, 

 onemocnění štítné žlázy, 

 onemocnění příštítných tělísek, 

 onemocnění nadledvin. 
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Seznámit se s podstatou fungování systému žláz s vnitřní sekrecí, jednotlivými žlázami a jejich 

produkty, vazbou systému žláz s vnitřní sekrecí na nervový systém a jejich vzájemnou 

interakcí.  

 

 jednotlivé systémy působení hormonů, 

 nejčastější varianty chemického složení hormonů, 

 jednotlivé endokrinní žlázy a jejich produkty se základními účinky, 

 orgány, které se mohou chovat jako žláza s vnitřní sekrecí, přesto, že nejsou typickou 

žlázou. 

 

Endokrinní sekrece, parakrinní sekrece, autokrinní sekrece, neurohumorální řízení organismu, 

hypotalamo – hypofyzární systém, neurotransmitery, derivát aminokyseliny, peptidový 

hormon, proteinový hormon, steroidní hormon, eikosanoid. 

 

Produktem činnosti buněk žláz s vnitřní sekrecí jsou hormony. Je pro ně typická vysoká 

účinnost i v nepatrném množství a vysoká specifičnost, to znamená, že jejich účinek je 

nenapodobitelný jiným typem látky. Mají zcela zásadní úkoly v lidském organismu, většina 

z nich působí celkově, například inzulín, který má vliv na metabolismus všech buněk a tkání. 

Endokrinní systém, tedy systém žláz s vnitřní sekrecí obsahuje několikerý systém působení. 

Hormony mohou působit na vzdálené tkáně, jedná se o vlastní endokrinní sekreci do krve, 

nebo mohou působit na tkáně sousední, tedy jde o parakrinní sekreci, popřípadě působí na 

tkáň v místě své produkce, potom hovoříme o autokrinní sekreci. Endokrinní systém je 

anatomicky i fyziologicky propojen s nervovým systémem, například některé produkty jsou 

v roli hormonů, které působí na vzdálené tkáně a zároveň také (neuro)mediátory neboli 

neurotransmitery. Týká se to například hormonu dřeně nadledvin (například noradrenalin), 

který působí současně jako neurotransmiter v sympatickém nervstvu. Jiným příkladem mohou 
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být hormony střevní, kdy zastávají funkci hormonu v gastrointestinálním systému a roli 

neurotransmiteru v mozku.  

Z chemického hlediska představují hormony velmi různorodou skupinu látek. Mezi 

nejjednodušší patří hormony v podobě plynů (například oxid dusnatý NO). Hormony štítné 

žlázy (thyroxin, trijodthyronin) a hormony dřeně nadledvin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) 

řadíme mezi deriváty aminokyselin, přímými produkty genově řízené proteosyntézy jsou 

peptidové hormony (například vazopresin, oxytocin) a velikostí molekuly odlišené proteinové 

hormony. Naproti tomu od cholesterolu jsou odvozeny steroidní hormony, které vznikají ve 

steroidogenních žlázách (kůra nadledvin, gonády, placenta). Eikosanoidy tvoří zvláštní skupinu 

látek, které rovněž řadíme k hormonům. Jedná se o deriváty kyseliny arachidonové (například 

prostaglandiny, prostacykliny, leukotrieny a tromboxany). Mimo jiné bývají v postavení 

mediátorů účinku jiných hormonů. Také deriváty vitaminů tvoří určitou skupinu hormonů, 

příkladem jsou deriváty vitaminu D a vitaminu A. 

 

Je obecně známo, že existuje velmi těsný vztah mezi nervovým a látkovým řízením organismu 

(neurohumorální řízení organismu). Určité oddíly centrální nervové soustavy tvoří hormony, 

které uvolňuje přímo do oběhu. Chemické procesy v organismu zase zprostředkovávají 

přenosy nervových impulzů, například noradrenalin, který vyvolává smrštění buněk hladké 

svaloviny. Vztah endokrinního systému a nervového systému je tedy oboustranný. Jedná se o 

vzájemnou interakci. To znamená, že některé žlázy s vnitřní sekrecí jsou řízeny nervy a naopak 

hormony ovlivňují činnost centrálního nervového systému. V řízení žláz s vnitřní sekrecí se 

významně uplatňuje zpětná vazba – produkce hormonu do krevního oběhu ovlivňuje zpětně 

činnost samotné žlázy (inhibuje nebo aktivuje tvorbu hormonu ve vlastní žláze).  

Dominantní postavení v rámci neurokrinních regulací má hypotalamo – hypofyzární systém. 

Hypotalamus je část mezimozku a leží v něm nakupeniny nervových buněk, kterým říkáme 

jádra. Je spojen s hypofýzou dvěma cestami – s předním lalokem cévními sítěmi a se zadním 

lalokem prostřednictvím nervových vláken.  
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Thyreoliberin (TRH) – sekrece TSH 

Kortikoliberin (CRH) – ACTH 

Gonadoliberin (GnRH) – sekrece LH a FSH 

Somatoliberin (GHRH) – sekrece STH 

Somatostatin – inhibice STH 

Prolaktostatin (PIH) – inhibice PRL 

přední lalok (adenohypofýza): 

Folitropin (FSH) – stimuluje růst folikulů u žen a spermatogenezi u mužů 

Luteotropin (LH) – působí na ovulaci a luteinizaci u žen, stimulaci Leydigových buněk u mužů 

Thyreotropin (TSH) – stimuluje funkci štítné žlázy 

Kortikotropin (ACTH) – stimuluje činnost kůry nadledvin 

Somatotropin (STH) – zvyšuje produkci proteinů v rostoucích tkáních 

Prolaktin (PRL) – řídí tvorbu mateřského mléka (laktaci) 

zadní lalok (neurohypofýza): 

Oxytocin – vliv na vypuzování plodu (stahy dělohy) a na kojení (ejekce mléka) 

Antidiuretický hormon (vazopresin) ADH – ovlivňuje zpětnou resorpci moče 

Melatonin – vliv na denní rytmy 

Thyroxin (T4) – ovlivňuje metabolismus 

Kalcitonin – vazba Ca v kostech 

Trijodthyronin (T3) – ovlivňuje metabolismus 

Parathormon (PTH) – ovlivňuje uvolňování vápníku 

kůra: 

Mineralokortikoidy (aldosteron) – udržují rovnováhu mezi minerály a roztoky 

Glukokortikoidy (kortizol) – působí protizánětlivě 

Androgeny – vliv na anabolismus a sexuální funkce 

dřeň: 
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Adrenalin – vliv na tonus cév a metabolismus 

Noradrenalin – zvyšuje krevní tlak a působí na tonus cév 

Alfa buňky: 

Glukagon  - působí na rozpad glykogenu v játrech – mobilizace glukózy 

Beta buňky: 

Inzulín – ovlivňuje přeměnu sacharidů – utilizace glukózy 

Delta buňky: 

Somatostatin – inhibice sekrece inzulínu a glukagonu 

Ovaria: 

Progesteron – menstruační cyklus, těhotenství 

Estradiol, estron – sexuální funkce, anabolismus 

Varlata: 

Testosteron – anabolismus, sexuální funkce 

Inhibin – inhibice FSH 

Choriogonadotropin (hCG), Laktogen (hPL), Estrogeny, Progesteron 

Ledviny 

Erytropoetin (EP) – erytropoéza 

Kalcitriol – metabolismus vápníku 

Renin – tvorba angiotenzinu 

Játra 

Angiotenzinogen – prekurzor angiotenzinu 

Kalcidiol – prekurzor kalcitriolu 

Srdce 

Atriový natriuretický peptid (ANP) – natriuréza 

Cévy 

Endotelin – kontrakce 

Oxid dusnatý (EDRF) – relaxace 
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Mozek 

Endorfiny, enkefaliny – opioidní peptidy 

Neuropeptid Y – stimulace chuti k jídlu 

Cholecystokinin – tlumení chuti k jídlu 

Orexiny – stimulace chuti k jídlu 

Tuková tkáň 

Leptin – regulace příjmu potravy, vliv na metabolismus 

Trávicí systém 

Přestože v trávicím ústrojí nejsou klasické anatomicky utvořené endokrinní žlázy, je trávicí 

trubice největším endokrinně aktivním orgánem. 

 

 

Jsou chemicky a stavebně podobné peptidům s dlouhým řetězcem aminokyselin s malou 

molekulární hmotností. Jejich účinky jsou patrné především na trávicím ústrojí: 

1. ovlivňují sekreci trávicích šťáv 

2. ovlivňují hybnost trávicí trubice 

3. mají vliv na růst sliznice trávicího ústrojí 

4. působí uvolňování jiných hormonů (inzulín, glukagon) 

Buněčné systémy produkující tyto peptidové hormony jsou nervově vnitřně řízeny a současně 

jsou schopny reagovat na podněty přicházející z vnitřku trubice (pasáž potravy a jiné). 

Hormony jsou produkovány příslušnou buňkou, která je spojena s vnitřním průsvitem trávicí 

trubice mikroklky. 

Jsou uvolňovány: 

1. do krve u krevního pólu buňky 

2. do blízkého okolí a pomocí difúze se přemístí k místu svého působení 

3. jako neuropřenašeč uvolněný nervovou buňkou 

Receptory na cílových buňkách jsou zevně na plasmatické membráně. Funkce receptorů je 

třístupňová: 

1. rozpoznat příslušný hormon po chemické stránce 

2. převod poselství hormonu do nitra buňky = biochemický signál 

3. zprostředkovat odpověď buňky na působení hormonu 

Podle mechanismu působení rozlišujeme peptidové hormony: 

1. převážně obíhající ( gastrin, cholecystokinin, sekretin) 
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2. peptidy s účinkem převážně místním, jsou společné trávicímu i nervovému systému 

(somatostatin, endorfiny) 

je uvolňován buňkami sliznice antra a pyloru žaludku a v menší míře buňkami dvanáctníku. 

Hlavním podnětem pro jeho výdej je vzestup pH uvnitř žaludku, nejčastěji po požití potravy. 

je přítomen v buňkách duodena a jejuna. Je uvolňován jako odpověď k přítomnosti AMK, MK, 

a Ca ve střevě. Jeho hlavním účinkem je podnícení výdeje enzymů pankreatu a stahů žlučníku. 

buňkami duodena a jejuna je uvolněn jako odpověď na okyselení uvnitř střeva. Zvyšuje účinek 

CCK, zpomaluje vyprazdňování žaludku, snižuje hybnost duodena, brzdí vyměšování 

podněcované gastrinem. 

žaludeční tlumivý polypeptid – snižuje sekreci a hybnost žaludku, zesiluje výdej inzulínu po 

podání glukózy. 

střevní polypeptid působící na cévy – rozšiřuje je, tlumí sekreci žaludku a slinivky břišní, 

naopak zvyšuje sekreci žluče a střevní šťávy. 

uvolňuje se vzestupem kyselosti v duodenu, následně zpomaluje vyprazdňování žaludku, čímž 

zabraňuje dalšímu okyselování duodena. 

je zjištěn v různých buňkách trávicí trubice. Jeho účinky jsou brzdící – brzdí uvolňování 

gastrinu, inzulínu, glukagonu, motilinu, VIP, pankreatických enzymů, HCl, pepsinu, brzdí stahy 

žlučníku. 

nejvíce je ho antru žaludku a horních částech duodena. Jeho hlavním účinkem je podněcování 

uvolňování gastrinu. 
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Endorfiny jsou jen v mozku a v podvěsku mozkovém, enkefaliny jsou také hojně v trávicím 

ústrojí, zejména v žaludečním antru. Účinky endorfinů na trávicí trubici jsou podobné zevně 

podanému morfinu. Zpomalují vyprazdňování žaludku, vyvolávají křeče duodena, a žlučových 

cest, zpomalují střevní průchod, způsobují zácpu. 

 

 
 

 

Seznámit se s vybranými onemocněními štítné žlázy a příštítných tělísek, jejich příčinami, 

projevy a léčbou.   

 

 základní anatomické údaje o štítné žláze, 

 onemocnění, zvané struma, 

 hypothyreózu a její projevy 

 hyperthyreózu a její projevy, 

 záněty štítné žlázy, 

 nádory štítné žlázy, 

 opatření při strumektomii, 

 sníženou funkci příštítných tělísek, 

 zvýšenou funkci příštítných tělísek. 

 

Struma, jodidované potraviny, struma, difúzní struma, uzlová struma, strumigeny, kalcitonin, 

hypothyreóza, hyperthyreóza, thyreostatika, autoimunitní onemocnění, strumektomie, 

parathormon, hypoparathyreóza, hyperparathyreóza. 
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Nemoci štítné žlázy jsou v našich zeměpisných šířkách poměrně rozšířené a stále jich přibývá. 

Častěji se vyskytují u žen. Mají různé příčiny a projevy a průběh, narušena bývá anatomická 

struktura tkáně, funkce žlázy nebo obojí.  

Štítná žláze se skládá ze dvou laloků, které jsou spojeny můstkem. Mají oválný tvar o velikosti 

přibližně 2,5 x 5 x 1,5 cm. Žláza je uložena v dolní polovině krku, na jeho přední straně, po 

obou stranách dýchací trubice a před ní. Její hmotnost je pouze 20 gramů. Produkuje hormony 

přímo do krevního oběhu. Ty jsou transportovány do celého těla a ovlivňují celou řadu dějů 

v lidském organismu, zvláště metabolické pochody. Jak je patrné z kapitoly 1 je činnost štítné 

žlázy řízena hormonem thyreotropinem předního laloku podvěsku mozkového, který reaguje 

na stimulaci z hypotalamu. Thyreotropin podporuje růst štítné žlázy a tvorbu dvou hormonů 

tyroxinu a trijodthyroninu. Tyto dva hormony jsou velmi významné již v době nitroděložního 

vývoje plodu. Nejdříve jsou transportovány přes placentární bariéru z krve matky a od druhé 

třetiny těhotenství si je dokáže plod již vytvářet sám.  

Základním stavebním kamenem pro jejich tvorbu je jód, který je vychytáván samotnou štítnou 

žlázou z krve. Důležitý pro jejich využití je také selen, proto je důležité tyto dvě nerostné látky 

přijímat ve stravě. Denní doporučená dávka pro příjem jódu je 150 – 200 ųg, v těhotenství je 

dávka navýšena. Pokud klesne denní příjem jódu pod 50 ųg, není štítná žláza schopna udržet 

fyziologickou produkci hormonů a dochází k jejímu zvětšení = struma. Štítná žláza je zvětšena 

tak, že je hmatná nebo dokonce viditelná pouhým okem. Často nemocný zaregistruje bulku 

nebo změnu obrysu krku. Struma způsobuje dýchací a polykací potíže, pocit tlaku na krku. 

Zvětšená je buď žláza celá, nebo její část. Pokud je tkáň beze změn a žláza je zvětšena 

symetricky, jedná se o difúzní strumu, která se nejčastěji objevuje v dospívání, popřípadě 

v těhotenství a může se opět zmenšit do původní velikosti. Naproti tomu přestavbou tkáně 

štítné žlázy vzniká uzlová struma. U starších lidí se může uvolnit vazivo, které je nosným 

aparátem pro žlázu samotnou, a ta pak poklesne za hrudní kost. Příčinou strumy je tedy 

nedostatek jódu, který vzniká nedostatečným příjmem ve stravě, nebo dočasně zvýšenými 

nároky organismu na jód. Příčinou strumy může být také zánět, a zhoubné i nezhoubné 

nádory. Struma se léčí podáváním jódu nebo podáváním thyroxinu, popřípadě chirurgicky. 

Zdrojem jódu ve stravě jsou nejen jodizovaná sůl a potraviny (například některé minerální 

vody, dětské přesnídávky, piškoty a jiné), ale jeho přirozeným zdrojem jsou mořské ryby a 

řasy. Existují také farmakologické preparáty s obsahem jódu. Významné množství obsahují 

také některé léky a kontrastní látky, které se používají při zobrazovacích metodách (RTG 
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vyšetření). V tkáních dochází k využití a odbourání hormonů, jód se opět uvolní a je tak znovu 

k dispozici štítné žláze. Jen nepatrné množství je ho vyloučeno močí.  

 

Naproti tomu existují látky, které snižují schopnost organismu využívat jód k tvorbě hormonů. 

Jsou obsaženy například v syrovém zelí, arašídech, hořčici, proto je vhodné při strumě a 

hypothyreóze tyto potraviny omezit.  

Hormony štítné žlázy jsou velmi významné pro správný vývoj a funkci centrální nervové 

soustavy. Bez nich se nemohou správně vyvíjet jednotlivé mozkové struktury, popřípadě 

dochází k opoždění jejich vývoje. Další účinky jsou především v ovlivňování metabolických dějů 

organismu, tepové frekvence, tlaku krevního, ovlivněn je rovněž metabolismus kostí, 

reprodukční systém, kosterní svalstvo a kůže.  

Ve zvláštních buňkách štítné žlázy (parafolikulární buňky) se tvoří hormon kalcitonin, který 

snižuje hladinu vápníků v krvi tím, že umožňuje jeho vazbu do kostí. Nejsou známy projevy 

jeho nedostatku u lidí. Jeho nadbytek bývá důsledkem karcinomu štítné žlázy. 

 

V důsledku snížené funkce štítné žlázy dochází nejen ke zpomalení metabolismu, ale celé řadě 

dalších příznaků. Bývá postižena celá řada orgánů a systémových soustav. Nemoc se rozvíjí 

pozvolna. Příčinou mohou být chronický zánět, chirurgický zákrok na štítné žláze, zevní 

ozařování krku, podávání léků na snížení funkce štítné žlázy, podávání některých 

psychofarmak.  

Mezi hlavní příznaky patří zvyšování tělesné hmotnosti, snížená chuť k jídlu, únava, ospalost a 

spavost, lhostejnost, pomalé pohyby, slabé svaly, bradykardie, chladná hrubá suchá kůže, 

řídnutí vlasů, přecitlivělost na chlad, zpomalené myšlení, pokles reprodukčních schopností. 

V laboratorním nálezu bývají sníženy hormony thyroxin a trijodthyronin, a zvýšen je 

thyreotropin. Bývají také zvýšené hodnoty cholesterolu.  

Léčba spočívá v pozvolném doplnění hormonálních hladin pomocí léků s obsahem thyroxinu, 

nebo také trijodthyroninu. Mezi opatření v rámci ošetřovatelské péče patří zejména - pomalu 

mluvit na nemocného, upozornit okolí na jeho přecitlivělost a plačtivost. Uložit nemocného ke 

zdroji tepla, přidat přikrývku. Doprovázet jej na vyšetření, popřípadě použít pojízdné křeslo. 

Zaměstnat nemocného, dohlížet na dodržování hygieny, pečovat o suchou kůži, pečovat o 

pravidelné vyprazdňování, neboť mají sklon k zácpě (obstipace). Aby nedocházelo 
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k extrémnímu nárůstu hmotnosti, omezíme energetickou hodnotu stravy na úroveň mírného 

redukčního režimu, podle dietního systému se podává dieta 8 – redukční, s energetickým 

obsahem okolo 5000 – 6000 kJ. 

 

Podstatou onemocnění je zvýšená tvorba hormonů štítnou žlázou. Příčiny mohou být různé. 

Nejčastěji se jedná o autoimunitní hyperthyreózu, zánět, nebo je důsledkem nadměrného 

podávání léků při snížené funkci štítné žlázy. Může k ní dojít i nadužíváním jódu. V důsledku 

zvýšené funkce štítné žlázy dochází ke zrychlení metabolismu. Nemocný má zvýšenou chuť 

k jídlu a přitom paradoxně ubývá na hmotnosti, někdy se jedná i mnoho kilogramů. Častěji 

chodí na stolici, objevují se až průjmy. Mezi další významné příznaky patří ustrašenost, 

neklidné překotné pohyby, třes, nesoustředěnost, svalová atrofie, tachykardie, špatně snášejí 

teplo, pocity horka, opocená kůže, jemné řídké vlasy, zvýšený lesk očí. V laboratorním nálezu 

se objevuje snížená hodnota thareoropinu a zvýšeny jsou hladiny volných hormonů thyroxinu 

a trojodthyroninu. 

Léčba spočívá v podávání thyreostatik, často podáváme také léky na zpomalení tepové 

frekvence. V některých případech je vyústěním léčby chirurgický zákrok. V rámci 

ošetřovatelského procesu je vhodné upozornit okolí na citovou labilitu a výbušnost. Uložit 

nemocného na menší pokoj, nejlépe k oknu.  Doprovázet jej na vyšetření, popřípadě použít 

pojízdné křeslo. Zajistit noční klid, protože tito pacienti mívají poruchy spánku. Hodně se potí, 

proto jim umožníme častěji se sprchovat. Péče o konečník, který je zatížen větším počtem 

stolic za den. Nutné je omezit, lépe vyloučit alkohol, kouření, kofein, čokoládu, protože se 

jedná o stimulační látky. V rámci léčebné výživy podáváme dietu výživnou, s dostatečným 

zastoupením vitamínu skupiny B. 

 

Tímto onemocněním bývá postiženo v České republice až 10 % žen středního věku. 

Hormonální produkce mže snížená nebo naopak zvýšená, projevy onemocnění jsou velmi 

individuální. Průběh může být velmi proměnlivý ve svých projevech, může se objevit bolest, 

která se šíří až do uší a do zubů, mohou se objevit poruchy polykání. Příčinou může být virová 

nebo bakteriální nákaza, autoimunitní proces, ozařování a jiné. Podle toho rozlišujeme akutní 

záněty, ty se vyskytují ojediněle a příčinou bývají různé infekce. Subakutní záněty zpravidla 

navazují na infekční onemocnění, jsou doprovázeny teplotou a silnou bolestí, celkovou 

slabostí. Léčí pomocí protizánětlivých léků, popřípadě i kortikoidy. Chronický zánět je 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ.1.07/3.2.07/04.0065 

Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji    13 

 

autoimunitní verzí, způsobený protilátkami, které postupně poškozují tkáň štítné žlázy. Mívají 

vleklý průběh, léčí se podáváním thyroxinu a nemocný je zpravidla již doživotně sledován. 

 

Většina nádorů štítné žlázy je nezhoubná (benigní). I maligní nádory, pokud jsou odhaleny a 

léčeny včas, nejsou život ohrožující. Léčí se chirurgickým odstraněním celé štítné žlázy, 

popřípadě terapií radiojódem. Pacienti jsou celoživotně sledování v endokrinologické 

ambulanci. 

 

Před operací je nutno zklidnit hyperfunkci štítné žlázy. Po operaci necháváme pacienta 

vpolosedě, zvlhčujeme vzduch, hlídáme průchodnost dýchacích cest. Podáváme diety 

postupně diety tekutou, kašovitou a šetřící, podle schopnosti polykání. Pacienti někdy špatně 

snášejí kosmetické důsledky operace, dále se může objevit chrapot. Když jsou poškozena 

příštítná tělíska, může se objevit snížená hladina vápníku v krvi, až tonické křeče. 

 

Jedná se o soubor příznaků, které jsou způsobeny nedostatkem parathormonu. Příčinou bývá 

poškození, popřípadě odstranění příštítných tělísek při operaci štítné žlázy.  

Parathormon zvyšuje obsah vápníku v krvi jeho uvolňováním z kostí, zvyšuje jeho zpětné 

vstřebávání z moči a společně s vitamínem D i ze střeva. Při hypoparathyreóze je jeho hladina 

v krvi snížena. Hlavním příznakem onemocnění je hypokalcémie (normální hladina Ca v krvi je 

2,25 – 2,75 mmol/l), která se projevuje dalšími příznaky – zvýšená nervosvalová dráždivost až 

tetanické křeče, změny na kůži, zubech, vlasech. Podáváme vitamín D. 

Jedná se o soubor příznaků v důsledku nadměrné tvorby parathormonu. Hlavním příznakem je 

hyperkalcemický syndrom, kdy nemocní trpí zácpou, nechutenstvím, zvracením, hubnutím, 

objevuje se polyurie, nadměrné vylučování vápníku močí, psychické změny. V důsledku toho 

mohou být oslabeny kosti, dochází k urolithiáze a někdy ke gastrointestinálním potížím až 

tvorbě peptického vředu. 
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Seznámit se s vybranými onemocněními nadledvin, jejich příčinami, projevy a léčbou. 

   

 projevy snížené funkce kůry nadledvin, 

 projevy zvýšené funkce kůry nadledvin. 

 

Glukokortikoidy, kortizol, akutní hypokortikalismus, chronický hypokortikalismus, 

adrenokortikální krize, Addisonova nemoc, Cushingův syndrom, Cushingova nemoc, 

metabolická alkalóza. 

 

 

Objevuje se snížená hladina glukokortikoidů, především kortizolu. V krvi je snížena hladina 

sodíku (Na) a pacient může být ohrožen na životě, především v zátěžové situaci. Akutní 

hypokortikalismus se objevuje z vyčerpání nadledvin po těžké zátěži, úrazu, krvácení do 

nadledvin nebo při těžké infekci. Označuje se jako adrenokortikální krize, kdy je nemocný 

ohrožen rozpadem elektrolytového hospodářství organismu, objevuje se slabost až 

bezvědomí, bradykardie, zvracení a průjem. Chronický hypokortikalismus neboli Addisonova 

nemoc vzniká poškozením kůry nadledvin, nejčastěji vlivem autoimunitního procesu 

v organismu, nebo metastázami onkologického onemocnění do nadledvin, tuberkulózou 

nadledvin. Dochází ke snížené tvorbě všech skupin kortikoidů. Příznaky se rozvíjí pozvolna, 

objevuje se nechutenství, slabost, výrazné hubnutí, je narušen metabolismus základních živin. 

Dalším příznakem jsou grafitové skvrny v ústech, pochvě a rektu. Léčí se substituční 

farmakoterapií, ve výživě dostatečně solíme stravu, podáváme dietu s dostatečnou, tedy 

zvýšenou energetickou hodnotou. Snížíme přívod draslíku, proto nepodáváme vývary z masa a 

zeleniny. Snažíme se eliminovat zátěž nemocného. Pokud je nemocný diabetik, je potřeba si 

uvědomit, že má zvýšenou citlivost na inzulín. 
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Dochází k nadměrné sekreci kortizolu. Pokud je příčina přímo v nadledvinách (například 

nádor), pak hovoříme o Cushingově syndromu. Pokud je příčina zakotvena v hypofýze 

(nadbytek ACTH), pak se jedná o Cushingovu nemoc. Objevuje se zvláštní typ obezity, 

načervenalá kůže na tvářích, narušen je sacharidový metabolismus, mnohdy osteoporóza, dále 

hypertenze a u žen poruchy menstruačního cyklu. 

Dochází ke zvýšené tvorbě aldosteronu. Objevuje se retence sodíku a zvýšené ztráty draslíku, 

metabolická alkalóza, někdy hypertenze. 

 

 
 

Učební text předkládá základní informace z oblasti endokrinologie. Základem je přehled žláz 

s vnitřní sekrecí, jejich produktů a systémy jejich účinků a fungování. Onemocnění 

endokrinního systému jsou v ČR poměrně častá, mezi nejfrekventovanější řadíme onemocnění 

štítné žlázy, proto je jim v textu věnováno nejvíce pozornosti. 

Léčebná výživa je pouze okrajovou terapií v této problematice, nicméně určitě má zde své 

místo, především při narušení metabolismů nutrientů, poruch polykání, průjmech, popřípadě 

při zácpě. V rámci dietetiky při metabolických poruchách se nejvíce uplatňují diety redukční, 

diety realimentační a diety diabetické společně s nízkocholesterolovými. Poměr základních se 

často odlišuje od fyziologického, je tedy snížen nebo navýšen. Může se jednat o energetickou 

hodnotu stravy, jednotlivé základní živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy), ale také jde mnohdy o 

některé nerostné látky, popřípadě vitamíny. Přístup k nemocnému je tedy velmi individuální. 
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