
UF2_NF4_1. El sistema endocrí



Els éssers humans naixem petits i després creixem. Posteriorment els òrgans 
reproductors que estan inactius se’ns tornen actius i ens fem adults.

Com saben les cèl·lules dels nostres ossos quan han de començar a  
multiplicar-se per fer créixer els ossos?

I com saben quan han de deixar de fer-ho? 
O... com  saben els nostres òrgans sexuals quan han de començar la 

seva maduració? 
O que han de coordinar la formació d’un nou ésser viu?

No controlats per SN (resposta ràpida). 
El nostre cos tér una altra manera de coordinar-se, a part de la nerviosa...

Sistema endocrí – HORMONES 
(substàncies que segreguen les cèl·lules d'unes determinades glàndules i que són 
captades per altres cèl·lules). 

Se sembla molt a la comunicació entre dos neurones. De fet molts especialistes consideren 
que a partir del sistema endocrí va aparèixer evolutivament el sistema nerviós. El 
sistema endocrí el presenten tant els animals com en les plantes, mentre que el sistema 
nerviós és exclusiu dels animals.

EL SISTEMA ENDOCRÍ



Sistema nerviós Sistema endocrí
Velocitat de transmissió del 
missatge

Ràpid Lent

Duració de l’efecte Curt Llarg
Precisió del missatge* Afecta àrea molt 

precisa
Efecte més local o 

general
Acció Immediata Lenta i prolongada

La coordinació o relació de les 
cèl·lules del nostre organisme 
depèn del sistema nerviós i del 
sistema endocrí. Cada un 
d’aquests sistemes té la seva 
manera d’actuar:

-El sistema nerviós, transmet la 
informació que permet la 
coordinació, a través de senyals 
elèctrics, els impulsos nerviosos.

-El sistema endocrí, transmet la informació necessària per a la coordinació, a 
través de senyals  químics, les hormones.



El sistema endocrí està format per un conjunt de glàndules  endocrines, 
que sintetitzen i secreten les hormones

Ex: calcitonina, una hormona 
que estimula la fixació  del 
calci en els ossos. És produïda 
i secretada per la glàndula 
tiroides, i  viatja per tot el cos 
a través de la sang, però 
només actua sobre les  
cèl·lules del teixit ossi (les 
seves cèl·lules “diana”), fent 
que absorbeixin  el calci que 
circula també per la sang.

El sistema endocrí intervé en funcions com per exemple: el 
metabolisme cel·lular, el creixement,  el desenvolupament, la contracció 
muscular, la reproducció, la defensa immunitària...

Les hormones són molècules produïdes en petites quantitats i són  alliberades 
al medi intern (el líquid intersticial i la sang). A través de la  sang arriben a la 
seva destinació, les cèl·lules “diana” de l’òrgan del  qual regulen la seva 
activitat.



Les hormones segons la seva composició química:

Esteroides, com per exemple: cortisol, testosterona, progesterona.... 

Contenen colesterol  en la seva composició química.

Pèptids i proteïnes, com per exemple: insulina, glucagó... 

Formades per un nombre  variable d’aminoàcids.

Aminoàcids modificats, com per exemple: tiroxina, adrenalina...  

Produïdes a partir d’aminoàcids.

Actuació de les hormones:

Cada hormona té la capacitat d’activar unes cèl·lules “diana” en concret. Ho fa 
a través de la seva  fixació a proteïnes específiques d’aquestes cèl·lules “diana” 
que, o bé es troben en la seva  membrana cel·lular, o bé en el seu citoplasma.

Per exemple, la insulina es fixa sobre una proteïna de la membrana plasmàtica (receptor 
 d’insulina) i aquesta fixació permet, després d’un seguit de passos, fer que unes 
proteïnes que es  troben en el citoplasma passin a formar part de la membrana i actuïn 
de proteïnes  transportadores de glucosa...



Com es regula el nivell d’hormones?

a) Les hormones tenen mecanismes de retroalimentació.

Per exemple, la disminució dels nivells de glucosa en sang, fa que pari la 

secreció d’insulina per part del  pàncrees...

O per exemple, la presència en sang de la tiroxina inhibeix l’alliberació de les 

hormones de l’hipotàlem i de la hipòfisi que provoquen la seva producció a la 

glàndula  tiroides...

b) Les hormones són ràpidament degradades en el propi  òrgan “diana” o 

en el fetge.



Relació entre el sistema endocrí i el sistema nerviós:

Els dos sistemes estan molt relacionats. Entre l’hipotàlem i la hipòfisi 

(parts de l’encèfal), el sistema nerviós regula la major part de les 

secrecions hormonals.

L’hipotàlem – petita estructura nerviosa (base de l’encèfal), que fa d’enllaç 

entre els sistemes nerviós i endocrí. Està format per teixit nerviós, per 

neurones, però té un grup de neurones que en lloc de comunicar amb 

neurotransmissors i estímuls nerviosos, ho fa amb hormones. La majoria 

d’aquestes hormones hipotalàmiques actuen sobre la hipòfisi, estimulen o 

inhibeixen la seva activitat.



Aquesta glàndula endocrina, la 

hipòfisi, està situada just a sota 

de l’hipotàlem. Secreta moltes 

hormones diferents que regulen 

l’activitat de la majoria de les 

altres glàndules endocrines del 

cos. Es pot dir que dirigeix tot 

el sistema endocrí.

També actua sobre algunes 

glàndules exocrines (que 

produeixen substàncies que no 

són hormones, i que mai no 

circulen per la sang), del sistema 

exocrí.



La hipòfisi té la mida d’un pèsol i està situada a la base del cervell, en una 

cavitat de l’os esfenoide anomenada “sella turca”. Consta d’un lòbul anterior 

(adenohipòfisi) i un lòbul posterior (neurohipòfisi), que produeixen hormones  

diferents.



Algunes patologies relacionades la hormona del creixement (una 

hormona hipofisiària):

✗ Acromegàlia: aquesta malaltia consisteix en una excessiva producció de 

l'hormona del creixement en un adult. Els seus símptomes més característic 

són l'excessiu creixement de les mans, peus, mentó, nas i d'altres  ossos 

del crani.

✗ Nanisme hipofisiari: consisteix en un creixement insuficient a causa de 

manca o escassesa de producció de  l'hormona del creixement.

✗ Gegantisme hipofisiari: consisteix en un creixement excessiu a causa 

d'excés d'hormona del creixement.



Les altres glàndules endocrines i les seves funcions:

A part de l’hipotàlem i la hipòfisi, les principals glàndules endocrines són:

• Tiroide

• Paratiroide

• Suprarenals

• Pàncrees

• Ovaris i testicles

Cadascuna d’aquestes glàndules secreten una o més hormones, i cada 
hormona  té la seva funció específica. El seu excés o el seu defecte ocasiona 
diverses  malalties greus o fins i tot la mort.

 El seu excés (per una producció excessiva...), provoca una hiperfunció.
 El seu defecte (per una producció deficient...), provoca una hipofunció.



TIROIDES: situada a la base del coll, als costats de la tràquea.

Hormones Funció

Tiroxina
Activa el metabolisme cel·lular (en adults)
Influeix en el creixement i en el desenvolupament de l’organisme, 
especialment del  sistema nerviós (desenvolupament intrauterí i infància)

Calcitonina Estimula la fixació del calci en els ossos.

Altres informacions i patologies relacionades

-La tiroxina és un aminoàcid modificat (tirosina); conté 4 àtoms de iode. Si la 
dieta de la persona no conté prou iode, la tiroides no pot elaborar prou 
tiroxina i provoca una hipofunció d’aquesta hormona anomenada 
hipotiroïdisme.

L’hipotiroïdisme té diferents efectes segons l’edat de la persona afectada.

● El dèficit de tiroxina mentre el sistema nerviós central s’està formant 
produeix  una  forma de retard del creixement anomenada cretinisme. És 
per això que és  important que les embarassades i els seus infants mengin 
regularment aliments rics en iode. També pot aparèixer per una incapacitat 
d’absorbir el iode que es menja...



TIROIDE

Els efectes són deficiència mental greu, ritme metabòlic baix, escàs 
desenvolupament dels genitals i baixa alçada. També presenten goll, un 
creixement excessiu de la tiroides (hipertròfia) que la fa visible  
externament. El goll però no té només aquesta causa.
La manca de tiroxina en adults causa somnolència, restrenyiment,  
intolerància al fred, rampes musculars, alentiment del pensament,  
obesitat, amb pell seca, freda i aspra. També presenten goll.

També hi ha l’hiperfunció d’aquesta hormona, que rep el nom 
d’hipertiroïdisme. En aquest cas, hi ha un augment del metabolisme 
cel·lular, i la persona presenta irritabilitat, insomni i aprimament. Poden 
presentar exoftàlmia, uns ulls molt sortits de les òrbites oculars. I també 
podem presentar goll.



TIROIDES

- La calcitonina és una hormona elaborada i secretada  per un grup de 
cèl·lules de la glàndula tiroides que s’anomenen cèl·lules C. Frena la 
reabsorció òssia, l’alliberació de calci per part de les cèl·lules òssies.

Aquesta hormona s’usa com a tractament de malalties com: osteoporosi 
(ja que inhibeix la reabsorció o  destrucció òssia), o fractures òssies (ja 
que estimula la formació d’os nou).

Té una funció contraria a una altra hormona, la parathormona, secretada 
per les glàndules  paratiroides.



PARATIROIDES

Els éssers humans tenim 4 glàndules paratiroides, que  normalment 
es troben darrere de la glàndula tiroide.

Hormones Funció
Parathormona (PTH) Regula l’absorció de calci i fòsfor en el ronyons i en 

l’intestí.
Altres informacions i patologies relacionades

-Hiperfunció o hiperparatiroïdisme: hipercalcèmia, hipofosforèmia.
-Hipofunció o hipoparatiroïdisme: hipocalcèmia i hiperfosforèmia. També 
provoca l’aparició d’espasmes musculars  que poden afectar la laringe i causar 
dificultat per a respirar; aquests espasmes reben el nom de tetànies. Els ions  
de calci intervenen en la contracció muscular.



SUPRARENALS
Situades a sobre dels ronyons. Hi distingim dues parts: l’escorça 
suprarenal i la medul·la suprarenal.
Hormones de
l’escorça 
suprarenal

Funció

Aldosterona
Cortisona o 
cortisol  
Andrògens

Reben el nom general de corticoides.

-L’Aldosterona reabsorbeix el sodi a nivell renal, i per tant 
augmenta el volum plasmàtic i  la tensió arterial.
-La Cortisona afavoreix l’oxidació de lípids i proteïnes i 
augmenta la glucèmia. També té un  efecte antiinflamatori 
(ús com a fàrmac).
-Els andrògens són hormones sexuals masculines. Són les 
responsables de l’aparició del  pèl en les dones abans de la 
pubertat, i després de la menopausa.

Hormones de 
la medul·la 
suprarenal

Funció

Adrenalina

Noradrenalina

Previsió de l’organisme davant situacions de perill i d’estrès: 
augmenten el nivell de glúcids en sang (glucèmia), la 
freqüència cardíaca i la tensió arterial, preparant-nos per a la 
lluita o per a la fugida...



PANCREES
Situat darrere de l’estómac.
Hormones Funció
Glucagó Trenca el glucogen hepàtic alliberant glucosa a la sang.

Facilita la conversió dels aminoàcids en glucosa, augmentant 
també la glicèmia.

Insulina Facilita que les cèl·lules absorbeixin la glucosa que circula per 
la sang; un cop absorbida, o l’oxiden per obtenir energia, o 
l’emmagatzemen en forma de glucogen o de lípids. La 
glicèmia es redueix.

Altres informacions i patologies relacionades
El pàncrees és una glàndula mixta: sintetitza hormones (funció endocrina) i 
enzims digestius (funció exocrina).  L’excés d’insulina provoca hipoglucèmia.
La manca d’insulina provoca diabetis, hiperglucèmia.



GÒNADES
Ovaris (en dones), Testicles (en homes).
Hormones 
femenines

Funció

Estrògens

-Regulen l’aparició i el manteniment de caràcters sexuals 
secundaris. (característiques que distingeixen els dos sexes, 
però que no són part dels òrgans sexuals).
-Regula el cicle ovàric.

Progesterona

-Estimula el creixement de la capa interna de l’úter preparant-
la per si hi ha fecundació de l’òvul per un espermatozoide.
-Estimula les glàndules mamàries (exocrines) perquè fabriquin 
llet.

Hormones 
masculines

Funció

Testosterona 
(també 
androgen 
però  produït 
als  testicles)

-Regules l’aparició i el manteniment de caràcters sexuals 
secundaris.
-Regula l’espermatogènesi.

Altres informacions i patologies relacionades
Hiperfunció: trastorn de la sexualitat.
Hipofunció: regressió de caràcters sexuals secundaris. Pot ocasionar 
esterilitat.


