
UKŁAD 

HORMONALNY 



• W naszym organizmie rolę takiego pomocnika 

pełnią HORMONY  

 

• Hormony to związki chemiczne, które regulują 

pracę wszystkich narządów. Dostosowują tempo 

pracy narządów w zależności od aktualnych potrzeb 

organizmu.  

 

• Powstają w gruczołach dokrewnych 

(wewnątrzwydzielniczych), skąd trafiają prosto do 

krwi. 



GRUCZOŁY 

WYDZIELANIA 

ZEWNĘTRZNEGO 

WYDZIELANIA 

WEWNĘTRZNEGO 

- DOKREWNE 

MIESZANE 

  potowe 

 łojowe 

 mleczne 

 ślinowe 

  trzustka 

 jajniki 

 jądra 

  przysadka mózgowa 

 tarczyca 

 gruczoły przytarczyczne 

 gruczoły nadnerczowe 

 gruczoły płciowe: jądra i 

jajniki 

 





Nazwa gruczołu Nazwa hormonu Funkcje hormonu Skutki nadmiaru 

hormonu 

Skutki niedoboru 

hormonu 

Przysadka mózgowa Hormon wzrostu Pobudza podziały 

komórek 

Powoduje wzrost 

organizmu 

Gigantyzm- przed 

ukończeniem 

dojrzewania 

  

Akromegalia- po 

ukończeniu dojrzewania 

karłowatość 

Hormony tropowe Wpływają na pracę 

innych gruczołów 

dokrewnych (tarczyca, 

gonady, kora 

nadnercza) 

- - 

Tarczyca Tyroksyna 

  

  

  

  

Reguluje tempo 

przemiany materii 

Choroba Gravesa 

Basedowa, wytrzeszcz 

oczu, nerwowość, 

nadmierny apetyt i 

zakłócenia w pracy 

serca.  

U dzieci-kretynizm 

U dorosłych- 

Wole, zaniki pamięci, 

wysuszenie skóry i 

wypadanie włosów. 

kalcytonina 

  

 Obniża poziom wapnia 

we krwi 

  

- 

  

- 

Przytarczyce Parathormon Podnosi poziom wapnia 

we krwi 

Krzywica tężyczka 

Nadnercza Adrenalina 

  

  

  

Przyspiesza pracę serca 

i oddychanie 

Podnosi ciśnienie krwi 

Obniżenie odporności, 

choroby serca, 

nadciśnienie tętnicze 

- 

kortyzol 

  

  

Reguluje przemiany 

cukrów we krwi 

    

Trzustka Insulina Obniża poziom glukozy 

we krwi 

Powoduje syntezę 

glikogenu w wątrobie 

Względem insuliny 

Omdlenia, drgawki, 

śpiączka 

Względem insuliny 

Śpiączka, śmierć 

Glukagon Podnosi poziom glukozy 

we krwi 

Powoduje rozkład 

glikogenu w wątrobie 

- - 

Jajniki Estrogeny Odpowiadają za 

powstawanie żeńskich 

cech płciowych 

- - 

progesteron Umożliwia rozwój 

zarodka i płodu- 

warunkuje utrzymanie 

ciąży 

  

    

Jądra Testosteron Odpowiada za 

powstawanie męskich 

cech płciowych 

- - 



https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cia-royalty-free-hormony-receptory-i-cel-kom%C3%B3rki-

image39465178 

Zamek  

= 

 receptor 

Klucz 

=  

hormon 
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 Każdy hormon wywołuje tylko jeden rodzaj reakcji 

 

            Przyśpiesza lub hamuje zachodzący proces. 

 

 

 Niektóre czynności życiowe regulują dwa hormony, 

które działają przeciwstawnie – antagonistycznie. 

Możemy działanie 

hormonów porównać  

do klimatyzatora, który  

w zależności od potrzeby: 

ogrzewa  

lub 

chłodzi 
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https://biologhelp.pl/matura/uklad-

hormonalny#&gid=4&pid=1 

Wybierz spośród A–D i zaznacz odpowiedź, w której oznaczeniom cyfrowym i 

literowym na schemacie przyporządkowano właściwe opisy. 

A. 1 – niski, 2 – wysoki, X – parathormon, Y – kalcytonina 

B. 1 – wysoki, 2 – niski, X – parathormon, Y – kalcytonina 

C. 1 – wysoki, 2 – niski, X – kalcytonina, Y – parathormon 

D. 1 – niski, 2 – wysoki, X – kalcytonina, Y – parathormon 
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1- wysoki  

Y- kalcytonina, która obniża poziom wapnia we krwi 

2- wysoki  

X- parathormon, który podnosi poziom wapnia we krwi 



Hormony tropowe wpływają na pracę  

 Tarczycy, 

 Gonad, 

 Kory nadnercza. 

https://opracowania.pl/opracowania/biologia/regulacja-nerwowo-hormonalna-regulacja-wydzielania-hormonow,oid,2233 

nazwa 

hormonu 

tropowego  
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Na podstawie podręcznika str.169 uzupełnij luki w tekście 

 

Około 6 rano u dorosłego człowieka podnosi się poziom hormonów  

…………………………, między innymi …………….. 

Ich najniższy poziom jest około północy. 

 

 

Hormon wzrostu jest produkowany przez ………. 

Najintensywniej produkowany jest w …………. 

Najwyższe jego stężenie we krwi występuje u ………. 

U dzieci jest znacznie …….. niż u dorosłych. 

 









Akromegalia-  

rozrost kości wrzesz 





Karan z Indii ma 2 lata i mierzy 135 cm, jest dwukrotnie wyższy od swoich 
rówieśników, nosi ubrania dla 10 latków. 



KARŁOWATOŚĆ 
dorosły chory ma wygląd dojrzałego człowieka, ale 

proporcje jego ciała się nie zmieniają 

 



NAJWYŻSZY I 

NAJNIŻSZY 

CZŁOWIEK 

ŚWIATA 



He Pingping z 

Chin – najniższy 

człowiek świata 

miał zaledwie 

73 cm wzrostu i 

cierpiał na 

pierwotną 

karłowatość 



Tarczyca 



CHOROBA GRAVESA - BASEDOWA  

•  WYTRZECZSZ OCZU 
•może dochodzić do powikłań takich jak owrzodzenie rogówki, podwójne 
widzenie, światłowstręt czy nawet trwałe uszkodzenie wzroku. 



Wole toksyczne 



Kretynizm 



Przytarczyce 



Krzywica 



Tężyczka-  
czyli niespokojne mięsnie 



 JEST WYDZIELANA PRZEZ SZYSZYNKĘ  

 ILOŚĆ TEGO HORMONU WZRASTA W NOCY 

POWODUJĄC, ŻE OGARNIA NAS SENNOŚĆ 



Uśmierzają ból  

Wprawiają w błogostan 

Wywołują stany euforyczne 

Wydzielają się: 

   gdy się śmiejemy,  

   podczas wysiłku 

     fizycznego 

   podczas jedzenia (chili, czekolada) 

Dużo endorfin wytwarzają komórki nerwowe 

osób zakochanych <3  

 



UZALEŻNIA :D 



Chorzy na cukrzycę muszą regularnie badać poziom cukru we krwi.  
Służy do tego glukometr (gleukometr). 

CUKRZYCA 
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