
Chemie 9.r. 

30.4. 

Dobrý den, budeme pokračovat v učivu o přírodních látkách. 

 

BIOKATALYZÁTORY 

-přírodní organické sloučeniny, které svým působením umožňují, ovlivňují a usměrňují průběh chemických  

dějů v živých organizmech 

 

Dělení podle funkce: 

1.Enzymy – urychlují většinu chemických reakcí v živých organizmech (např. dýchání, trávení) 

- enzym ptyalin – je ve slinách, štěpí škrob na jednodušší sacharidy 

- enzym pepsin – v žaludeční šťávě, spolu s jinými enzymy štěpí při trávení bílkoviny až na aminokyseliny 

Využití enzymů: např.v potravinářském, textilním, farmaceutickém průmyslu 

 

2.Hormony – ovlivňují děje v živých organizmech 

-u člověka se podílejí na řízení organizmu, produkují je žlázy s vnitřním vyměšováním 

 

Příklady žláz s vnitřním vyměšováním a příklady hormonů v těle člověka: 

žláza název hormonu funkce hormonu 

Podvěsek mozkový 
 

Růstový hormon Reguluje růst těla, jeho nedostatek 
způsobuje zakrslý růst, nadbytek 
způsobuje nadměrný růst. 

Štítná žláza 
 

Thyroxin 
 

Řídí látkovou přeměnu 
(metabolismus). 

Příštítná tělíska 
 

Parathormon 
 

Udržuje stálou hladinu vápníku 
v krvi. 

Slinivka břišní 
 

Inzulin 
 

Řídí hladinu glukózy v krvi. 

Nadledviny  
 

Adrenalin Zvyšuje krevní tlak, připravuje tělo 
na námahu a stres. 

 

3.Vitamíny – vznikají většinou v těle rostlin. Živočichové je přijímají v potravě. 

-důležité pro správný růst a vývoj jedince 

 

 

 

 

 

 



Nejdůležitější vitamíny: 

Vitamíny rozpustné ve vodě 

vitamín hlavní zdroj projevy při nedostatku 

B₁ 
 

kvasnice, obilné klíčky, vnitřnosti Záněty nervů, svalové křeče, nemoc „beri – beri“. 

B₂ 
 

kvasnice, vnitřnosti, vejce, mléko Oční choroby, bolavé ústní koutky. 

B₁₂ 
 

vnitřnosti, maso, vzniká činností bakterií 
v tlustém střevě 

Zastavení růstu, zhoubná anemie (chudokrevnost). 

C 
 

čerstvé ovoce, zeleniny Únava, snížená odolnost proti nemocem, zduření 
dásní, kurděje. 

 

Vitamíny rozpustné v tucích 

vitamín hlavní zdroj projevy při nedostatku 

A 
 

játra, rybí tuk, máslo , špenát, salát Poruchy zraku a nervového systému. 

D 
 

rybí tuk, máslo, vejce, mléko Odvápnění a deformace kostí, křivice. 

E 
 

obilné klíčky, máslo, vejce, rostlinné oleje Neplodnost. 

K 
 

listová zelenina, kvasnice, žloutky, vzniká 
působením mikroorganizmů ve střevě. 

Poruchy srážlivosti krve. 

 

 

Opakování : https://www.skolasnadhledem.cz/game/1884 


