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Hormony
• předávají informace mezi živými buňkami
• látky působící regulačně na metabolismus
mnohobuněčných organismů (rostliny,
živočichové...)
• spouštějí - zastavují chem. reakce
• regulují růst, látkovou výměnu,
rozmnožování, menstruační cyklus, růst
chlupů, růst svalové hmoty, náladu...
• jsou vylučovány např. žlázami s vnitřní
sekrecí (slinivka - inzulin; vaječníky estrogeny; varlata - testosteron).
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Fytohormony

- rostlinné hormony
- řídí klíčení semen, růst kořenů,
listů a stonků, dozrávání plodů a
jejich opadáváví...
- přísady do regeneračních pleťových
krémů
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Feromony

- ovlivňují živočichy na dálku (vnější
hormony) např. signalizace nebezpečí
u mravenců, lákání partnerů
k rozmnožování u nočních motýlů
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Enzymy
biokatalyzátory - látky, umožňující chem.
reakce v organismech (vznik či rozklad tuků,
sacharidů, bílkovin…), potravinářském
průmyslu, při praní…
Amyláza (ptyalin) - v ústech štěpí škrob
Pepsin - v žaludku štěpí bílkoviny
Trypsin - ve střevě štěpí bílkoviny
Sacharáza- v kvasnicích, štěpí sacharosu
Chymosin - v žaludcích mláďat savců štěpí
mléčnou bílkovinu (kasein), syřidlo
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1. Jak poskytneš pomoc při zasažení člověka
kyselinou?
1. Odstranit
2. Která kyselina je v průmyslu
silnýs
2.omýt
kyselina
nejpoužívanější?
3. Za stáléh
3. Jak ředíme koncentrovanou kyselinu
lijeme kys
4. Indikátor
sírovou?
se změnou
4. Co je to indikátor?
5. 2 HCl + C
5. Napiš rovnici reakce kyseliny
6.neutraliza

chlorovodíkové s hydroxidem vápenatým.
Jak takové reakci říkáme?
6. Napiš vzorec fenolu. K čemu se tato
látka používá?
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