
KLASA VII b 27.03. 

Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego. 

Cele lekcji:  Poznasz skutki niedoboru oraz nadmiaru wybranych hormonów: 

wzrostu, tyroksyny, insuliny. 

Na podstawie podręcznika Puls Życia str. 170 - 172,  zapoznaj się z zaburzeniami 

funkcjonowania układu dokrewnego. 

Zwróć uwagę na podane punkty, które posłużą ci do wykonania notatki w 

zeszycie. 

I Równowaga hormonalna-  jest konieczna do prawidłowej pracy organizmu. 

Zbyt duże lub zbyt małe stężenie hormonu we krwi może prowadzić do rozwoju 

choroby. 

II Nadczynność gruczołu oznacza, że wydziela on zbyt dużo hormonów. 

III  Niedoczynność gruczołu - występuje, gdy wydziela on zbyt mało hormonów. 

IV Skutki nadmiaru i niedoboru hormonu wzrostu. 

1. Gigantyzm to choroba wynikająca z nadmiernego wydzielania 

hormonu wzrostu w dzieciństwie.  

Objawy  gigantyzmu - olbrzymi, lecz proporcjonalny wzrost. 

2. Akromegalia  - nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu zachodzi po 

zakończeniu dojrzewania. 

Objawy akromegalii -powiększenie: nosa, ust, języka, rąk i stóp. 

3. Karłowatość przysadkowa- niedobór hormonu wzrostu w 

dzieciństwie. 

Objawy karłowatości – niski wzrost, ale zachowane proporcje ciała. 

Jeśli zrozumiałeś skutki nadmiaru i niedoboru opisanego hormonu, odpowiedz 

na pytania: 

a) Podaj nazwę gruczołu produkującego hormon wzrostu. 

b) Wyjaśnij, dlaczego objawy nadmiaru hormonu wzrostu różnią się zależnie od 

tego, czy nadmiar ten występuje u dzieci, czy u osób dorosłych. 

IV Skutki nadmiaru i niedoboru hormonów tarczycy – tyroksyny 

1. Nadczynność tarczycy 

2. Niedoczynność tarczycy 



3. Choroba Haschimoto 

4. Choroba Gravesa – Basedowa 

Na podstawie podręcznika – str.  171- tabela – zapoznaj się z przyczyną 

objawami i leczeniem tych chorób. 

V Skutki nadmiaru i niedoboru insuliny – hormon produkowany przez trzustkę. 

1. Cukrzyca typu 1- przyczyna- uszkodzenie komórek trzustki, które 

odpowiadają za produkcję insuliny.  

Skłonność do zachorowania na cukrzycę jest dziedziczna. 

2. Cukrzyca typu 2 – przyczyna -oporność komórek ciała na insulinę. 

Przeanalizuj tabelę – podręcznik str. 172 zastanów się  i odpowiedz ( ustnie), 

jakie są objawy, leczenie i profilaktyka cukrzycy typu I i II. 

Praca domowa : 

Wykonaj notatkę z lekcji w zeszycie.  

 

 


