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о чему ћемо учити ове школске године?

ове школске године проучаваћемо грађу, функционисање и здравље људског организма. То
је тема која те директно дотиче. Упознаћемо се са сваким делићем људског организма – и са
интимним деловима – научићемо како је грађен људски организам и како функционише.
Научићеш много тога о томе како можеш да сачуваш своје здравље.

Прегледај садржај! 
Приказује план рада за ову школску годину

Наслови часова на којима ћемо учити ново градиво и у књизи и у радној свесци биће
индентични. Биће и таквих часова на којима ћемо вршити запажања, испитивања, вршићемо
експерименте без којих се не може упознати људски организам. У радној свесци за те часове
постоје информације, али и у уџбенику ћемо означити када следе часови на којима ћемо вршити
експерименте. имамо и таква поглавља чија обрада и савладање није обавезно. Та поглавља се
налазе на крају уџбеника у делу под називом Занимљивости и Литература.

Уџбеник надопуњује радна свеска. Уџбеник и радна свеска се само заједно могу ефикасно
користити. Веома је важно да слике уџбеника детаљно проучаваш јер само на тај начин можеш
упознати оне делове тела чију грађу и функционисање директно не можеш посматрати. Након
заједничког проучавања текста и слика уџбеника реши задатке у радној свесци.

На почетку сваког поглавља или касније уврштено у текст постављена су питања за
размишљање која вас мотивишу да креативно размишљате, и немају за циљ да контролишу већ
научено градиво. На та питања понекад није лако одговорити, али то није случајно јер није важно
да дате тачне одговоре, већ је важније да разговарате, расправљате о том питању, чак и са
професором.

о експериментима и о својим запажањима, води белешке! Тамо где је могуће нацртај и скицу
јер цртеж често говори више од речи! Труди се да белешке буду једноставне, прегледне и обрати
пажњу на леп, прецизан изглед!

Помоћу питања која су постављена на крају сваког поглавља у уџбенику можеш контролисати
колико си разумео и запамтио ново градиво. Та питања ће ти помоћи и у томе да напишеш скицу
о ономе што си научио.

Након знака *** ситним словима следе занимљивости и упутства. За свакога је корисно, али
није обавезно да те текстове прочита, односно упутства изврши.

Учлани се у библиотеку! Уколико те нека од тема детаљније интересује читај о њој и у другим
књигама. Поред тога постепено обогаћуј и своју малу библиотеку! Прати чланке који се објављују
у часописима! Уколико читаш књигу или часопис који садржи теме које се везују за градиво,
забележи аутора, наслов, место и време објављивања дела у своју радну свеску да би, када се
пружи прилика за то, могао дело да презентујеш. од часописа првенствено препоручујемо
следеће: Живот и наука (Élet és Tudomány), истраживач природе (Természet BUVÁR).

Интернет може да буде неисцрпан извор информација.
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о чему смо учили Прошле школске године?

Прошле године сте имали први пут „праве” часове биологије. Наравно, и пре тога сте
проучавали живи свет, али се предмет тада звао Познавање природе. Тада сте се упознали са
главнијим подручјима Мађарске и живим светом који их настањује.

Прошле године сте учили о животним заједницама/биоценозама и живим бићима далеких
крајева; све од врелих тропских предела до леденог поларног света, као и од дубине океана до
високих планина. Такође смо испитивали која је повезаност између климатских параметара места
и карактеристика живог света који на датим местима живи. Установили смо да је реч о таквом
систему у којем је сваки елеменат повезан са свим другим елементима. Почев од састава
земљишта па све до климатских карактеристика, многи фактори делују на то какав ће се живи
свет формирати на датом месту. Не говорећи о узајамном деловаљу (интеракцији) биљака и
животиња.

Такође сте учили о томе колико је важна заштита околине од деловања човека које може да
угрози живу или неживу природу. Такође смо учили о томе које су наше могућности и које су

наше обавезе у интересу заштите природе.
На крају сте се упознали са логиком систематизације живих бића, као и са важнијим групама.

Почевши од бактерија па до сисара, научили сте најважније карактеристике појединих група
биљака, гљива и животиња. иако се вероватно не сећате свих детаља, вероватно сте схватили
да се међу бројним врстама живих бића можемо снаћи ако их групишемо, систематизујемо.
Такође знате да се систематизација увек заснива на установљавању сличности и разлика.

ове године ће часови биологије поново имати интересантне теме. Реч ће бити, наиме, о теби.
Наш овогодишњи задатак ће бити да се упознамо са људским организмом; са грађом,
функционисањем и здрављем нашег организма.
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Организација живих бића

Микеланђело Буенароти: Студија за Сикстинску капелу

„... Лепота постоји само у борби. Нема ремек-дела чији карактер није
агресиван. Поезија мора да представља насилни обрачун с непознатим
силама, приморавајући их да се потчине човеку”

Ф. Т. Маринети: Манифест футуризма
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Живот на земљи настао је пре више мили-

јарди година спајањем неживих материја у

топлом праокеану. У том периоду од једно-

ставних пихтијастих капи живе материје без

унутрашње структуре створена су жива бића

сложене телесне грађе. Жива материја је

постајала све сложенија и достизала је све

више нивое организације.

Тренутно, на разним животним стаништима

налазимо жива бића на разним нивоима разви-

јености – од најједноставнијих до најсложенијих.

На тај начин можемо посматрати пут развоја и

поједине кључне моменте на том путу. Ма

колико су бројне и разноврсне врсте једно-

ћелијских организама, гљива, биљака и живо-

тиња које данас живе на земљи, једна ствар је

код свих врста иста: тело им је грађено од малих

градивних елемената ћелија, голим оком невид-

љивих, само микроскопом уочљивих. Међу

живим бићима постоје и таква која су током

целог свог живота грађена од једне једине

ћелије [1]. Међутим, развијеније врсте – па тако

и човек – грађене су од веома много, чак и више

милијарди ћелија.

У телу вишећелијских живих бића ћелије

губе своју самосталност. Између разних група

ћелија формира се расподела задатака или

функција. Различите животне функције врше

одређене групе ћелија. Поједине групе изолују

жива бића од спољашњег света и у исто време

прихватају дражи из спољашњег света. Друге

ћелије узимају храну или одстрањују непо-

требне, отровне материје. Опет друге чине

унутрашњи скелет или омогућавају кретање

организма.

Један од резултата ове „поделе функција” је

чињеница да су се ћелије значајно промениле у

зависности од тога какав задатак или коју

функцију врше. Групе ћелија сличног облика и

грађе, које врше исту функцију, зовемо

ткивима. У већини врста разна ткива формирају

органе. Сви органи су грађени од разних ткива,

и у сваком органу ткива функционишу у веома

тесној сарадњи. Поједине сложеније животне

6

живи Организам

Папучица 

Које ћелијске органеле видиш на слици? [1] Нивои организације организма [2]

систем органа

орган

ткиво

ћелија
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функције, ефикасно усклађено, обавља више

органа. Скуп органа који обављају једну врсту

животних функција називамо системом органа.

Такав је на пример систем органа за исхрану

који чине једњак, желудац, јетра итд. 

Скуп система органа чине организам живог

бића [2].

У организму живих бића ни органе ни

системе органа не смемо сматрати самосталним

деловима, јер обављање свих животних функ-

ција могуће је само у тесној сарадњи свих ових

јединица, будући да оне само заједно чине једну

јединствену целину. Усклађени рад ћелија,

ткива, органа и система органа обезбеђују

специјални системи за регулисање.

Тело човека и сисара подељено је на карак-

теристичне делове тела [3]. Органи који граде

системе органа могу се налазити и у различитим

деловима тела.

***

Када се ради о неком живом бићу често

говоримо о организму или о јединки, али уистину

не можемо за сваку јединку рећи да је

организам. Која је та јединка за коју не можемо

рећи да је организам?

• Какве сличности примећујеш између

структуре војне јединице и живог

организма?

1. Када и од чега је настао живот на
Земљи?

2. Шта подразумевамо под тим да
унутар вишећелијских организама ћелије
губе своју самосталност?

3. Наведи нивое организованости живих
бића.

4. Шта су ткива? Дефиниши. 

5. Каква веза постоји између органа и
система органа?

6. Који су делови људског тела?

7

Делови човечјег тела. Наведи парне и

непарне делове тела. [3]

глава

врат

трупруке

ноге

Структура система органа [2a]

једњак

танко

црево

дебело

црево

право црево

желудац

жуч

јетра
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Постоји и виши ниво организованости од

организма, а то је животна заједница/биоценоза

[4]. Захваљујући компликованој повезаности

животних заједница формиран је још један ниво,

а то је биосфера, која је скуп свих живих бића на

Земљи.

Поједини научници целу Земљу сматрају

живим организмом и ово „биће” симболично су

назвали по богињи грчке митологије Гаји. Гаја је

земља, богиња плодности, мајка свега што

постоји. Име ове богиње често изговарају као

„Ге”, одакле потиче префикс многих речи које

данас користимо као на пример геологија (наука

о земљи). И реч геометрија има слично порек-

ло, наиме оригинално је била наука за мерење

територије/површине земље. 

Имамо таква вишећелијска жива бића где се

од ћелија не формирају ткива, јер су све ћелије

углавном исте величине и облика, односно врше

исту функцију. То су жива бића талофити. Међу

биљкама то су врсте алге, на пример најдужа

биљка на свету мрка алга. Њихово тело порасте

и до више стотина метара.

Највеће дрвеће на свету је мамутовац. Нека

стабла су висока и до 100 метара, а пречник

стабла им достиже 8 метара [5]. Највеће

животиње су китови. Плави кит нарасте и до 30

метара, а тежи око 135 тона.

8

Мамутовац (секвоја) [5]

Ланац исхране. 

На колико начина можемо од обичног љуља

доћи до јастреба мишара? [4]

јастреб

мишар

гуштер

пескар

кртица

ларва

инсекта

италијански

скакавац

волухарица

обичан

љуљ
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ћелија

Кокошије јаје је једна ћелија, али изузетно

велика. Димензије већине ћелија се, међутим,

само микроскопом може проучавати јер су мање

и од десетине дела милиметра.

Облик једноћелијских живих бића може бити

веома различит, сетимо се амебе која се креће

лажним ножицама, вретенасте зелене еуглене

или папучице. И облик ћелија људског орга-

низма је веома разноврстан у складу са

разноврсним функцијама које обављају [1]. 

Основну материју ћелије зовемо цитоплаз-

мом. На површини растегљиве, пихтијасте плаз-

ме формира се ћелијска мембрана. ћелија се

креће, узима и елиминише/отпушта разне мате-

рије, расте, дели се, једном речју живи. Углав-

ном, у центру ћелије налази се ћелијско једро

[2]. Ћелијско једро управља деобом ћелије од-

носно размножавањем. У ћелијском једру се на-

лази наследни материјал тзв. програм живота,

који садржи податке и информације везане за

телесну грађу и функционисање организма

датог живог бића.

животињске и људске ћелије немају ћелиј-

ски зид, значи њихов спољашњи омотач је

• Да ли кокошије јаје живи, то јест да ли

узима и елиминише материје, да ли се

креће, расте итд?

9

ћелија и ткива

Разне ћелије. Пронађи такве особине по

којима су 2, 3, 4 врсте ћелија сличне [1]

Животињска (људска) ћелија. На основу

чега знаш да ово не може бити 

биљна ћелија? [2]

Просечни хемијски састав људског

организма. Које органско једињење је

најзаступљеније у нашем организму? [3]

ћелијска

мембрана

ћелијско једро

цитоплазма

мишићна

ћелија

коштана

ћелија

масна

ћелија
нервна

ћелија

ћелијске

органеле

ћелијски

елементи крви

жлездана

ћелија

епителна

ћелија

мушка полна

ћелија

0,65 kg угљених хидрата

3,35 kg неорганских 
(минералних)соли

7 kg масти

11 kg беланчевина

43 kg воде

65 kg телесне тежине
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ћелијска мембрана. Њихова цитоплазма не

садржи ни хлоропласте, ни вакуоле, ни продукте

протоплазме, обично су покретљивије од биљ-

них ћелија.

Из хемијског аспекта у ћелијама има много

врста материја. Већина ћелија садржи много

воде. Ћелије одраслог човека просечно садрже

60% воде. У раствореном стању у води се нала-

зе минералне материје. Основну материју плаз-

ме чине беланчевине. Због тога је сама цито-

плазма пихтијаста и еластична. Беланчевине и

материје из групе масти заједно граде ћелијске

органеле које се налазе у ћелији. У неком облику

у свим ћелијама налазимо шећер [3]. 

ткива

Карактеристично је за животињска и људска

ткива да су грађена од ћелија и од међућелијског

простора. Епително ткиво је грађено од тесно

прибијених ћелија, међућелијски простор једва

да и постоји. Једна врста овог ткива прекрива

спољашње и унутрашње површине тела. Спо-

љашњи део наше коже је вишеслојно епително

ткиво [4]. Унутрашње површине као што су на

пример крвни судови, мокраћна бешика или

унутрашња површина срчане кесе – перикарда,

прекривене су једнослојним епителом.

Други тип епителног ткива формира жлезде,

које производе секрет [5]. Таква материја је на

пример зној односно такви су и хормони. 

везивно ткиво повезује органе и делове ор-

гана. Код овог ткива имамо велику количину ме-

ђућелијског простора. На пример, у кожи, између

У радној свесци постоји посебно

поглавље под насловом „Испитивање

материја ћелије”.

10

Епително ткиво које

прекрива површину [4]
Жлездано епително 

ткиво [5]
Растресито везивно

ткиво [6]

Ткиво тетива [7] Масно ткиво [8] Коштано ткиво [9]
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11

Хрскавичаво 

ткиво [10]
Попречно-пругасто

мишићно ткиво [11]
Глатко мишићно 

ткиво [12]

Срчано мишићно ткиво [13] Нервно ткиво [14] Грађа нервне ћелије [15]

кратки продужеци (дендрити)

ћелијско

једро

тело нервне

ћелије

мијелински

омотач

нервни

завршеци

дугачки

продужетак
(аксон, неурит)





















ћелија, имамо растресита, еластична влакна

(испод епителног ткива) [6], у тетивама имамо

влакна која су се организовала у снопове [7]. 

Овде сврставамо и масно ткиво, чије велике

ћелије депонују велику количину масти [8], као

и крв која је такво ткиво где је међућелијска

материја течна.

Потпорно ткиво има улогу у држању нашег

тела и у пружању унутрашње потпоре. И за овај

тип ткива је карактеристично да ћелије нису

смештене тесно једна уз другу, међућелијски

простор је значајан. Међућелијска материја

коштаног ткива је тврда [9] а хрскавичавог

еластична [10]. Хрскавичаво ткиво налазимо у

зглобовима и у ушној шкољци.

За мишићно ткиво карактеристично је кре-

тање. Разликујемо три типа. Попречно-пругасто

мишићно ткиво [11] које гради скелетне миши-

ће, односно глатко мишићно ткиво [12] које чини

мишиће унутрашњих органа. Скелетни мишићи

су способни за брзу контракцију која је међутим

краткотрајна. Мишићи унутрашњих органа се

спорије покрећу, међутим дуго се не замарају.

Поред глатког и попречно-пругастог мишићног

ткива имамо и један трећи тип мишићног ткива,

срчано мишићно ткиво [13]. Овај тип мишићног

ткива спаја повољне особине два претходна

типа, што значи да је контракција довољно

снажна и дуготрајна.

1. Који основни елементи се налазе у
ћелијама свих живих бића?

2. Наведи хемијске материје које граде
ћелије.

3. Колико су велике разне ћелије?

4. Који је биолошки задатак наследног
материјала који је смештем у ћелијском
једру?
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нервно ткиво гради мозак, кичмену можди-

ну и нерве. На телу нервне ћелије имамо много-

бројне кратке продужетке и један дугачак.

Претходни примају „информацију” док ови други

предају „информацију” другим ћелијама [14].

Дугачак продужетак, који је обложен мијелин-

ским омотачем, зовемо нервним влакном. Нерви

су грађени од нервних влакана који су органи-

зовани у снопове [15].

***

Наследни материјал је једињење које се

зове дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК).

Ово једињење садржи информацију о структури

беланчевина карактеристичних за дати органи-

зам и преко тих беланчевина информације за

формирање особина дате јединке. Позната

специфичност овог молекула је да је способан

да о себи направи тачну „копију” која приликом

деобе доспева у нову ћелију. Тако се особине

преносе и на потомке [16]. 

*

Ћелијска мембрана и унутар ћелије скоро

све ћелијске органеле грађене су од белан-

чевина и материја из групе масти, које граде

танке мембране. На површини ових мембрана

одигравају се све хемијске реакције/процеси

неопходни за живот: изградња и разградња

молекула, као и реакције оксидације које произ-

воде енергију итд.

Тврдоћу међућелијске материје коштаног

ткива првенствено дају соли калцијум-фосфата

и калцијум-карбоната. На тај начин кости су

значајне депоније калцијума и фосфора.

*

Еластичност хрскавице ушне шкољке лако

можеш проверити и на себи!

12

Квалитет беланчевине одређује ДНК

(дезоксирибонуклеинска киселина) [16]

увеличана структура хромозома

основне јединице ДНК молекула су гени –

поједини гени одређују/носе код појединих

беланчевина

структура хромозома

један ланац ДНК

5. Окарактериши епително ткиво уопш-
те и типове посебно.

6. Које су заједничке карактеристике
везивног и потпорног ткива?

7. Која је структура међућелијског
простора/материје појединих типова
везивног ткива?

8. На којим местима у организму имамо
хрскавичаво ткиво?

9. Од каквог типа мишићног ткива је
грађен пилећи бубац и пилеће срце
купљено у месари?

10. Која је разлика између нервног
влакна и нерва?
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Преко спољашњег омотача тело животиња

и човека комуницира са спољашњим светом.

Спољашњи омотач има двоструку улогу: с једне

старне штити од штетног дејства околине, с

друге стране обезбеђује везу/комуникацију са

околином. Топло и хладно, светлост и тама, са-

држај прашине и водене паре у ваздуху, мило-

вање поветарца, убод трна, уједања и ударци,

заједничким називом зову се утицаји околине.

Ови утицаји околине делују на површину тела

живих бића.

Спољашњи омотач човека је кожа која шти-

ти унутрашње делове нашег организма, односно

као чулни орган прихвата дражи из наше око-

лине. Кожа садржи три слоја. Споља се налази

покожица, испод се налази крзно, а најдубљи

слој је поткожно ткиво [1]. 

Покожица је и сама вишеслојно епително

ткиво. Најдубљи ред ћелија се стално дели.

Младе ћелије континуирано потискују старије пре-

ма површини. У току овог процеса ћелије постају

све пљоснатије, на крају орожавају и одумиру.

На тај начин стално надокнађују орожали слој

покожице која се са спољашње стране стално

перута. Орожали слој на тај начин, увек остаје

исте приближно дебљине. Покожица, првенстве-

но орожали слој, организам штити од меха-

• Потражи примере за обе могућности

и установи да ли спољашњи омотач

више служи за одбрану или за комуни-

кацију.

13

кОжа

Структура људске коже. Каквог облика је гранична линија између покожице и крзна? [1]

покожица

изводни канал

знојне жлездекрвни судови

крвни

судови

јастучић од

масног ткива

глатки мишић

покретач длаке

крзно

поткожно

ткиво/слој





знојна жлезда

длакаслободни нервни

завршеци лојна жлездакућиште длаке

фоликул

длаке

нерв

Епителни слој (покожица) људске коже са

пигментним ћелијама [1б]
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ничких дражи, од трљања и гребања. Кроз

здраву покожицу не пролазе бактерије, због тога

кажемо да је кожа прва одбрамбена линија

организма [1б].

У најдубљим ћелијама покожице налазе се

пигменти. Количина пигмената одређује боју

коже. Ови пигменти дубља ткива штите од пре-

јаког сунчевог зрачења похрањујући светлосне

зраке. Количина пигмената може се вишеструко

повећати редовним сунчањем или коришћењем

кварцне лампе. 

Покожица местимично прстолико продире у

крзно. У тим каналима покожице налазе се фо-

ликули длака, а на дну ових фоликула налази се

кућиште длаке из које расте сама длака. 

Покожици припадају, али се налазе дубоко у

крзну, лојне и знојне жлезде. Лојне жлезде нема-

ју изводни канал, свој производ луче у фоликул

длаке. Њихов масни секрет омекшава кожу. Лој

премазује нашу кожу и на тај начин са коже се

слива и вода. Знојне жлезде производе слану

течност [1]. Када је топло лучи се већа количина

зноја него у хладнијим периодима. Испарава-

њем зноја организам одаје топлоту и на тај на-

чин хлади наш организам те се наше тело не

прегрејава. 

крзно је знатно дебље од покожице. Ћелије

крзна су ретко распоређене. Међу ћелијама јаке

али еластичне нити стварају неорганизовани

сплет (мрежу). Због овог тзв. растреситог ве-

зивног ткива наша кожа је еластична и растег-

љива. Крзно прожимају бројни крвни судови. И

живе ћелије покожице се из ових крвних судова

снабдевају хранљивим материјама и кисеони-

ком. Када је топло крвни судови крзна се шире,

а када је хладно сужавају се. Када неко поцр-

вени крвни судови крзна се шире, а када

побледи ови крвни судови се сужавају.

Најдубљи слој коже је поткожно ткиво.

Такође се састоји од везивног ткива. Међу

ћелијама везивног ткива налазе се у мањем или

већем броју и такве ћелије које садрже масне

капи. Ово масно ткиво на неким местима се

толико намножи да се стварају масни јастучићи.

Маст слабо проводи топлоту па масно ткиво

поткожице штити организам од расхлађења.

Усну шупљину, дисајне путеве и уопште

унутрашњу површину наших телесних шупљина

такође прекрива епител који, међутим, не оро-

жава. Жлезде које се ту налазе луче слуз која се

распростире на површини епитела/покожице.

Одатле потиче и сам назив слузокожа [1в].

Одећа прачовека је било крзно уловљене

животиње. Пастири на пустари Хортобађ и

данас носе бунду израђену од дугодлаке овчије

коже. Донедавно сандале, опанци, чизме, ципе-

ле и рукавице су се израђивале искључиво од

коже. Данас се кожа већином замењује вештач-

ким материјама. Вође Мађара који су се досе-

лили у Карпатски базен носили су гуњеве од

крзна племените дивљачи.

Шта значе следеће изреке? „Вук длаку мења

а ћуд никада.” или „Вук репу, реп длаци, а длака

се заплака.” „Вук под јањећом кожом.”

Човек у чијој кожи уопште нема пигмента на-

зива се албино (албус на латинском значи бели).

Кожа тих људи потпуно је бела. Ако се провиде

крвни судови има ружичасту боју. Коса, обрве и

трепавице скоро су потпуно беле. У Мађарској

живи, отприлике, 500 албино особа [3]. 

1. Који су општи задаци спољашњег
омотача?

2. Зашто кожу називамо одбрамбеном
линијом?

3. Наведи слојеве коже.

4. Која ткива налазимо у појединим
слојевима коже?

5. Када зној ефикасније хлади – у
ветровитом или тихом времену? Зашто?

6. Шта производи и која је улога лојне
жлезде?

7. Која је улога знојних жлезда?

8. Која је разлика између коже и слу-
зокоже.

14

Слузокожа. Шта недостаје овде 

у односу на кожу? [1в]
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Нагомилани пигменти проузрокују појаву

пега и младежа.

Нокат је чврста рожната плоча [4]. Нокат

расте из кућишта нокта које се у облику белог

полумесеца налази на бази нокта. Ако се ку-

ћиште повреди нокат отпада. 

И власи косе су длаке. На глави човека са

густом косом може бити и пола милиона власи.

У различитом времену и у периоду од 5-15

година свака влас опадне, а из кућишта длаке

место ње расте нова. Ако се фоликули длака на

већој површини оштете кожа на том месту остаје

ћелава. 

Чак и код најмршавијих људи на длановима

и табанима налазимо масне јастучиће. Код го-

јазних људи у поткожном ткиву постоји повезани

слој масног ткива. Ако некога уштинеш за над-

ланицу подижеш кожу надланице која има

изразито растресито поткожно везивно ткиво.

Ко није навикао на физички рад, приликом

физичког напора на длановима се стварају пли-

кови. Пликови настају тако да се покожица од-

ваја од крзна и у насталом простору се наго-

милава ткивна течност. Уколико је плик црвене

боје значи да је дошло и до оштећења крвних

судова.

Отисак прстију је карактеристичан за сва-

ког човека и непромељив је током целог живота.

Због тога полиција отисак прстију користи за иден-

тификацују и евидентирање криминалаца [5]. 

Млечне жлезде су жлезде коже које су

карактеристичне за кожу сисара. Секретом ових

жлезда сисари хране своје потомке. У току ево-

луције млечне жлезде су се постепено форми-

рале од знојних жлезда. Зачеци дојки формирају

се код оба пола. Међутим, након достизања

полне зрелости код дечака се више не развијају. 

15

Пресек нокта [4]

Албино дете [3] Отисак прстију [5]

Кожух [2]

бели полумесец

на бази нокта

рожната
површина

нокта

кост фаланге прста

лежиште нокта

кожица нокта

(заноктица)

корен нокта
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Одбрамбене линије нашег организма. Као

што смо већ учили, кроз здраву кожу микроорга-

низми нису способни да продру у наш органи-

зам, због тога кожу зовемо првом одбрамбеном

линијом нашег организма. Уколико патогени

микроорганизми ипак неким путем продру у наш

организам, ступа на сцену друга одбрамбена ли-

нија организма – крв. Бела крвна зрнца, с једне

стране, започињу прождирање изазивача бо-

лести, а с друге стране, започињу производњу

антитела [1]. Антитела или убијају микроорга-

низме или неутралишу отровне материје које

ови производе. (О томе ћемо детаљније учити у

поглављу Крв човека.)

инфекција. Продирање патогених микро-

организама у организам називамо инфекцијом.

Ако су патогени микроорганизми веома заразни

(инфективни) и брзо се размножавају, или је наш

организам ослабљен, последица заразе је

болест.

Извор инфекције може бити нпр. неопрано

воће, храна коју су упљувале муве, заражено

месо, предмет који је болесник додирнуо, итд.

Најчешће, међутим, инфекцију са једног човека

на другог преносе невидиљиве ситне капљице

пуне патогених микроорганизама, које у ваздух

доспевају из нашег носа и наших устију. То је

тзв. капљична инфекција. 

изазивачи болести. Најједноставнији – још

и од једноћелијских живих бића примитивнији –

изазивачи болести су вируси [2а, б]. Вируси су

грађени само од наследног материјала и

беланчевинастог омотача. Уколико доспеју у

њима одговарајућу ћелију „приморавају” ту

ћелију да производи нове вирусе. Значи вирус

се сам не размножава већ помоћу ћелије

домаћина репродукује самог себе, а ћелија

домаћин на крају умире. вируси изазивају

следеће болести: грип, мале богиње –

варичеле, овчије богиње – козице, рубеолу,

оспице – морбиле, дечју парализу, заушке и

беснило. и аиДс (сиду) проузрокују вируси.

инфекција, бОлест

Бела крвна ћелија лажним ножицама 

врши фагоцитозу [1]

Вирус који уништава бактерије

(бактериофаг, Т2) [2б]

Вирус инфлуенце [2a]
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Бактерије изазивају упалу грла, туберкулозу

– сушицу, тифус и тетанус [3]. Већина бактерија,

међутим, није изазивач болести што значи да те

бактерије нису штетне за биљке, животиње или

човека. Из еколошког аспекта истакнуто су

важне бактерије разлагачи, које су неопходне у

процесу кружења материје. Посебно су корисне

нитрифицирајуће бактерије које живе на корену

легуминоза/лептирњача или бактерије врења

које имају улогу када се киселе намирнице. 

Једноћелијске животиње изазивају тропску

маларију и болест спавања. 

Паразити. Од црва паразита живе у

цревном тракту човека у Мађарској најчешћа је

мала дечја глиста – пундравац [4]. Јајашца овог

паразита у цревни тракт доспевају преко уста,

посредством прљавих руку, наиме могу да се

скривају испод ноктију. 

Микроскопске гљивице првенствено изази-

вају инфекције коже.

И данас су чести паразити вашке.

Преносиоци болести. Најчешћи преносио-

ци болести су чланконошци; нпр. муве на свом

телу преносе разне бактерије, маларични кома-

рац [5] шири изазивача маларије, а ваш [5а] ти-

фус итд. Међу обољењима која се преносе крпе-

• Који је разлог да приликом спомиња-

ња бактерија скоро свако одмах помис-

ли на болести, иако већина њих није

изазивач болести?

Деоба штапићастих бактерија [3]

Положај тела маларичног комарца. Који део

тела „одаје” маларичног комарца? [5]

Крпељ. На основу чека знаш да крпељ није

инсект? [6]Дечја глиста [4]

Телесна ваш [5a]

обичан комарац

маларичан комарац 

17
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љима [6] најозбиљнија су вирусно запаљење

можданих овојница (менинга) и Лајмска болест

коју изазивају бактерије. Крпеља треба што пре

одстранити са коже.

Преносиоци болести могу бити још и птице

(нпр. канаринци, папагаји, голубови) и сисари

(нпр. мишеви, пацови). 

Најосновнији начин заштите од разних врста

инфекција представља чистоћа и одржавање

личне хигијене. У сувом, светлом, чистом стану

много је мања вероватноћа да ће доћи до

инфекције, него у мрачној, влажној и загушљивој

просторији. Сунчева светлост има и дезинфи-

кујуће дејство. 

У школама и на радним местима нарочито је

важно одржавање чистоће и редовно дезинфи-

ковање заједничког купатила и ВЦ-а. Чистоћа у

овим просторијама могућа је само онда ако је то

важно за све нас и ако је сви чувамо. Значи,

чистоћа и смањење ризика од инфекција у вели-

кој мери зависи и од нас. 

***

епидемија је брзо, експлозивно ширење

неке болести. Епидемија се званично објављује

када број новооболелих у току дана премашује

једну одређену вредност. Због тога се може

десити необична ситуација да су око нас сви

оболели од грипа, а новине још увек обавеш-

тавају да нема епидемије.

*

Највеће заслуге за откривање, за упознава-

ње и за борбу против бактерија има француски

научник Луј Пастер (1822–1895). Доказао је да

се органске течности, нпр. супа, не кваре саме

од себе, већ због бактерија које у течност

доспевају из ваздуха. Открио је да се загрева-

њем изазивачи могу уништити. Између осталог,

он је израдио вакцину против беснила (усавр-

шавање те вакцине извршио је мађарски науч-

ник Ендре Хеђеш). И сам процес пастеризације

назван је по њему. 

*

беснило је тешко обољење изазвано виру-

сом, праћено грчењем мишића и парализом

дисања. Инфекција се шири уједом бесног пса,

лисице или мачке. Особу коју је ујела животиња

сумњива на беснило треба одмах вакцинисати,

а животињу изоловати. За превенцију ове бо-

лести неопходно је вакцинисати псе.

1. Зашто је кожа прва одбрамбена лини-
ја организма?

2. Која је друга одбрамбена линија?

3. Како се беле крвне ћелије боре против
изазивача болести? 

4. Шта је инфекција?

5. Шта је капљична инфекција? Које су
друге могућности инфекције?

6. Наведи болести које изазивају виру-
си, бактерије и гљивице. 

7. Које болести изазивају једноћелијске
животиње?

8. Зашто су маказице за нокте корисне у
борби против малих дечјих глиста –
пундравца?

9. Које болести шире чланконошци?

18

Преносиоци болести могу да буду 

и наши љубимци [7]
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крпељи који спадају у племе чланконожаца

– зглавкара преносе тешка обољења. Живо-

тиња величине свега неколико милиметара воли

шумовита, жбуњевита места. Зато након излета

у природи сваком приликом прегледајте своје

тело да проверите да ли имате крпеља. Било

где може да се ухвати/прикачи мада космати део

главе „не воли”. До инфекције долази након

што животиња 4 до 6 сати сиса крв. Због тога

крпеља што пре треба одстранити из тела. 

Најсигурнији начин је да одмах изнад повр-

шине коже ноктима ухватимо и одлучним

покретом одстранимо животињу. У апотекама се

може набавити специјална пинцета [8]. Пинцета

за чупање обрва не одговара, јер користећи је

углавном притискујемо трбух/задак животиње и

на тај начин буквално потискујемо назад иси-

сану крв, која може да садржи и изазиваче

болести. 

Мања је опасност уколико се приликом од-

страњивања откине глава животиње и тело ос-

тане у кожи него да крпељ дуго сиса крв човека.

Најтеже/најозбиљније обољење које се

преноси путем крпеља је вирусно запаљење

можданих овојница (менинга) и Лајмска болест

коју изазивају бактерије.  

Први симптом Лајмске болести је постепено

формирање црвенила на месту убода, које се

полако шири. Центар црвене мрље касније

избледи и настане облик прстена (личи на

кокарду.) Не сврби и не боли и због тога многи

уопште не обраћају пажњу на њу, премда ако се

не лечи може да се развије у тешку болест. Због

тога ако приметиш сличне симптоме обрати се

лекару!

*

Игнаца Семелвајса (1818–1865) називају

„спасиоцем мајки” [9]. Он је, наиме, открио да

мајке након порођаја умиру од порођајне

грознице/бабиње сепсе због тога што су у току

порођаја инфициране (наиме, у доба Семелвај-

са лекари нису вршили дезинфекцију ни својих

руку ни својих инструмената). 

Инфекцију је, дакле, сам лекар преносио на

породиљу, нпр. са претходно обдукованог леша

или након превијања фурункула (чир, гнојница).

Семелвајс је покушао да докаже да су сами

лекари одговорни за смрт породиља. Он је,

дакле, доказао и сопствену кривицу, али му

лекари дуго времена нису веровали. Раширено

је погрешно веровање да је Семелвајс открио

дезинфикујуће дејство прања руку хлорном

водом. То су енглески лекари примењивали и

пре њега. Његово право откриће је то да је та

хлорна вода ефикасна и против изазивача

сепсе.

*

носилац бактерија је особа која још не

показује симптоме болести, али изазивачи

болести који се излучују/празне из његовог

организма инфицирају друге људе.

19

Биста Игнаца Семелвајса 

испред болнице Рокуш у Будимпешти

Пинцета за вађење крпеља [8]
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Нега коже је умивање. У интересу одржава-

ња здравља коже и доброг расположења – као и

цивилизоване појаве – неопходна је нега коже.

Пошто вода сама по себи одстрањује само један

део прљавштине, приликом чишћења коже ко-

ристимо и сапун (сунђер, четкицу за нокте, итд).

У данашње време у продавницама се продају

сапуни разноразних боја, течног или чврстог

стања. Употреба тих сапуна захтева опрезност.

Наиме, они могу да садрже и такве хемијске

материје на које су поједине особе осетљиве. То

иначе важи и за остале козметичке препарате. У

данашње време своје тело „мажемо” разноврс-

ним хемикалијама, па и није чудо што број алер-

гијских кожних обољења драстично расте [1]. 

Пошто сапун раствара масти, особе са

масном кожом могу чешће користити сапун него

особе које имају суву кожу. За одржавање

свакодневне хигијене препоручујемо тушира-

ње, пре него купање у кади. Смењивање топле

и хладне воде приликом туширања активира

крвне судове наше коже [2]. 

На нашој кожи настањују се разне врсте мик-

роскопских гљивица. Пошто се оне првенствено

размножавају на влажним местима, препоруч-

љиво је након туширања прецизно обрисати на-

рочито прегибе и делове између ножних прстију. 

Веома је важно одржавање чистоће полних

органа. За време менструације девојчице треба

да се перу и више пута дневно, али купање у

кади у том периоду се не препоручује. У току

свакодневног туширања дечака неопходно је

прање полног уда, нарочито површине која се

налази прекривена кожицом. Ту се, наиме, могу

размножити разне бактерије, што изазива свраб

и запаљење. 

Нега косе и ноктију. У зависности од луче-

ња масноће косу треба прати у размаку од неко-

лико дана, а најмање једном недељно. Испод

ноктију није лако одстранити прљавштину. Због

тога је препоручљиво у одређеним ситуација-

ма, нпр. након коришћења тоалета, користити и

четкицу за нокте. Нокте сецимо, по могућству,

након туширања, јер су тада мекши.

Одећа. Избор доњег веша, који је у директ-

ном контакту са нашом кожом, веома је важан.

Синтетичке материје нису довољно пропустљи-

ве, због тога се кожа испод тих материја запари,

зато је боље користити доњи веш од памука.

Препоручено је сваког дана мењати доњи веш.

У току ноћи и спавања немојмо на свом телу

оставити ни један комад одеће који смо носили

у току дана. Спаваћица треба да буде удобна и,

• Како ли су људи одржавали личну

хигијену пре „откривања” сапуна?

зДравље кОже

Ако можеш израчунај колико воде трошиш

приликом туширања. [2]

Поплава мазала [1]

20
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по могућству, од природних материјала, а ме-

њајмо је најмање једном недељно. 

Нега  и проветравање обуће веома су важни

из аспекта здравља. Наиме, ноге и стопала

скоро сваког човека се зноје. Ношење обуће без

чарапа и сокни веома је нездраво. Наиме, за

разлику од чарапа, ципеле не можемо свако-

дневно прати. 

Грчка реч космос не означава само свемир,

већ у преносном смислу означава „светски

поредак, ред, украс, накит”. Од овог значења

речи потиче и израз козметика, који у оригиналу

значи распоређивање, украшавање, кићење. 

На лицу пубертетлија често има митесера,

бубуљица. Разлог за то представљају хормонске

промене у току пубертета које доводе до интен-

зивнијег рада лојних жлезда, а настали секрет

жлезда не празни се, већ зачепљује изводни ка-

нал. За тај масни секрет лепе се честице пра-

шине и настаје црни митесер, а ако се евен-

туално размноже и бактерије, настаје запа-

љење. У овом периоду најповољније је стрпљи-

во и редовно коришћење специјалних лосиона

који суше и дезинфикују кожу, а такође може би-

ти од помоћи ако се примењује режима исхране

сиромашан мастима, месом и зачинима. И ре-

довно конзумирање квасца може много помоћи у

санирању тегоба тог карактера [4].

Међу домаћим лековитим биљкама постоје

бројне врсте које су погодне у козметичке сврхе.

На пример, за терапију бубуљичаве, запаљене

коже веома су добри листови дивљег кестена,

ораха, боквице и нане или цвет лаванде, тачније

скувани чај ових делова биљака. Камилица и

ребрац садрже специјалну материју против

запаљења, азулен, који чини саставни део/агенс

разних лекова и биљака (дечја крема и дечји

сапун). 

Брадавица је резултат вирусне инфекције и

због тога је у извесној мери заразна, те је не

смемо занемарити. У суштини, брадавица је

доброћудни тумор. Одстрањивање брадавице

најбоље је поверити лекару, иако се данас већ

могу купити такви екстракти биљака чија

стрпљива примена је одстрањује. 

Када настаје, зној нема мирис. Али након

кратког времена распадне материје зноја иза-

зивају непријатан мирис. Дезодоранси побољ-

шавају ситуацију, али право решење представ-

ља редовно туширање. (Користимо дезодорансе

на пумпицу или стикове јер они не садрже

гасове који оштећују околину.) 

1. Зашто вода сама по себи није
довољна за одржавање чистоће?

2. Зашто је важно да након купања
прегибе добро обришемо?

3. Која је корист од туширања наиз-
менично хладном и топлом водом?

4. Које су предности туширања у односу
на купање у кади?

5. Зашто је здравије ако је доњи веш
израђен од памука?

6. Каква кожна обољења може проуз-
роковати ако обућу носимо без чарапа?

Немој да дираш бубуљице! [4]

Против прљавштине испод ноктију

користи четкицу за нокте [3]

21
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За туширање од 5 минута потребно је 60

литара воде, док за купање у кади користимо

140 литара воде. У стамбеном објекту са водо-

водном водом дневна потрошња воде једне

особе износи од 200 до 300 литара. Када би

сваки мађарски држављанин дневно уштедео

само литар воде то би значило уштеду од око 4

милиона кубних метара воде. Ако једна славина

капље и сваког минута само 10 капи воде оде

низ сливник, то месечно представља 170

литара, а за годину дана 2000 литара изгубљене

воде, а реч је само о једној славини.

Свеж ваздух и сунце веома повољно делују

на нашу кожу. Претерано сунчање (и помодно

одлажење у соларијум) је штетно. Кожа стари и

расте ризик за добијање рака коже. Озонски

омотач у вишим слојевима атмосфере, који ап-

сорбује штетне ултраљубичасте зраке сунчевог

зрачења, до данас се значајно стањио. Због тога

на површину Земље доспева знатно више, за

жива бића штетних ултраљубичастих зракова. 

И то је један од разлога што је број оболелих 

од рака коже порастао, а и нека обољења ока 

се чешће јављају. Зато је важно да се по најја-

чем сунцу од 11 до 15 часова по могућству не

сунчамо [6].

Опекотине су честе повреде коже. Повређе-

ну површину коже одмах поставимо под хладну,

по могућству текућу воду на неколико минута.

Хладна вода спречава да се створе пликови а

смањује и осећај бола. Забрањено је на опеко-

тине стављати било какву маст, уље, крему или

било какве друге материје. Опекотине прекријмо

стерилним завојем док лекар не изврши инспек-

цију и стручно превијање.

22

Штетне последице претераног сунчања [6]

Немој се сунчати у подневним сатима!

Зашто је тада сунчање најопасније? [5]
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систем Органа за кретање

Кости свода лобање и лица. 

Које кости су спојене шавовима? [1]

везивни спој – шав

чеона кост

потиљачна

кост 

клинаста

кост

темена

кост
слепоочна

кост

Крсна кост је настала срастањем кичме-

них пршљенова. Кости лобање повезане су

шавовима [1], а кости које се крећу у односу

једна на другу везују се зглобовима. Крајеви

костију које улазе у састав зглоба прекривене су

хрскавицом. Цео зглоб обавија зглобна чаура

која је појачана лигаментима [2]. 

Кости нашег скелета веома су разноврсне.

Грудна кост, ребра и кости лобање су пљоснате

Структура зглоба [2]

зглобне

површине

зглобна хрскавица

зглобна

чаура

лигаменти

зглобна

течност

доња вилица

јабучна –

јагодична

кост

горња

вилица

Животне функције су карактеристике живих

бића. Животне функције су нпр. кретање,

метаболизам, раст, развој, размножавање и

смрт. Прво ћемо учити о кретању. 

Многи мисле да су биљке непомичне и да се

само животиње крећу. Међутим, то је само дели-

мично тако. Познајемо биљке које мењају мес-

то, а знамо и за животиње које живе причвршће-

не за подлогу. Примери за претходну тврдњу су

једноћелијска зелена алга и обичан сунђер.

Није само промена места кретање. Крећемо

се и када за време читања померимо главу,

уснама обликујемо осмех или чучнемо. За време

тих кретњи не мењамо место, али мењамо

положај тела. 

И у унутрашњости организма имамо разна

кретања. Понекад осећамо како нам срце куца,

како нам крчи желудац, како нам се померају

црева. Промена места, промена положаја и

унутрашње кретање су опште карактеристичне

способности живих бића. Кретање је општа

животна појава.

локомоторни систем (систем органа за

кретање) код човека састоји се од два дела, од

скелета (костура) и скелетних мишића, који се

припајају за кости [3]. скелет учвршћује и поду-

пире организам, односно штити унутрашње ор-

гане. Скелет главе је лобања. Састоји се од два

дела: од лобање и од костију лица.

Осовина људског тела је кичмени стуб, који

је грађен од кичмених пршљенова. Кичмени

стуб је савитљив и еластичан. За продужетке

леђних пршљенова припаја се 12 пари ребара,

од којих 10 пари се напред спаја са грудном

кости. Горњи екстремитети се раменим поја-

сом везују за кичмени стуб, а доњи екстреми-

тети помоћу карличног појаса. Рамени појас је

грађен од две кључне кости и од две лопатице.

Карлицу гради крсна кост, односно лева и дес-

на карлична кост. Грађа горњих и доњих екстре-

митета веома је слична. 

• Да ли можеш да наведеш било шта 

а да се не креће? Ни у унутрашњости?
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Систем органа за кретање/локомоторни систем човека. 

Колико костију гради бутину а колико потколеницу? [3]

свод лобање

чеона кост

горња вилица

доња вилица

кључна кост

лопатица

рамена кост

жбица

лакатна кост

кости ручја

карлична кост

кости доручја

кости прстију
(фаланге)

ребра

јабучна/јагодична
кост кости лица

бедрена кост карлични
појаспрепонска кост

седална кост

бутна кост

чашица

голењача

кости ножја

кости доножја
кости прстијудуги екстензори прстију

троглави мишић листа лисњача

четвороглави мишић
натколенице (бута)

терзијски/кројачки мишић

мишићи опруживачи

(екстензори) руке

двоглави мишић
надлактице

делтасти мишић

стерноклеидомастоидни
мишић (савијач главе)

мишићи лица 
(мимични мишићи)

мишић чела

велики грудни мишић

спољашњи коси 
мишић трбуха

прави мишић трбуха

савијачи 
(флексори) подлактице
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кости. Бутна и надлактична кост су цевасте

кости. Кости споља прекрива покосница. Кошта-

не ћелије се хране из крвних судова који пролазе

кроз покосницу. Наше кости су чвршће и еласти-

чније од ливеног гвожђа. Наше кости, наиме,

нису потпуно испуњене. Унутар тврде (компакт-

не) кости налази се сунђераста (спонгиозна)

кост и коштана срж. У сунђерастој (спонгиоз-

ној) коштаној маси, адекватно правцима оптере-

ћења, формирају се коштане гредице/ламеле.

Ове ламеле распоређене су слично металној

структури једног челичног моста [4]. Захваљују-

ћи тој структури наше кости су еластичне и у

односу на своју тежину веома чврсте.

мишићи се тетивама припајају за кости. Два

краја се припајају за две различите кости. Уз

поједине зглобове припадају антагонистички

мишићи – један савијач и један опруживач – који

делују супротно један другом [5а]. Када се

савијач затегне опруживач се опушта и обрнуто.  

Мрежа крвних судова наших скелетних ми-

шића је веома густа. Мишићи обављају велики

рад, а за то је потребна огромна количина

хранљивих материја и кисеоника. Због тога су

мишићи, које иначе зовемо месо, црвенкасте

боје, јер су густо испреплетени крвним судовима

[5б]. Хемијску енергију мишићи претварају у

кинетичку енергију. Притом настају отпадне ма-

терије и ослобађа се топлота. Отпадне материје

које доспевају у крв изазивају умор, а оне које

остају у мишићима изазивају упалу мишића. 

„Дајте ми, молим вас, пола килограма

мишића!” Од намирница које висе на кукама

које не садрже мишиће? [5б]

Структура цевасте кости. Оловком обеле-

жи коштане гредице које се укрштају [4]

сунђераста (спонгиозна)
кост (црвена коштана срж)

компактна кост

коштана шупљина
(жута коштана срж)

покосница

Мишићи савијачи (флексори) и мишићи

опруживачи (екстензори). Која је веза између

овог мишића савијача и чашице? [5а]

1. Која је разлика између промене места,
промене положаја и унутрашњег кретања?

2. Која је улога коштаног скелета и
скелетних мишића приликом кретања?

25
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У организму човека има преко две стотине

костију. 

Пипањем потражи кости својих горњих екс-

тремитета, односно кости којима се екстремитет

везује за труп. Назив лопатица (лопатна кост)

вероватно води порекло од речи лопата,

лактица (лакатна кост) улази у састав зглоба

лакта. Облик грудног коша личи на старинску

кошницу пчела исплетену од прућа.

Реч рука у свакодневном говору може да оз-

начи и цео горњи екстремитет, а у стручној тер-

минологији биологије тај израз се користи само

за шаку и прсте. У научном смислу и сам израз

нога означава само онај део доњег екстре-

митета који се налази у ципели. 

Ако поставиш свој длан на клупу и након тога

надланицу окренеш према клупи приметићеш

да лакатна кост и мали прст остају на месту,

док се око њих ротира жбица и палац. Када је

длан окренут на доле, онда се жбица и лакатна

кост укрштају [6]. 

Мимику осигуравају тзв. кожни мишићи који

се не припајају за кости већ се припајају за

везивно ткиво коже. 

Захваљујући изразито покретном зглобу

палац можемо окренути према длану. Захва-

љујући томе, добро можемо користити своју

руку, хватати алате, писати хемијском/оловком и

узимати друге предмете. Такав зглоб има само

човек.

У зглобној капсули/чаури налази се зглобна

течност која испуњава простор између крајева

костију. Ова зглобна течност, слично као код

машина уље за подмазивање, смањује трење

при кретању. На местима где се протежу дугачке

тетиве, на пример на надланици, од превеликог

трења тетиве штити омотач од везивног ткива

[7]. 

*

Једну шупљу цев је много теже савити него

једну пуну, компактну шипку израђену од исте

материје. Цевасте кости подносе већи терет од

пљоснатих костију. Бутна кост у дужини подноси

и оптерећење од 16.500 N.

26

3. Наведи два главна дела лобање и
кости трупа. 

4. Које кости везују екстремитете за
труп?

5. Упореди кости горњих и доњих
екстремитета. 

6. Нацртај један зглоб и именуј поједине
делове. 

7. Због чега су кости еластичне, а због
чега су чврсте?

8. Окарактериши скелетне мишиће!
Због чега је важно да мишићи буду богато
снабдевени крвљу?

9. Зашто се загрејемо када трчимо?
Положај жбице и лакатне кости [6]

Тетиве ручја и доручја [7]
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Правилно држање тела

Кичмени стуб даје потпору нашем организ-

му. Двострука савијеност кичменог стуба у

облику латиничног слова „С” веома је важна, јер

обезбеђује усправни положај и еластичност

нашег кретања [1]. Држање тела је добро ако

нам глава гледа према напред, грудни кош је

благо испупчен, ивица лопатица се не може

напипати, а стомак је увучен. 

Суштина неправилног држања тела је суви-

ше изражени конвексни лук леђног кичменог

стуба. Неправилно држање тела није само

естетско питање, наиме, та неправилност може

да отежава и рад срца односно плућа. Непра-

вилно држање тела може да доведе до фор-

мирања дисторзије и разних деформација.

Ранац је много здравији начин за ношење

школског прибора од обичне торбе о рамену, јер

не квари држање тела [2а]. 

зДравље система Органа за кретање

Кичмени стуб. У ком правцу гледа

имагинарни човек коме припада кичмени

стуб нацртан на слици? [1]

вратни
кичмени
пршљенови

леђни кичмени
пршљенови

слабински
кичмени
пршљенови

крсна кост

тртична кост

Ношење ранца је здравије [2a]

често коришћење једног
рамена

грбаво држање тела

Сколиоза и грбаво држање тела. 

Које су сличности и разлике? [2б]

27

Biologia8_1  2014.07.22.  13:34  Page 27



Превелика савијеност кичменог стуба у стра-

ну проузрокује искривљење кичме, сколиозу. У

крајњем случају проузрокује исте проблеме као

и грбавост, односно прекомерно савијање кичме

према напред [2б]. 

За побољшање држања тела погодни су

спортови који јачају мишиће трупа, нпр. плива-

ње, веслање, одбојка, кошарка и дизање тегова.

Увек обратимо пажњу да усправно седимо, да су

нам обе подлактице наслоњене док пишемо и

да се не нагињемо превише [3]. Кревет по

могућству треба да буде раван, а јастук танак. 

Бављење спортом, односно начин живота

који је испуњен кретањем веома је важан у

свим животним добима. Међутим, када је орга-

низам у периоду интензивног раста (пубертет)

бављење спортом нарочито је важно. Мишићна

влакна оних мишића које не тренирамо посте-

пено слабе и атрофирају. Поред тога, спорт јача

срце односно систем органа за дисање. 

Најчешће обољење ногу су равни табани

[4] који настају спуштањем уздужног свода та-

бана. Човек са равним табанима не само што

хода ружно, већ за њега ходање представља и

већи напор јер је сам ход нееластичан. Превен-

тива, терапија и лечење равних табана је

изузетно важно и због тога што утиче на држање

целог тела. У спречавању формирања равних

табана помаже ако често ходамо боси и на

прстима или ако се дижемо са пете на прсте и са

прстију на пете. Изузетно је здраво ако ходамо

боси по неравном терену. У превентиви равних

табана веома је важно да обућа буде одго-

варајуће величине и облика. Улошке за равне

табане увек преписује стручњак, јер лоши

улошци погоршавају ситуацију. 

Претерано оптерећење органа за кретање

може довести до уганућа, ишчашења или пре-

лома [5]. Суштина уганућа је процес у току којег

се кости које улазе у састав зглоба удаље једна

од друге и на тај начин издужују лигаменте и

тетиве, али се након кратког времена враћају у

оригинални положај. У таквом случају настаје

оштећење мањих крвних судова и због тога око-

лина зглоба отекне, а сам зглоб боли. Препо-

ручена је поштеда и стављање облога да би се

зглоб регенерисао до оригиналног стања.

У случају ишчашења кости се у тој мери уда-

ље једна од друге да долази до кидања зглобне

капсуле и једног или више лигамената, а кости

се не враћају у оригинални положај. Мишићи се

згрче због јаког бола и на тај начин фиксирају

неповољан положај. Због тога репозицију увек

треба да врши стручњак, нестручан третман

може да погорша стање.

Под дејством изузетно јаких механичких

ефеката кост може да напукне или да се сломи.

Да би кости правилно срасле, неопходно је

1. Зашто су важни нагиби кичменог
стуба?

2. Које су најчешће промене на
кичменом стубу?

28

Седите увек усправно! [3]

Отисак здравог стопала (горе) и равних

табана (доле). Како утичу равни табани 

на висину тела? [4]
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сломљену кост фиксирати гипсаним завојем или

на неки други начин. 

Упала овојнице тетива настаје као резултат

преоптерећења. У ствари, овојница тетива је

једна танка цев од везивног ткива у којој тетива

лагано клизи. Ако, међутим, преоптеретимо неку

од тетива, најпре због великог трења долази до

запаљења овојнице. Ако је не одмарамо, стање

се може погоршати. 

Болесни зглобови могу бити толико осетљи-

ви да региструју промене ваздушног притиска

које претходе промени времена. Тада су

зглобови, без видљивог разлога, веома болни. 

Поремећај развоја кука доводи до ишчаше-

ња кука [6]. Ова болест се зове ишчашење зато

што глава бутне кости није на месту, тачније,

неће бити на месту ако се код детета не започне

на време одговарајућа терапија. Код одојчета

старог неколико месеци сигурно се може пос-

тавити дијагноза ишчашења кука или склоност

ка овој болести, али се у том периоду релативно

лако може и излечити. Неопходно је постићи да

глава бутне кости што више потискује зглобну

чашицу у карличној кости. То оптерећење,

наиме, потпомаже нормалан развој зглоба. 

Када неко врши интензивнију физичку актив-

ност од оне на коју је навикао долази до упале

мишића. Упалу мишића изазива нагомилана

млечна киселина која се ствара када је снабде-

вање мишића крвљу, па тако и кисеоником,

мање од потребног. Тада организам, пошто не

постоји друго решење, своје енергетске потребе

обезбеђује разграђивањем шећера без прису-

ства кисеоника – у анаеробним условима и тада

се ствара млечна киселина. Пошто и благо раз-

мрдавање мишића у некој мери побољшава

циркулацију мишића, једна мала „додатна” фи-

зичка активност може да убрза пролазак упале

мишића. Млечна киселина која проузрокује упа-

лу мишића је иста она млечна киселина због које

од млека настаје кисело млеко. 

Угануће, ишчашење, прелом. Потражи крвне судове на цртежима! [5]

ишчашење

угануће

Приликом ишчашења кука глава бутне

кости не зглобњава се на одговарајући

начин [6]

3. Које су последице сколиозе?

4. Зашто је баш у пубертету најважније
бавити се спортом?

5. Које спортове би препоручио за
побољшање држања тела?

6. Шта су равни табани и како се могу
спречити? 

7. Да ли постоји повезаност између
равних табана и неправилног држања
тела?

8. По чему је сличан механизам ишча-
шења и уганућа, а по чему се разликује?

прелом

29
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У протеклих неколико милијарди година

живи свет је постигао разне нивое организова-

ности. Данас упоредо живе формације једно-

ставније и од ћелија вируси, односно једноће-

лијска и вишећелијска жива бића.

Код једноћелијских живих бића све живот-

не функције обавља једна једина ћелија. Код

вишећелијских живих бића, нарочито код оних

развијенијих, међу ћелијама је дошло до поделе

задатака/функција. Формирала су се ткива.

Главни типови ткива су: епително ткиво, везивно

ткиво, потпорно ткиво, мишићно ткиво, нервно

ткиво. Разна ткива формирају органе, а органи

се групишу у системе органа. Тако су грађене

развијеније животиње, као и организам човека.

Свака ћелија је грађена од цитоплазме коју

обавија ћелијска мембрана, а у цитоплазми се

налази и ћелијско једро. Хемијске материје које

граде ћелију су: беланчевине, шећери и масти, и

наравно вода односно минералне материје

растворене у води. 

изазивачи болести/патогени организми –

вируси, бактерије, гљиве и једноћелијски организ-

ми – изазивају болести уколико пробију одбрам-

бене линије организма, односно ако организам

није заштићен у односу на њих (имунитет). Нај-

боља одбрана против болести је превентива. 

спољашњи омотач у исто време нас штити

и повезује са спољашњим светом. У кожи кичме-

њака поред епителног ткива налазимо и везивно

и масно ткиво. Кожа човека (и кичмењака)

грађена је од покожице (епидермис), крзна

(дермис) и поткожног слоја. 

Здравље коже првентсвено можемо сачува-

ти редовним и прецизним одржавањем личне

хигијене, ношењем правилне одеће и обуће,

одговарајућом исхраном и адекватним сунча-

њем.

Сва жива бића се крећу. Кретање је општа

животна појава/функција. Унутрашње кретање

се одвија унутар ћелија и унутар организма. За

животиње је подједнако карактеристично крета-

ње, промена места и промена положаја.

Код развијенијих животиња (и човека) сис-

тем органа за кретање/локомоторни ситем

састоји се од два дела: од скелета и система

мишића.

здравље локомоторног система можемо

сачувати редовним физичким активностима;

здраво оптерећење је повољно и за кости и за

мишиће. 

30

И ти можеш овако да почнеш дан!

сажетак

Организација живих бића. 
кОжа и кретање

1. Наведи ниво организације.

2. Које типове ткива познајеш?

3. Који су градивни елементи животињ-
ских ћелија и ћелија човека?

4. Шта су патогени организми? Која
жива бића спадају у ову групу?

5. Наброј задатке коже.

6. Наведи структуру коже.

7. Које типове кретања познајеш?

8. Наведи главне делове скелета.

9. Именуј главније мишиће.

10. Какве навике треба да стекнемо у
области личне хигијене и физичке актив-
ности да бисмо остали здрави.
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МетаболизаМ

„... Али ако није пила, добро је јела. Оним јаким, здравим зубима
огули батак одједном, и некако са задовољством спусти кост да
звекне у тањиру...”

Исидора Секулић: Госпа Нора

Цртеж Леонарда да Винчија о унутрашњим органима човека
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ДиСање

И метаболизам је животна појава/функција.

Током метаболизма жива бића из своје околине

узимају разне материје и енергију. На тај начин

обезбеђују сопствене енергетске потребе и за

живот неопходне материје. Делови процеса ме-

таболизма су дисање, варење/исхрана, цирку-

лација и излучивање. У наредном делу градива

упознаћемо се са овим процесима. 

Већина живих бића не може да живи без

ваздуха, тачније без кисеоника који се налази у

ваздуху. Ако животиње не добију ваздух

угину/угуше се. Дисање представља размену

гасова, улазак и излазак ваздуха, а суштина

дисање је узимање кисеоника и отпуштање

угљен-диоксида. 

Систем органа за дисање/респираторни
систем човека састоји се од више органа.

Ваздух до плућа доспева пролазећи кроз носну

шупљину, ждрело, гркљан, душник и душнице до

алвеола у плућима [1]. У плућима се одвија

размена гасова. Значи, кисеоник прелази у крв,

а из крви угљендиоксид прелази у ваздух. Пут

ваздуха засићеног угљендиоксидом води од

плућа до носне шупљине. 

У носну шупљину ваздух доспева преко

носних отвора. Носну шупљину облаже слузо-

кожа прекривена трепљастим епителом [1а].

Трепље су танки продужеци на површини епи-

телних ћелија. Ове трепље терају слуз и у слузи

слепљене честице прашине према носном отво-

ру. Ваздух се, дакле, у носној шупљини прочи-

сти, а захваљујући богато прокрвљеној слузоко-

жи загрева се и засићује воденом паром. Када

дишемо кроз уста све то се не дешава и због

тога прети опасност од заразе.

Ждрело повезује носну шупљину са душни-

ком. Обложено је слузокожом. Гркљан пред-

ставља улаз у душник. Грађен је од хрскавица и

у њему су затегнуте две гласне жице [2]. Отвор

који се налази између гласних жица је гласна

пукотина. Ваздух који пролази кроз овај отвор

изазива треперење гласних жица. На тај начин

се ствара глас [2а]. У формирању/обликовању

гласова при говору и певању учествују и језик,

зуби и усне. 

Скелет душника састоји се од хрскавичавих

прстенова у облику слова „С”. Ове прстенове

везивно ткиво повезује у цев, коју облаже треп-

љаста слузокожа. Својим кретањем трепље

непрестано потискују честице прашине које су

• Да ли је узимање материје увек и

истовремено узимање енергије? Да ли

постоји узимање енергије без узимања

материје?

Делови респираторног система. 

Колико има од појединих делова? [1]

ждрелоносна

шупљина

носни

отвор

уста

плућни

режњеви

гркљан

душник

душница

душничке

цеви

душничке

цевчице

Трепљасти епител. Трепље нису „голе” већ

се налазе у нечему. Шта је то? [1a]

32

Biologia8_2  2014.07.22.  13:35  Page 32



доспеле у душник према носној шупљини.

Душник се грана у две душнице, које воде у

десно и лево плућно крило. Душнице су гра-

ђене исто као и душник. Душнице се у плућима

гранају попут стабла, у све тање и тање

душничке цеви, цевчице, које немају хрскави-

це. Душничке цевчице завршавају се у алвеола-
ма облика грозда. Зид алвеола грађен је од

једнослојног танког епитела обавијеног густим

сплетом капилара. То је дисајна површина

плућа, ту се врши размена гасова. 

Плућа су прекривена двоструким слојем

плућне марамице. Један слој плућне марамице

належе на плућа, а други облаже унутрашњу

површину грудног коша [3а]. Између два слоја –

две плоче плућне марамице налази се танак

слој течности који има улогу подмазивања.

Површине плућне марамице чини глатком танак

слој течности. Плућа немају мишиће, не шире се

и скупљају сама по себи, већ се то изводи покре-

тима грудног коша. Грудни кош покрећу мишићи

који су причвршћени за ребра. И пречага/дија-
фрагма која се налази на граници грудног коша

и трбушне дупље, има важну улогу у дисању. 

Приликом удисаја ребра се издижу,

дијафрагма се затегне и купола дијафрагме се

спушта. Захваљујући томе запремина плућа

порасте и ваздух струји у плућа. Приликом

издисаја ребра се спуштају, дијафрагма се

Грађа гркљана [2]

Функционисање гласних жица. Колико пута

затрепери гласна жица у току једног

круга/кружног процеса? [2a] Попречни пресек зида грудног коша [3a]

ребра и мишићи

танак слој

течности
пречага

(дијафрагма)

спољашњи слој

плућне марамице

унутрашњи слој

плућне марамице

гласне жице

гркљански

капак

(поклопац)

гркљанска

хрскавица

гласне жице

душник
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опушта, купола дијафрагме се подиже према

грудном кошу, запремина грудног коша се

смањује и ваздух се потискује из плућа [3]. 

Човек у мировању у једној минути просечно

16 пута удахне, али приликом напорне физичке

активности број удисаја вишеструко се пове-

ћава. Приликом једног удисаја у мировању само

пола литре ваздуха се мења, иако је укупна

запремина два плућна крила око 5 литара. 

Удахнути ваздух садржи 21% кисеоника 

и 0,04% угљен-диоксида. Издахнути ваздух

садржи, отприлике, 16% кисеоника, 4% угљен-

диоксида и 1% водене паре [4].

Јачина људског гласа зависи од брзине

ваздуха који струји из плућа и од мере

померања гласних жица. Висина гласа мења се

зависно од тога колико често гласне жице

трепере и прекидају струјање ваздуха. Када

певамо гласом средње висине гласна пукотина

се отвара и затвара 400 пута у секунди. 

Дечаци имају кратке гласне жице и због тога

имају висок глас. За време пубертета гласне

жице се издужују, боја гласа се мења, глас

постаје дубљи. То латинском позајмљеницом

називамо мутирањем. Код девојчица глас се у

току пубертета не мења толико. 

1. Наведи делове система органа за
дисање – респираторног система.

2. Шта је разлика између размене
ваздуха и размене гасова?

3. Шта је дисајна површина и како
ваздух доспева до ње?

4. Којим путем напушта организам
угљен-диоксид?

5. Шта се дешава са ваздухом док дође
до плућа?

6. Како се мења положај дијафрагме и
грудног коша приликом удисаја односно
издисаја?

8. Где се ствара глас?

У радној свесци имаш посебно поглав-

ље посвећено експериментима/испи-

тивањима везаним за процес дисања.

34

A

Б

В

удисај

грудни кош 
се издиже

дијафрагма 
се затеже

издисај

грудни кош 
се спушта

дијафрагма 
се опушта

душничке цеви душничке
цевчице

алвеоле
(мехурићи)

капилари

А: удисај, Б: издисај, В: алвеоле. 

Колико се разликује положај и правац ребара

приликом удисаја? [3]
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Дисајна површина наших плућа може изно-

сити и 100 m2. То је, отприлике, површина поло-

вине тениског игралишта. Узмимо у обзир да

површина наше коже износи свега 1,5 m2. 

Величину дисајне површине одређују мере-

њем виталног капацитета. Тада се мери

колико ваздуха може једна особа, приликом

једног издисаја, истиснути из својих плућа.

Витални капацитет појединих спортиста може

достићи 6 литара, иако у њиховим плућима још

увек остаје, отприлике, литар ваздуха. 

*

Приликом штуцања дијафрагмом се незави-

сно од наше воље контрахује – скраћује и грчи.

Иначе дијафрагму можемо и вољно управљати,

наиме онда удахнемо када желимо. 

У току исхране често се дешава да се

загрцнемо, што значи да нам залогај грешком

доспева у душник. Када се загрцнемо, снажно се

закашљемо и као резултат тога ваздух, који

великом снагом потискујемо, буквално избацује

комад хране из душника. У таквим приликама

немојмо ударати особу која се загрцнула по

леђима, наиме, на тај начин јој уопште не

помажемо, само погоршавамо ситуацију, јер

страно тело још дубље склизне у душник. 

Састав удахнутог и издахнутог ваздуха [4]

CO
2

N
2

O
2

удисај издисај

Плућни капацитет спортиста је веома велик [5]
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Ваздух „цивилизованог” света је све зага-
ђенији, садржи све више за здравље штетних

материја. Нажалост, у градском/урбаном вазду-

ху, који стално удишемо, велик је број хемијских

једињења која су природи страна – тј. хемика-

лија које се у нормалним условима не налазе у

природи [1]. (Данас је, нажалост, већ и сеоски

ваздух све више загађен). Ово стално „тровање”

у толикој мери оптерећује одбрамбени систем

организма да наступају алергијске реакције и на

материје природног порекла (нпр. полен одређе-

них биљака).

У ствари, и пушење је једна врста загађи-

вања ваздуха. Пушење је из више аспеката

штетна навика. С једне стране, приликом пуше-

ња ваздух са димом кроз уста без препрека дос-

пева до плућа, а са друге стране, тај дим садржи

отровни никотин и материје које изазивају рак.

За организам у развоју пушење је много штет-

није него за одрасли организам. 

Честа обољења органа за дисање. Пре-

хлада, кијавица настаје када одређени вируси

слузокожу носне шупљине приморавају на

интензивније стварање секрета. По могућству,

ваздух удахнимо увек кроз нос. Наиме, с једне

стране, у носној шупљини ваздух се загрева, а

са друге стране, задржава се прашина и друге

штетне материје, које тако не доспевају у плућа.

Хладан ваздух удахнут кроз уста расхлађује

слузокожу грла и због тога се смањује отпорност

ове слузокоже [2] те се на њој настањују бакте-

рије и тако настаје честа болест горњих дисајних

путева – упала грла и крајника. Ако патогени

микроорганизми продру у ниже делове система

органа за дисање болест постаје опаснија.

бронхитис је запаљење душника, а ако се

инфекција спусти до плућа, настаје упала плу-
ћа (пнеумонија). Некада је упала плућа била ве-

ома опасна болест и често се завршавала смрћу.

Човек који пати од обољења дисајних органа

кијањем и кашљањем лако може заразити своју

околину. Наиме, приликом кијања и кашљања

ваздух који напушта организам пун је ситних

капљица секрета, које су пуне изазивача боле-

36

зДравље СиСтеМа орГана за ДиСање

Загађен градски ваздух [1]

Biologia8_2  2014.07.22.  13:35  Page 36



сти – патогених микроорганизама. Због тога је

неопходно да када кашљемо и кијамо покријемо

уста марамицом или руком. 

тренирање плућа. По могућству боравимо

што више времена на чистом, свежем ваздуху. У

току физичких активности које обављамо на

свежем ваздуху јачају плућа, продубљује се

дисање, отварају се алвеоле, расте дисајна

површина и капацитет плућа и на крају се

побољша снабдевање организма кисеоником. 

Загађеност ваздуха у градовима је веома

велика. На пример загаћеност/оптерећеност

ваздуха прашином 15 пута је већа у великим

градовима него у селима. У Будимпешти једним

удисајем удишемо пола литре ваздуха, а у овој

количини ваздуха може бити и више милијарди

честица прашине. Због тога у Будимпешти на

један квадратни метар, у току једног месеца,

исталожи се око 10 грама прашине. На штете

проузроковане прашином надовезују се издувни

гасови аутомобила који садрже разне отрове и

материје које изазивају рак. 

Приликом кашљања или кијања одстрању-

јемо страну материју која је доспела у душник.

Просто је невероватно да приликом кијања

струјање ваздуха у душнику достиже брзину од

око 60 km/h, а пролазећи између гласних жица

може да достигне и брзину од 350 km/h. Ова

брзина знатно премашује брзину ветра прили-

ком невремена, која износи око 150 km/h. Голим

оком невидљиве ситне капљице секрета, које

приликом кашљања напуштају наш организам,

могу да „одлете” и на даљину од 3-4 метра. Због

тога коришћење марамице није само питање

лепог васпитања [3].

Сушица, другом речју туберкулоза (TBC)

вековима је била смртоносна болест. Међутим,

загорчала је живот и онима који нису умрли од те

болести. Делимично због побољшања хигијен-

ских услова, делимично због боље/квалитетније

исхране, из чега проистиче боље опште стање,

боља кондиција, ова болест се протеклих де-

ценија повукла. Тужно је, међутим, да управо

ових дана и у Мађарској расте број оболелих од

туберколозе. И то знамо да је разлог за то што

многи људи поново живе у лошим здравственим

и хигијенским условима, односно слабија им је

исхрана. 

• Да ли је тренирање плућа слично

тренирању спортиста?

1. Од чега је загађен ваздух градова?

2. Каква је повезаност између загађења
ваздуха и појаве алергијских болести?

3. Пушење је штетно из више разлога.
Који су ти разлози?

4. Како настаје упала грла?

5. Која су карактеристична обољења до-
њих дисајних путева?

6. Како се шире болести дисајних
путева?

7. Од чега и како може да расте капа-
цитет плућа?

37

Пут ваздуха кроз нос и преко устију. 

У којем случају је отворен гркљан? [2]

Када би капљице кијања светлеле! [3]
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Пушење. Дуван (научни термин: Nicotiana

tabacum) је биљка америчког континента. Већ је

и Кристифор Колумбо забележио да Индијанци

домороци „веома цене листове одређених би-

љака” и добио је на поклон листове „који

миришљаво диме”. У Европи су на почетку из

Америке донете листове дувана сматрали

чудотворним средством за које су сматрали да

је повољно против зубобоље, главобоље и кож-

них болести. Запалили су листове и увлачили

дим, самлели су дуван до веома ситног праха

(који се зове бурмут) а након тога бурмут ушмр-

кавали кроз нос, евентуално су жвакали дуван и

пљували. 

Активна метерија у дувану под називом ни-

котин (алкалоид) је нервни отров који првенст-

вено делује на висцералне нерве. У малој коли-

чини најпре надражује, а потом  паралише те

нерве. Прво пушење праћено је благим трова-

њем, а симптоми су вртоглавица, главобоља,

мучнина, цвокотање, слабост у мишићима и дрх-

тање. Као позитивно дејство никотин поспешује

варење и смањује осећај глади. Само пушење

као ритуал делује умирујуће. 

Штетна дејства: губитак апетита, лош сан,

поремећаји циркулације, успореност чулних

органа, запаљење слузокоже итд. Пушење је

штетно за плућа и за крвне судове и повећава

ризик обољевања од рака. Формирање рака –

тумора поспешује дим који се формира

сагоревањем дувана, а не никотин. Пушење за

време трудноће угрожава здравље плода, а

пушење за време дојења здравље одојчета. 

Пушење је штетна навика. Знамо да се

страствени пушачи веома тешко одвикавају од

пушења, и ако не попуше дневну дозу цигарета

субјективно се лоше осећају. Имају сиптоме

апстиненције. Из тог аспекта никотин је дакле

дрога средње јачине. Ко је покушао да пуши или

је макар једном запалио цигару, веома добро

зна да први дим изазива веома лоше осећање, а

након прве цигарете, у већини случајева, деци

позли, што значи да се навика није створила

зато јер је то „тако фино”. Ни из далека! Пушачи

су постали зато јер су, савладавши одвратност и

борећи се са мучнином, као пубертетлије сами

себе присилили на пушење, мислећи да ће од

тога бити „одраслији” [4]. Данас на појединим

радним местима предност имају непушачи.

Пушење није штетно само за пушаче, већ и

за пасивне пушаче, оне који живе заједно са

пушачима и тако удишу дим цигарета, иако то не

желе. Данас закони штите непушаче: у школама

и на јавним местима забрањено је пушење [5].

Дувански дим садржи никотин, деривате

катрана итд. Никотин је опасан отров а за дери-

вате катрана је доказано да изазивају рак –

туморско обољење. Деведесетпет одсто оболе-

лих од рака плућа су били пушачи. Једна особа

која је страствени пушач има 40 пута већу шансу

да оболи од рака плућа од особе непушача.

Штитиш сопствени живот ако не пушиш и
избегаваш дуванским димом задимљене
просторије.

38

Можда ме глава и не боли 

од математике? [5]

Ау, ово је заиста вртоглаво! [4]
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Без хранљивих материја ни једно живо биће

не може да опстане. За већину биљака

хранљиве материје чини угљен-диоксид у

ваздуху, односно вода и минералне соли

апсорбоване из земљишта. Хранљиве материје

животиња потичу од поједених биљака или

материја других животиња. Од тих материја

изграђују сопствено тело. Из тог аспекта

гледано, човек се уопште не разликује од

животиња. 

Наша јела и храна припремају се од

намирница. Чак и за најједноставније јело, као

што је нпр. гулаш, неопходне су разне намир-

нице – месо, маст или уље, лук, кромпир, браш-

но, јаје, зелен, паприка, со и вода [2]. Намир-

нице садрже разне хранљиве материје.

Стара изрека гласи: „Не живимо зато да

бисмо јели, него једемо да бисмо живели” [1].

Хранљиве материје су беланчевине, масти

и шећери, односно скроб који се разлаже на

шећере. То су органске хранљиве материје.

Неопходне су међутим и неорганске хранљиве

материје, такве су минералне материје и вода.

Минералне материје су, на пример, кухињска со

и калцијумове соли које се у великој количини

налазе у млечним производима [2б]. 

Хранљиве материје које се налазе у храни

представљају једињења са великим молекулима

Хранљиве Материје

„Не једемо зато да бисмо живели ... или, како је сад то?” [1]

Правилна сразмера наших главних

намирница [2]
Коришћење органских 

хранљивих материја [2б]

маст шећер беланчевина

гориво
градивни

елементи

депонују се користе се

39

• Да ли је могуће да се угљеников атом

угљен-диоксида који си једном прили-

ком издахнуо врати у твој организам?

Млеко

Брашно

Музле

Уље
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– макромолекулима, која се разграђују у току ва-

рења. Мањи молекули који настају у току варе-

ња апсорбују се из цревног тракта и путем

циркулације долазе до ћелија. У ћелијама се или

користе одмах или се депонују. Ћелије хран-

љиве материје користе на два начина. Један део

хранљивих материја користи се за изградњу
градивних елемената ћелије. Други део се

користи као енергија за обављање животних
функција. 

Беланчевине су неопходне хранљиве мате-

рије, пре свега зато јер су главни градивни еле-

менат ћелија. Масти су хранљиве материје које

осигуравају неопходну енергију. У нашем орга-

низму резервна енергија се нагомилава у већој

количини у масном ткиву. Шећер и скроб су

хранљиве материје које се у највећој количини

уносе у организам. У људском организму шећер

и скроб првенствено служе као гориво. Једно-

ставни шећери граде једињење слично скробу,

које се депонује у јетри и мишићима. Храна и

намирнице су тим вредније, што више врста

хранљивих материја садрже. Имамо такве

намирнице које, такорећи, садрже само једну

врсту хранљиве материје. Такве намирнице су

шећер и маст. У другим намирницама имамо

више врста хранљивих материја. Више од по-

ловине брашна чини скроб, али брашно садржи

и беланчевине, односно малу количину масти.

Највећи део путера је маст, али садржи и друге

хранљиве материје. Јаје, поред беланчевина,

садржи релативно много масноће, односно по

мало шећера и скроба. 

Када кажемо да наш организам сагорева

хранљиве материје не мислимо на паљење и

сагоревање нафте и угља у пећима. Оба про-

цеса су оксидација и у току оба процеса настају

исте материје. Нафта и угаљ изгоре брзо и про-

цес је праћен светлосном енергијом. Хранљиве

материје, гориво нашег организма, сагорева

споро, у више потеза, без појаве светлосне

енергије. 

Шећер и скроб заједничким именом зовемо

угљеним хидратима. И целулоза која се налази

у зиду биљних ћелија спада у угљене хидрате.

Просечно развијен, здрав одрастао човек у

потпуном мировању, који 12 сати гладује за

један дан потроши око 7500 КЈ (1800 кило-

калорија) енергије. То је базични метаболизам.

Базични метаболизам се мери потрошњом

1. Наведи неколико јела, намирница и
хранљивих материја. 

2. Која је разлика између јела и хран-
љиве материје? 

3. Наведи намирнице које се могу јести
без припремања, значи можемо их сматра-
ти јелом.

4. Да ли је млеко намирница или јело,
или и једно и друго?

5. Шта се дешава са шећером у нашем
организму?

6. Шта се дешава са мастима у нашем
организму?

7. Како наш организам користи беланче-
вине?

Разградња великих молекула –

макромолекула масти, угљених хидрата 

и беланчевина [3]

угљени хидрати

масти

беланчевине
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кисеоника који је потребан за сагоревање

хранљивих материја.

Вода је неопходна за живот. Сваки човек

дневно троши 2-3 литре воде, што у току

исхране, што као садржај разних напитака. Да

бисмо произвели 50 kg зрелих пшеничних зрна

потребно је 16-180 хиљада литара воде. У

данашње доба значајно се смањују наше ре-

зерве квалитетне воде, а знатан део те воде

долази из иностранства. Због тога штеди воду!

[4]

Жеђ најбоље гаси чиста вода. Штета што

смо се одвикли од ње, стално пијемо освежа-

вајућа пића са неким укусом.

Чиста вода је неопходна за живот [4]

41
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Витамине у организам уносимо заједно са

хранљивим материјама. Потребни су нам само у

малим количинама, али су те мале количине

неопходне јер наш организам није способан да

произведе витамине. Витамини нису ни градив-

ни елементи ни гориво, а ипак без њих се не

одвијају животне функције. Неопходни су за нео-

метани рад организма, представљају додатне

хранљиве материје. Неки од витамина постоје у

облику провитамина од којих је наш организам

већ способан да произведе сам витамин.

Оне витамине који се растварају у води
неопходно је свакодневно уносити у организам,

јер их организам не може депоновати. Због тога,

уколико је дневно унета количина датог вита-

мина мала, долази до поремећаја у функцио-

нисању организма и до болести. Витамини који

се растварају у мастима могу се депоновати

краће или дуже време. Код ових витамина поред

мањка веома ретко може доћи и до штетног

вишка витамина у организму. 

витамин а неопходан је за нормално функ-

ционисање епитела (коже). У недостатку овог

витамина кожа попуца и прва одбрамбена ли-

нија организма не може спречити инфекције. 

И за нормално функционисање ока је неопходан

А витамин, због тога могу настати проблеми са

видом. Витамин А се раствара у мастима.

Провитамин витамина А је каротин који многим

намирницама даје жуту боју. Витамин А или

провитамин налази се у следећим намирни-

цама: јетра, жуманце, млеко, путер, шаргарепа,

бундева, спанаћ, салата, купус, парадајз. 

витамин B1 неопходан је за нормално,

здраво функционисање нервног система. Ако у

организам уносимо мало овог витамина,

недостатак доводи до несанице, главобоље,

брзог замарања и губитка апетита. Раствара се

у води. Витамин B1 садржи квасац, црни хлеб,

ражани хлеб, месо, јетра, кромпир, пасуљ и

грашак. 

витамин B12 неопходан је за стварање

крви. У недостатку овог витамина формира се

тешка анемија. Раствара се у води. Витамин B12

садржи говеђе срце и месо, свињска џигерица,

јаје, млеко и сир. 

витамин C неопходан је за производњу енер-

гије у ћелијама. У недостатку овог витамина

смањује се отпорност организма према инфек-

цијама, долази до запаљења десни, кваре се

зуби, појављују се крварења, односно несаница,

замор и губитак апетита. Лети и у јесен у нашим

• Шта мислиш, није ли грешка

„природе” да је људски организам

изгубио моћ да изграђује витамине?

42

витаМини

A, D, E и K витамини се растварају у мастима, а B и C витамини у води [1]

Млеко
МлекоУље

укурузно
уље

Маргарин

Млеко

Паштета
Путер

Путер

Паштета
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намирницама, у свежем воћу и поврћу има

много C витамина. Зими и, највише, у пролеће

неопходно је обратити посебну пажњу да се у

организам, путем намирница, уноси довољна

количина витамина C. Пошто се C витамин

раствара у води, наш организам није способан

да га депонује. Најбогатији извори C витамина

су шипак, паприка, першун, црна рибизла,

кромпир, кисели купус, лимун, купине и уопште

свако воће и поврће. Велики део C витамина

наших намирница разграђује се приликом

кувања и печења, због тога је важно уношење

свежег воћа и поврћа. 

витамин D је неопходан да би се у кости

уградила довољна количина минералних

материја. У недостатку овог витамина кости нису

довољно чврсте, лако се криве и дефромишу. У

путеру и у рибљој јетри има готовог D витамина,

док се у биљним уљима налази провитамин.

Витамин D ствара се од провитамина у нашој

кожи. За то су неопходни ултравиолетни таласи

сунчевог зрачења. Због тога је веома битно сун-

чање, нарочито опрезно сунчање мале деце.

Витамин D раствара се у мастима. Поред наве-

дених витамина наука познаје и бројне друге. 

Године 1600. 4 једрењака су кренула из

Енглеске на пут у Индију. На једном од једрења-

ка капетан је, поред уобичајених сушених јела,

сваком морнару сваки дан дао три кашичице

лимуновог сока [2]. Искрцали су се након

четири месеца једрења. На броду на којем су

пили лимунов сок сви су били здрави. На остала

три једрењака 105 чланова посаде је умрло, а и

они који су остали у животу били су оболели. 

Један од симптома недостатка витамина А је

делимично или потпуно слепило дотичне особе

у сумраку или полутами. Ова болест се зове

кокошије (вучје, ноћно) слепило. 

1. Зашто витамине називамо додатним
хранљивим материјама?

2. Који се витамини растварају у води?

3. Који се витамини растварају у мас-
тима?

4. Који витамин штити нервни систем?

5. Када лекар преписује витамин B12?

6. До чега доводи недостатак витами-
на D?

7. Које су последице недостатка вита-
мина А?

8. Узимање којег витамина се пре-
поручује против „пролећњег замора”?

9. Које провитамине познајеш?

Брррр, од овог је и скорбут бољи! [2]
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алберт Сент-Ђерђи [3] родио се 16. сеп-

тембра 1893. године у Будимпешти као члан чет-

врте генерације познате породице научника.

Своје студије започео је 1911. године у Будимпе-

шти, и већ тада је започео истраживачки рад у

лабораторији свога стрица, познатог хистолога

Михаља Ленхошека. Лекарску диплому добио је

1917. године у Будимпешти. Након тога, био је

на студијама у Хамбургу, Берлину, Кембриџу и

САД. У Мађарску се вратио 1930. године и прво

у Сеге-дину, а касније и у Будимпешти постао

редовни професор. Године 1936. открио је и из

паприке изоловао витамин P, који је утицао на

пропустљивост капилара. Године 1937. прочис-

тио је и изоловао витамин C. За своје експери-

менте витамин C је изоловао из паприке која се

гаји у околини Сегедина. Проучавао је, унутар

ћелије, разградњу млечне киселине до угљен-

диоксида. Установио је да одређене органске ки-

селине, као што је јабучна киселина итд., катали-

тичким путем повећавају ћелијско дисање. Ово

запажање помогло је откривање тзв. Сент-

Ђерђи-Кребс циклуса, који је од великог значаја

у процесима разградње угљених хидрата. За

ова истраживања 1937. године додељена му је

Нобелова награда за медицину и филозофију.

Прочитајте пажљиво како је чувени научник

размишљао о животу.

„Живот је једна специфичност, особина

материје која је последица њене структуре. То је

као осмех. Осмех постоји али не могу га одво-

јити од усана, наиме осмех није ништа друго

него игра усана.”

Наша свакодневна потреба у витаминима

изражава се у милиграмима или деловима

милиграма. Изузетак чини C витамин од којег је

око 100 милиграма дневна потреба организма.

Вита значи живот, амин је назив за групу

једињења која садрже азот. Израз витамин у

оригиналу је значио да су то за живот неопходни

амини. Витамин који је први откривен, B1,

стварно је амин, али се испоставило да остали

витамини уопште не садрже азот. Упркос томе,

назив витамин су ипак задржали. 

Људи којима су се кости деформисале

(искривиле) због недостатка витамина D болују

од рахитиса. Та болест се најпре јављала у

енглеским градовима, где је нагла индустрија-

лизација довела до велике количине дима и

разних честица у ваздуху, због чега деца нису

проводила довољно времена на сунцу [4].

Витамин Е је неопходан за формирање здра-

вих и виталних мушких полних ћелија (сперма-

тозоида), односно за нормалан ток трудноће. 

Витамин К је значајан у процесу згрушавања

крви.

• Сакупи податке о даљем току живота

Алберта Сент-Ђерђија.
Рентгенски снимак детета оболелог од

рахитиса [4]

Алберт Сент-Ђерђи [3]
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Док храна пролази кроз цревни тракт пот-

пуно се мења и вари. Цревни тракт је део

система за варење [1]. 

Наш систем за варење започиње усним

отвором. Кроз усни отвор залогај доспева у

усну дупљу. Усна дупља, као и унутрашња по-

вршина целог цревног тракта обложена је

слузокожом. У усној дупљи са храном се деша-

вају две важне ствари: уситњава се и меша са

пљувачком. 

Чврсту храну уситњавају зуби распоређени у

два реда. Предњи зуби понајвише служе за гри-

жење и откидање хране, а задњи за дробљење.

Одрастао човек има 32 зуба. И у горњем и у

доњем реду зуба са обе стране полазећи од

средине имамо по 2 секутића, по 1 очњак и по 5

кутњака [2]. Круница зуба налази се изнад

десни, а корен зуба је усађен у зубну јамицу

доње и горње вилице. Круницу прекрива веома

тврда зубна глеђ, а корен мање чврсти зубни це-

мент. Основна материја нашег зуба је специјал-

но коштано ткиво, дентин, које се храни изнутра,

из зубне шупљине (пулпе). Кроз корен зуба у

зубну шупљину улазе крвни судови и нерви [3]. 

СиСтеМ орГана за варење

Делови система органа за варење.

Потражи на слици органе у облику цеви. [1]

Горњи ред зуба [2]

ждрело

пљувачне
жлезде

желудац

танко
црево

право
црево

(ампула)

гуштерача

усна
дупља

једњак

јетра

дебело
црево

црвуљак

слепо
црево

секутићи

мали
кутњаци

велики
кутњаци

очњак

жучна
кеса

Грађа зуба

Где улазе крвни судови у зуб? [3]

зубна глеђ

дентин

зубна
шупљина

(пулпа)

цемент

зубна
јамица

десни

корен

круница
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Уситњену храну језик меша са пљувачком.

Пљувачку производи 3 пара пљувачних жлез-

да [4]. Поред тога што навлажује и хомогенизује

залогај, пљувачка започиње и варење хране.

Пљувачка садржи сок за варење који разлаже

скроб у шећер. Варење скроба започиње већ у

усној шупљини. 

Залогај који се налази у нашим устима или

гутљај пића прогутамо и тако храна кроз грло

доспева у ждрело. У ждрелу се укршта пут хране

и пут ваздуха. Ваздух наставља пут у гркљан и

душник, а храна одлази у једњак. Приликом

гутања гркљански капак/поклопац се затвара

и управља храну према једњаку [5]. Мишићни

зид једњака својим перистатичким покретима

потискује храну према желуцу. 

У желуцу се храна задржава одређено време

и меша се са желудачним соком. Желудачни
сок производе жлезде слузокоже желуца. Овај

сок за варење садржи сону киселину и пепсин

који разлаже беланчевине. У зиду желуца, испод

слузокоже, налази се слој мишића. Састоји се од

глатких мишића. Ови мишићи су способни за

спору, али истрајну контракцију. Контракција и

релаксација ових мишића меша храну са

желудачним соком и потискује допола сварену

храну у средње црево. 

Усна дупља, једњак и желудац заједно чине

предње црево. Одавде храна наставља пут у

средње црево. Делимично сварена храна из

желуца доспева у танко црево [6]. Танко црево

је део средњег црева. Започиње једним полу-

кружним делом, а то је дванаестопалачно црево.

У овај део црева се уливају изводни канали две

велике жлезде за варење, јетре и гуштераче.

Јетра производи жуч, а гуштерача гуштерачни
сок. Жуч разбија велике масне капи у ситније, а

варење тих ситних масних капљица обавља

један од ензима гуштерачног сока. У гуште-

рачном соку такође имамо ензиме, који разлажу

беланчевине и скроб. 

Када из дванаестопалачног црева храна

прође у остале делове танког црева, већ се

увелико обавља варење свих врста хранљивих

материја. Жлезде које се налазе у зиду вијугавог

танког црева производе цревни сок. У цревном
соку се налазе ензими који завршавају варење

свих врста хранљивих материја. 

У радној свесци се налази посебно

поглавље „Испитивања везана за

исхрану”.

46

Распоред пљувачних жлезда у усној

дупљи/шупљини [4]

Пут ваздуха и залогаја. Оловком обележи

одакле осећамо мирис поједене хране у

устима. [5]

пљувачне жлезде

Попречни пресек танког црева [6]

слузокожа

жлезда

мишићни слој

крвни

судови

цревне

ресице

везивно ткиво
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У танком цреву се обавља и апсорпција (упи-

јање). Апсортивна површина танког црева веома

је велика, јер лумен црева прожимају бројне

ситне цревне ресице. Материје апсорбоване

кроз зид цревних ресица циркулација односи до

сваке ћелије нашег организма. Несварени део

хране остаје у цреву. Мишићни слој зида танког

црева својим контракцијама несварене отпадне

материје и хранљиве материје које се још нису

апсорбовале потискује у задње црево [7]. 

Први део задњег црева је дебело црево, а

на почетку дебелог црева налази се слепо

црево. Црвуљак је прстолико продужење слепог

црева. Дебело црево не производи сокове за

варење и нема цревне ресице. Овде се апсор-

бује углавном вода и у њој растворене мине-

ралне соли. Отпадне материје се згушњавају

(кондензују) и, доспевши у право црево (ампу-
лу), формирају измет. Организам измет одстра-

њује преко чмара (аналног отвора). 

У танком и у дебелом цреву живе бројне

бактерије које помажу варење и производе

витамине. 

Једњак је цев дугачка око 25 cm. Каракте-

ристичним црволиким кретањем потискује

залогај односно течност. Пролазеће контракције

тесно затварају отвор једњака и због тога

течност можемо да пијемо и дубећи на глави

[8]. Када нпр. жирафа пије у једњаку ниво воде

диже се и до 1,5 m висине.

Гркљански капак (поклопац) не затвара у

сваком случају прецизно улаз у душник. Ако

неко у исто време жели говорити и гутати,

загрцне се, што значи да залогај, уместо у

једњак, одлази у душник [9]. 

• Ако је измет стварно остатак који не

може да се вари шта ради са њим

балегар?

47

1. Чиме је обложена унутрашња
површина усне дупље/шупљине, једњака
и желуца?

2. Колико и каквих зуба има одрастао
човек?

3. Где се укршта пут хране и пут
ваздуха?

Увеличана граница танког и дебелог црева [7]

Жирафа пије [8]

4. Шта је карактеристично за мишиће
који се налазе у зиду унутрашњих органа?

5. Наведи делове предњег, средњег и
задњег црева.

6. Шта варе поједини сокови за варање?

7. Где почиње и где се завршава варење
скроба, беланчевина, и масти?

8. Шта разлаже масти у ситне капљице и
који је значај тог процеса?

9. Где и како се апсорбују/упијају
сварене хранљиве материје?

10. Која је улога цревних бактерија?
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Хранљиве материје Коришћење Дејство сокова за варење

Неорганске

хранљиве

материје

Минералне

материје (соли)

Нпр. Делује на проходност ћелијске

мембране, на тврдоћу костију

Не вари се већ се директно апсорбује

Вода
Полазна материја и крајњи продукт

водених раствора

Органске

хранљиве

материје

Угљени хидрати

• Целулоза

• Скроб

• Шећери

Резервне хранљиве материје 

и енергетски носиоци

Влакна која поспешују рад црева

Резервна хранљива материја

Енергетски носиоци

За човека несварљива материја

Пљувачка вари и разграђује на мање

јединице шећере, скроб такође вари 

и гуштерачни и цревни сок

Беланчевине Градивни материјал ћелија

Желудачни сок (сона киселина + пепсин)

разграђује на мање јединице, беланче-

вине вари и гуштерачни и цревни сок

Масти
Резервна хранљива материја 

и енергетски носилац

Жуч разграђује на мање капи 

а гуштерачни и цревни сок разграђују

масти

Слузокожа која облаже унутрашњу повр-

шину желуца спречава сокове варења да раз-

ложе и беланчевине зида желуца. Запремина

желуца одраслог човека износи око 3,5 литара,

док је запремина желуца шестогодишњег детета

свега 1 литар. И празан желудац врши покрете.

То региструјемо као крчење црева. Поглед на

лепо постављени сто покреће лучење сокова за

варење.

Количина сокова за варење који се произ-

веду о току једног дана је следећа: 

То је дневно више од 6,5 литара, од те

количине у дебело црево дневно доспева око

0,5 литара, остало се из желуца и углавном из

танког црева реапсорбује у крв. И само дебело

црево врши реапсорпцију те се са изметом

дневно празни свега око 0,3 литара воде.

Уколико из било ког разлога дође до

поремаћаја и у цревном тракту се не врши

реапсорпција, организам у облику пролива губи

велику количину воде.

Сок за варење литар/дан

Пљувачка 1,0

Желудачни сок 2,0

Гуштерачни сок 1,0

Жуч 0,7

Цревни сок 2,0
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Загрцнули смо се [9]
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зДрава иСХрана

У нашој домовини количина унете хране
углавном је одговарајућа, шта више, количина

енергије унете током исхране у просеку према-

шује потребе (наравно, постоје велика поједи-

начна одступања). Потхрањеност [1] је, већи-

ном, економско питање, док гојазност зависи од

нас самих [2]. У ствари, најбоља дијета је уно-

шење нормалне, значи, не претеране количине

хране и редовна физичка активност. Приликом

спровођења строге дијете треба да будемо ве-

ома опрезни, јер се може десити да у организам

не уносимо важне хранљиве материје. Храна је

здрава ако у одговарајућем односу садржи ви-

талне материје: беланчевине, угљене хидрате,

масноћу и витамине. У нашој домовини, на жа-

лост, веома је лош и нездрав квалитет просечне

исхране. Разлог за то су у мањој мери цене, а у

већој мери лоше навике.

Традиционална „мађарска кухиња” је, нпр.,

превише масна и зачињена, а у просечној

исхрани претерано се користи тесто, колачи и

слаткиши. У нашој домовини, нажалост, нема

традицију сирово и кувано/динстано поврће,

односно разна варива и воће, иако у домаћим

врстама поврћа (купус, парадајз, шаргарепа

итд.) у појединим случајевима може бити више

витамина него у скупом јужном воћу. 

Већином оне особе обољевају од недостатка

витамина или других болести везаних за недо-

статак одређене неопходне материје, које се

једнолично хране. Правила здраве исхране

првенствено се састоје од поставке да наш сис-

тем исхране треба да буде разноврстан и да се

припрема од разних врста намирница. Интере-

сантна је чињеница да су за здраву исхрану

неопходна несварљива влакна појединих на-

мирница. Јеловник који не садржи довољно тих

• Човек биолошки има мешовиту

исхрану. Вегетаријанци ипак једу само

биљке. Да ли знаш неки други пример

када не пратимо наше биолошке

предиспозиције?

Гладовање је проблем држава у развоју [1]

У развијенијим државама живи 

много гојазних људи [2]
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материја може да изазове поремећаје у дефе-

кацији, а може имати и улогу у формирању чира.

У превенцији помаже ако се пију воћни сокови и

једе црни хлеб.

онај ко се здраво храни по могућству 5

пута једе у току дана, и, ако је икако могуће, увек

у исто време, да функционисање цревног тракта

и цео наш ритам живота постане редован [3].

Одговарајући услови у току јела – постављени

сто и мир – скоро су исто толико важни као и

само јело. У већини породица главни оброк је

вечера. Иако је то из одређених аспеката

разумљиво, ипак представља штетну навику.

Наиме, увече напуњени стомак спречава одмор

у току ноћи [4].

зуби. Добро прожвакана храна је веома

важна за добро варење. За то су, наравно, неоп-

ходни здрави зуби. Најчешће обољење система

за варење представљају кварни зуби: каријес.

Каријес започиње оштећењем тврде зубне

глеђи, а наставља се одумирањем мекших

ткива која се налазе испод глеђи. Ако рупа дође

до зубне шупљине (пулпе) настаје бол, наиме,

ту се налазе и нерви/живци [5]. Под дејством

врелих јела или веома хладних напитака, али,

највише, наглим смењивањем топлог и хладног,

на зубној глеђи настају ситне пукотине које могу

бити иницијална места за каријес. 

Јао, пући ћу! [4]

Процес напредовања каријеса. Који слој зуба

је већ покварен на средњем цртежу? [5]

Однос оброка код здраве исхране [3]

1200–1300

1600–1700

1900–2000

600–700

900–1000

2100

чај од
менте
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Пошто зубну глеђ најчешће нападају бакте-

рије које живе на остацима хране, на наслагама

које се налазе на нашим зубима, веома је важно

да након сваког оброка оперемо зубе или да

оплахнемо уста. Зубне пасте које садрже флуор

(тачније јон флуора) не само што чисте зубе већ

се уграђују у зубну глеђ и тако јачају зубе. Важан

циљ прања зуба је и отклањање наслага.

Најважније је зубе прати увече, да нам комадићи

хране не би остали преко целе ноћи у устима и

тамо изазвали врење. 

Једно од правила исправног прања зуба је

да се четкица за зубе не повлачи водоравно, већ

да се код горњих зуба креће одозго надоле, а

код доњих зуба одоздо нагоре. Иначе, зуби

треба да се перу са свих страна [6]. 

обољења система органа за варење.
Појава чира у већини случајева повезана је са

поремећајима нервног система. Најчешће је

резултат стреса и напетог начина живота. У

суштини, чир настаје тако што се на унутрашњој

слузокожи желуца, под дејством соне киселине,

стварају ранице. 

Болест коју зовемо упала слепог црева, у

ствари је упала црвуљка. Упалу изазивају бакте-

рије које се нагомилавају у црвуљку. Изазива

јаке болове. Ово обољење је веома опасно, јер

ако пукне зид црвуљка цревни садржај доспева

у трбушну дупљу и изазива упалу трбушне ма-

рамице (перитонитис). Упала црвуљка захтева

ургентну лекарску интервенцију. 

Пролив је углавном последица неке врсте

инфекције. Тада се организам брани на тај на-

чин што инфицирани садржај цревног тракта

брзо одстрањује. И због тога нема времена за

апсорпцију воде.

затвор је, међутим, у већини случајева, је-

дноставно резултат нередовног начина живота.

Пошто измет садржи велику количину отровних

и отпадних материја, веома је штетно ако дуго

остане унутар организма. 

Редовна дефекација и детаљно чишћење тог

дела тела након дефекације део су здравог

начина живота. Пошто је до неке мере могуће

свесно контролисати дефекацију, зависи од

нас самих да ли ћемо се привићи да то обавимо

сваког јутра код своје куће. 

након коришћења тоалета и пре оброка
увек опери руке!

1. Шта подразумевамо под тим да се
људи у Мађарској неквалитетно хране?

2. Зашто су важни витамини и влакна
која се не варе?

3. Који је главни оброк код вас у току
дана? Да ли је то исправно?

4. Како почиње каријес, шта га изазива?

5. Зашто је важно редовито пражњење
црева/дефекација?

6. Да ли можемо снагом воље постићи
да редовито празнимо црева/вршимо
дефекацију?

7. Против чега се брани организам
проливом?

8. Који је најчешћи разлог настанка
чира желуца и која је суштина маханизма
настанка чира?

9. Која је веза између црвуљка и слепог
црева?

Правилно прање зуба [6]

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Наша исхрана би била много здравија да за

кување и печење уместо масноћа животињског

порекла користимо биљно уље и маргарин.

Наиме, у биљним уљима имамо такве органске

киселине које су за људски организам неоп-

ходне, а које сам организам не уме да произведе

(те органске киселине су, значи, сличне вита-

минима) [7].

зачини. До неке мере сољење јела је неоп-

ходно. Претерано сољење, међутим, прекрива

скривене укусе јела и нездраво је, наиме пове-

ћава склоност закречења крвних судова. Физио-

лошки потребну дневну количину соли покрива и

једна кришка хлеба јер она сама по себи садржи

потребну количину. Додавање зачина нашим је-

лима у одговарајућој мери је здраво. Наиме,

зачини поспешују производњу сокова за варење

и тако помажу варење саме хране. Претерано

зачињено јело, нпр. веома љуто, штетно је: за

систем органа за варење, циркулацију и излу-

чивање. Глупо је играти игру које љући ти или

паприка [8]. 

Уколико трбушни зид не затвара у потпу-

ности и кроз отвор излазе унутрашњи органи

настаје кила/хернија. Најчешћа је препонска –

ингвинална кила. У функционисању црева која

излазе кроз килу може доћи до озбиљних

поремећаја (укљештена кила), што захтева

хихруршку интервенцију. 

52

Шта да чиним, шта да једем да ово могу да обучем? [7]

Ко је љући, ти или љута паприка? [8]
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ЦиркУлаЦија

Срце човека. Шта означава стрелица уцртана у десну комору? [1]

артерија у

правцу плућа

артерија у

правцу тела

вена из

правца

тела

вена из

правца

плућа

десна

преткомора

лева

преткомора

срчани

залисци

срчани

залисци

десна

комора
лева

комора
срчани

зид

транспорт материја се одвија у свим живим

бићима. То је преко потребно јер ћелије могу жи-

вети само онда ако им се непрестано достав-

љају потребне материје, а одстрањују непотреб-

не. Пренос материја развијенијих биљака врши

васкуларно ткиво. Животиње једноставније

телесне грађе потребне материје узимају непо-

средно из воде, а у воду отпуштају и отпадне

материје. Код животиња са сложенијом телес-

ном грађом хранљиве материје, отпадне мате-

рије и дисајне гасове преноси телесна теч-

ност. Телесна течност се креће у мрежи судова

који формирају систем за циркулацију. Телесну

течност покреће срце. 

И код човека центар система органа за

циркулацију представља срце. Из срца крећу

артерије које се гранају на капиларе. Капилари

се настављају у вене, а све веће вене враћају

крв у срце.

Срце је шупљи мишићни орган величине

песнице. Има 4 шупљине, горе 2 преткоморе, а

доле 2 коморе. Срчани мишић зида комора

много је дебљи него у преткоморама [1]. Срчани

мишић се ритмички контракује и опушта и на тај

начин одржава струјање крви. Откуцаји срца

могу се регистровати и на артеријама. То је пулс.

Пулс здравог човека у мировању износи 72

откуцаја у минути. Само је срчани мишић спосо-

бан за обављање тако огромног рада. Мишићна

влакна раде великом снагом и веома дуготрајно.

Међутим, и за срчани мишић је неопходан

одмор. Између две контракције срце се налази у

стању мировања шестину дела секунде. Прет-

коморе и коморе потпуно синхронизовано раде.

Када се мишићи преткомора затегну (контракују)

мишићи комора се опуштају. Након тога, мишићи

преткомора се опуштају а мишићи комора се

затегну. 

Када се лева комора контракује, кисеоником

богата крв се потискује у артерију (аорта) која

води у организам. Аорта која има дебео и елас-

тичан зид грана се у све тање и тање артерије и

на крају у капиларе који прожимају цео орга-

низам. Кроз зид капилара крв отпушта велики

део кисеоника, као и хранљиве материје. У исто

време прихвата угљендиоксид и отпадне мате-

рије [2]. 

• Који је разлог томе да се срце повезује

са осећајима/емоцијама?
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Капилари воде у танке, па постепено све

шире и шире вене. Зид вена је тањи од зидова

артерија и еластичност је мања. На крају, две

велике вене враћају у десну преткомору крв за-

сићену угљендиоксидом. Ово је велики крвоток. 

Крв се освежава у малом крвотоку. Делови

малог крвотока су: десна комора, плућна арте-

рија, капилари плућа, плућне вене и лева прет-

комора. У зиду алвеола плућа капиларе напу-

шта угљендиоксид а крв прихвата кисеоник.

Дакле, на дисајној површини врши се размена

гасова [3]. Из леве преткоморе крв прелази у

леву комору, па у организам. Два крвотока се,

дакле, додирују и спајају у срцу [4]. 

Једносмерно струјање крви обезбеђују за-
лисци који функционишу по принципу вентила.

Залиске имамо на обе стране срца, на прелазу

из преткомора у коморе, на изласку артерија из

срца, односно у венама свуда по организму.

Залисци дозвољавају струјање крви само у

једном правцу. Повратно струјање спречавају

затварањем својих залистака [5]. 

Функционисање срчаних залистака. 

Шта спречавају залисци који се приликом

опуштања затварају? [5]

отворени залисци затворени залисци

контракција

комора

релаксација

Размена гасова у плућима и телесним

(соматским ћелијама). 

Које тачкице на слици обележавају 

угљен-диоксид? [3]

Два крвотока, каква крв циркулише 

у плућној артерији? [4]

мали
крвоток

велики
крвоток

крв засићена
угљен-
диоксидом

крв богата
кисеоником

алвеола

капилари
плућа

капилари тела

ћелије тела
(соматске ћелије)

душничка
цевчица

CO
2

O
2

Артерија – капилар – вена [2]

преткомора

O
2

CO
2
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Крв претежно није у директном контакту са

ћелијама органа. Кроз зид капилара из крви се

филтрира лимфа која пролази у међућелијски

простор. Лимфа остварује везу између крви и

ћелија нашега тела. И лимфа струји, али много

спорије него крв. Из међућелијског простора

веома танки лимфни судови сакупљају лимфу,

који се након тога сливају у све веће и веће

лимфне судове [6]. Највећи лимфни судови се

на крају уливају у једну од великих вена и тако се

лимфа враћа у крв. 

Поред лимфних судова налазимо мање или

веће лимфне чворове. Крајници који се налазе

у грлу и ждрелу, односно црвуљак слепог црева

представљају веома важне лимфне органе. У

овим органима се заустављају патогени микро-

организми који доспевају у организам. Највећи

лимфни орган нашег организма је слезина која

је у исто време и магацин крви [7]. Ако наш

организам врши активан рад или се бави

спортом, за мишиће је потребна већа количина

крви него у мировању. У тој ситуацији не само

што срце куца брже, већ се нагомилана крв

потискује и из слезине. 

лимфни органи. Лимфни чворови су про-

менљиве величине, већином облика пасуља или

лопте, који су обавијени капсулом везивног тки-

ва. У лимфним чворовима струјање лимфе се

успорава и тако лимфне ћелије обаве филтра-

цију крви. Под дејством инфекције лимфни чво-

рови отичу, постају опипљиви и болни. Лимфне

чворове често грешком зову лимфним жлез-

дама, иако то нису жлезде, јер не луче никакав

секрет. 

И црвуљак је лимфни орган. Због тога црву-

љак називају „крајником цревног тракта”. Запа-

љење црвуљка често доводи до тога да га је

неопходно одстранити хируршким путем, слично

као и крајнике. Погрешан назив овог захвата је

1. Која је улога транспорта/преноса
материја у живим организмима?

2. Који су делови срца?

3. Шта је пулс?

4. Где имамо залиске у систему органа
за циркулацију и која је њихова улога?

5. Наведи делове малог и великог
крвотока.

6. Скицирај систем органа за циркула-
цију код човека.

7. Одакле потиче лимфа и која је њена
улога?

8. Наведи лимфне органе.

9. Која је двострука улога слезине?

Лимфни систем [7]

лимфни

чворови

лимфни

органи

лимфни

судови

Струјање лимфе у међућелијском 

простору [6]

лимфни суд
ћелије тела

лимфа

капилар

ћелије које граде
зид капилара

лимфа која се
филтрира из капилара

крв
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операција слепог црева, наиме не одстрањује се

слепо црево, само црвуљак. 

Од хранљивих материја насталих у току

варења беланчевине и шећер се апсорбују у

крв, а маст у лимфу. 

Срце. Можемо рећи да је срце велико као

стиснута песница дате особе. Али величина

зависи од пуно тога као на пример од старости,

од пола, од телесне грађе и рада срца. Тежина

срца износи око 300 грама (код сенице 0,15

грама, код џиновског кита 600-700 килограма).

Приликом сваке контракције лева комора врши

рад као да тег од једног килограма подигнемо на

висину од 10 до 40 сантиметара. 

Мишићно ткиво срца слично мишићном ткиву

скелетних мишића ствара електрични импулс.

Тај електрични импулс одводе преко коже

електродама, појачају и спајају са апаратом за

регистрацију. Овај процес се зове електрокар-

диографија (EKG) а криву која се овим проце-

сом оцртава зовемо електрокардиограмом. 

Промена облика криве, величина и удаље-

ност појединих делова таласа пружа информа-

ције за лекара о актуелном стању срца [8]. 

Циркулација. Дуго времена су за јавност

били познати само они крвни судови који одводе

крв од срца и због тога фантастичним идејама

покушавали објаснити како се крв враћа у срце.

Године 1628. енглески лекар Херви је генијал-

ном једноставношћу открио вене [9]. Притиснуо

је венски чвор Х, а у међувремену је прешао

преко крвног суда до знака О. Приметио је да на

овом делу крвни суд остаје празан све док не

прекине притисак вршен на тачку Х што значи да

крв у овом суду тече према срцу.

Крвне судове који одводе крв од срца научно

зовемо артеријама, док крвне судове који

враћају крв према срцу зовемо венама.

Капилари су десет пута тањи од длаке/косе. Код

одраслог човека време циркулације износи око

један минут. То значи да крв која полази из срца

отприлике за један минут се врати у срце. У

младо доба брзина струјања крви је већа него у

старости.  
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B

A

EKG криве [8]

Хервијев цртеж који објашњава циркулацију [9]
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крв Човека

Одрастао човек има 5 литара крви. Наша крв

је течна и има црвену боју. И крв је ткиво, и то

везивно ткиво, што значи да се састоји од ћелија

и међућелијског простора, с тим што је међу-

ћелијски простор испуњен течношћу. Ако крв

одложимо да стоји неко време, на дну суда

формираће се црвени, изнад мало светлији, а на

врху скоро потпуно безбојан слој. Ћелије се

исталоже, а међућелијска материја и крвна

плазма плива на површини. Крв је, дакле,

црвена због ћелија које се налазе у њој. Крвне

ћелије су двојаке: беле и црвене. Црвене су

ситни дискови напуњени крвном бојом – хемо-

глобином, а немају ћелијско једро. Називамо их

црвеним крвним зрнцима. беле крвне ћелије
немају крвну боју – хемоглобин, али имају ћелиј-

ско једро [1]. 

Један од најважнијих задатака крви је транс-

порт кисеоника од плућа до ћелија. За то је

неопходно да крв апсорбује што више кисе-

оника. Захваљујући хемоглобину, који се налази

у еритроцитима црвеним крвним зрнцима, крв је

способна да везује 70 пута више кисеоника од

воде. Крв засићена кисеоником, која циркулише

у артеријама, има светлоцрвену боју, док крв

засићена угњендиоксидом, која циркулише у

венама, има плавкасто-љубичасту боју. Угљен-

диоксид првенствено апсрбује крвна плазма. 

У једном кубном милиметру у просеку има 5

милиона еритроцита – црвених крвних зрнаца.

Број леукоцита – белих крвних ћелија је много

мањи. Њих у једном кубном милиметру има

свега 7 хиљада. Једна врста белих крвних

ћелија креће се лажним ножицама, пролази кроз

зидове крвних судова и стране честице, односно

бактерије које се налазе у њеној близини

прождире. Овакве ћелије се зову фагоцити [2].

Фагоцити уништавају бројне патогене микро-

организме, али у том процесу гину и сами. Има-

мо и такве беле крвне ћелије чије материје

неутралишу отрове које стрварају микроорганиз-

ми. То су антитела. Ова антитела, краће или

дуже време, остају у крви и на тај начин обезбе-

ђују имунитет организма у односу на касније

инфекције. Крв је, дакле, друга унутрашња
одбрамбена линија нашег организма. 

одбрамбена способност/имунитет орга-

низма може бити урођена и стечена у току живо-

та [3]. Уколико беле крвне ћелије – леукоцити

„запамте” производњу антитела која нас штите

против савладане болести, наш организам

постаје имун у односу на дату болест. Ову појаву

називамо природним активним имунитетом.

(Активан јер се базира на активности белих

• Који је разлог да се за крв везују

бројна веровања, ритуали и верски

прописи?

Фагоцит који лажним ножицама

ендоцитозом уништава патогени

микроорганизам [2]

Ћелијски елементи крви [1]
1. црвена крвна зрнца – еритроцити, 

2. беле крвне ћелије – леукоцити, 

3. крвне плочице – тромбоцити

3

2

1
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крвних ћелија.) Мале богиње су болест тог типа.

Међутим у случају других изазивача болести

беле крвне ћелије с временом „забораве”

производњу антитела која штите од тих болести

од којих због тога можемо више пута оболети.

Таква болест је, на пример, запаљење крајника.

Активни имунитет може се формирати и

вештачким путем, такозваном вакцинацијом

(цепљењем). Током вакцинације у организам се

убацују ослабљени микроорганизми који су

слаби да изазову болест, али су довољно јаки да

покрену производњу антитела. Имунитет и у

овом случају обезбеђује активност белих крвних

ћелија (леукоцита). Тако се на пример обезбеђу-

је и имунитет против дечје парализе.

Постоји и пасивни имунитет, који се формира

тако да се у организам убацују готови крвни

препарати који садрже антитела произведена од

стране животиња. То се ради у ситуацијама када

нема времена да се сачека да организам сам

произведе антитела, јер је већ дошло до

масивне инфекције. Таква болест је, на пример,

тетанус [3]. 

Крварење мањих рана престаје за неколико

минута јер се крв за 3 до 5 минута згруша.

Суштина згрушавања је да се у крви која

напушта крвне судове једна од беланчевина

плазме денатурише, очврсне. Овај процес

започињу крвне плочице/тромбоцити, које су

мање и од црвених крвних зрнаца. Крвне

плочице немају ћелијско једро. Закаче се за

мрежу денатурисаних нити беланчевина и на тај

начин запуше оштећени зид крвног суда [4]. 

Црвена крвна зрнца/еритроцити живе неко-

лико месеци, а фагоцити и крвне плочице/тром-

боцити још краће. Ове ћелије се континуирано

стварају и гину. Стварају се у сунђерастој/спон-

гиозној црвеној коштаној сржи дугих цевастих

костију [5]. Угинула црвена крвна зрнца се

разграђују у слезини. 

Ако неко изгуби много крви, неопходно је да

се трансфузијом надокнади количина крви која

циркулише. Утврђено је да еритроцити/црвена

крвна зрнца садрже две беланчевинасте мате-

рије. Једну означимо словом А, а другу словом

B. У зависности од тога да ли се у еритроцити-

ма – црвеним крвним зрнцима дотичног човека

налази материја типа А или материја типа B, обе

или ниједна, разликујемо 4 крвне групе: а, B,

аB и 0. Трансфузија је могућа само између осо-

ба које имају исту крвну групу, с тим да крв нулте

крвне групе може свако примити. Уколико се

меша крв особа различите крвне групе еритри-

цити – црвена крвна зрнца се лепе једно за

Имуни систем организма [3]

имунитет

активни имунитет

организам активно сарађује

а) природан: бактеријска или вирусна инфекција

изазива производњу антитела

б) вештачки: приликом вакцинације убачени

ослабљени патогени организам покреће производњу

антитела

стеченнаслеђен

пасивни имунитет

организам не сарађује

у организам доспевају антитела која су произвела

друга жива бића и она доводе до оздрављења

Згрушавање крви [4]
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друго и формирају громуљице, које затварају

капиларе виталних органа и долази до смрти. 

Многи лекови се производе од крви. Због

тога је веома важно давање крви. Приликом

сваког давања узима се 300-400 cm3 крви. За

здравог одраслог човека давање крви не

представља нарочито оптерећење [8].

Ћелијски елементи крви. Крвна слика

приказује број и однос разних врста ћелија које

се налазе у крви. Испитује се на тај начин што се

на предметно стакло капне крв која се боји и

након тога се помоћу микроскопа рачуна колико

има одређених врста ћелијских елемената крви

у препарату [6]. Када бисмо црвена крвна зрнца

човека поређали у један ред, добили бисмо тако

дугачак ланац који би 4 пута обухватио Земљу.

Запремина црвених крвних зрнаца једног човека

износи око 2 dm3, а површина 4.000 m2, што

одговара половини површине једног фудбалског

игралишта. У црвеној коштаној сржи стварају се

еритроцити/црвена крвна зрнца која имају

ћелијско једро. Међутим, у току сазревања и док

стигну у крвоток, ћелијско једро ишчезава. Због

тога често говоримо о црвеним крвним зрнцима,

да бисмо их разликовали од црвених крвних

ћелија које још имају ћелијско једро.

Еритроцити (црвена крвна зрнца) су тежи од

крвне плазме. Зато, ако се крв третира анти-

коагулансима и у једној усправној танкој стак-

леној цеви одложи, еритроцити ће се под

дејством земљине теже постепено исталожити

(потонути). То је седиментација. У зависности

од брзине таложења могу се извести закључци о

општем стању организма (вредност нормалне

седиментације износи 5-10 mm/h). 

Ако негде у организму постоји запаљење

мења се крвна слика, број белих крвних

ћелија/леукоцита порасте. Фагоцити уништавају

бројне микроорганизме, али у том процесу и

сами гину. Маса угинулих фагоцита и уништених

бактерија ствара гној. 

1. Какво је ткиво крв?

2. Шта преноси кисеоник и угљен-
диоксид у крви?

3. Од чега и када је крв црвена?

4. Зашто кажемо да је крв друга
одбрамбена линија организма?

5. Како настаје природни имунитет?

6. Који типови вештачког имунитета
постоје?

7. Шта знаш о згрушавању крви?

8. Зашто је важно згрушавање крви?

9. Од чега зависи у коју крвну групу
спада дата особа?

10. Шта би се десило када би приликом
трансфузије неко добио крв погрешне
крвне групе?

59

Ћелијски елементи крви производе се 

у црвеној коштаној сржи. У којим костима

нашег организма имамо црвену 

коштану срж? [5]

Пре давања крви одређује се крвна група [6]
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Вакцина Старост Напомена

BCG 0-4 недеља Бацилус Калмет Жерен (Бе-Се-Же) – против сушице/туберкулозе

DTPa+IPV+Hib 2 месеца D: дифтерија, Т: тетанус, P: пертусис (магарећи кашаљ)

DTPa+IPV+Hib 3 месеца IPV: инактивирана полиовирус вакцина (против дечје парализе)

DTPa+IPV+Hib 4 месеца Hib = против хемофилуса инфлуенце (Бактерија не изазива инфлуенцу

већ тешка инфективна/заразна обољења)

MMR 15 месеци М: морбили (мале богиње), М: мумпс/заушке, R: рубеола

DTPa+IPV+Hib 18 месеци

DTPa+IPV 6 година

DT 11 година ревакцинација/поновна вакцинација дифтерије и тетануса

MMR 11 година ревакцинација/поновна вакцинација ММR

Hepatitis B 13 година против запаљења јетре

Давање крви 

спасава животе [8]
Аустријски лекар истраживач, нобеловац

Карл Ландштајнер (1868–1943) [7]

Важећи календар вакцинисања из 2013. године

Научни назив крвне боје је хемоглобин. Први

део назива потиче од грчке речи крв, а други део

указује на латинско име кугле, наиме то су округ-

ле честице беланчевина. Крвне групе је 1900.

године открио аустријски лекар истраживач,

нобеловац Карл Ландштајнер (1868–1943) [7].

имунитет. Прву имунизацију против великих

богиња, „црне смрти”, извршио је енглески лекар

Едвард Џенер (1749–1823) 1796. године. Зара-

зио је вирусом говеђих богиња једно дете које је

желео имунизирати. Тако је дете прележало бо-

гиње благог тока, али је постало имуно у односу

на веома опасне велике богиње. Латински назив

краве је „вака”. Одатле потиче назив вакцина-

ција који је данас заједнички назив за све врсте

вакцина које изазивају активни имунитет.

Немачки лекар нобеловац Роберт Кох (1843–

1910) је један од оснивача бактериологије. Своју

каријеру је започео као лекар опште праксе у

провинцији, а после тога је радио као факултет-

ски професор у Берлину. Открио је изазиваче су-

шице (туберкулозе) и колере. Ослабљене бак-

терије погодне за имунизацију против сушице

открили су Калмет и Жерен. BCG (Бе-Се-Же)

вакцина носи њихово име (Bacillus-Calmette-

Guérin).
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У нашој домовини, приближно, сваки други

човек умире од болести система за циркулацију.

То показује колико је овај систем органа важан,

али указује и на то колико штетних фактора

утиче на рад овог система.

болести крвног притиска. У артеријама

здравог младог човека приликом контракције –

затезања срца притисак крви износи 16 kPa

(120 mmHg), а приликом релаксације – опушта-

ња срца 11 kPa (80 mmHg). Ако се ове вредности

померају у било којем правцу, или ако је

превелика разлика, долази до обољења срца и

крвних судова. На пример, претерано масна

исхрана као и претерано сољење хране може да

игра улогу у формирању закречења (склерозе)

крвних судова. 

Процес закречења крвних судова одвија се

тако што се одређене материје исталоже у

зидовима крвних судова који губе своју еластич-

ност и тако настаје висок крвни притисак. У току

старења физиолошки се смањује еластичност

крвних судова што повлачи за собом повишење

крвног притиска. 

инфаркт срца. Када се зачепи један од

коронарних крвних судова, који снабдевају срце,

одређени део мишића не добија довољно крви и

одумире. Наравно, то повлачи за собом, у мањој

или већој мери, опадање радне способности

срца. Преживљавање након срчаног инфаркта

зависи од тога у коликој мери преостала маса

мишића успева да надокнади рад одумрлих

мишићних влакана. Срчани инфаркт је једно од

најчешћих обољења нашег доба, и данас већ

добро знамо који су фактори који, сами по себи

али и заједно, повећавају ризик од добијања

инфаркта. Ти фактори су следећи: недостатак

физичке активности, стална напетост и узбуђе-

ност, пушење, гојазност и високи крвни прити-

сак [1]. Према томе, превенција инфаркта је

здрав начин живота.

обољења крвних судова. Обољења крв-

них судова који снабдевају нервни систем могу

изазвати по живот опасне промене у цен-

тралном нервном систему. Као резултат крвног

притиска нееластични крвни судови могу да

пукну. Ако се оштети један од крвних судова

мозга – нпр. због високог крвног притиска или

крутости крвних судова – долази до излива крви

у мозак. Због притиска изливене крви –

хематома – могу да се оштете центри који се

налазе у том делу мозга, већи или мањи део

мозга одумире и тако се губе одређене функције

мозга. На пример, паралише се један део или

једна половина тела. 

Проширене вене су често обољење венских

крвних судова [2]. Ако неко има проширене

вене то значи да су се венски крвни судови

проширили, да су постали нееластични, у њима

се задржава крв и размножавају се патогени

микроорганизми. На жалост, због запаљења,

стање зида крвних судова и даље се погоршава,

што доводи до тешког обољења. У настајању

обољења крвних судова велику улогу може

имати и пушење. Разлог за то је чињеница да

никотин сужава крвне судове и тако погоршава

снабдевање разних органа. 

обољења крви. Анемија не значи недоста-

так крви или смањење количине крви, већ

61

зДравље СиСтеМа орГана за ЦиркУлаЦијУ

Тренутак, звони други телефон... [1]

• Да ли је стварно истина да је систем

органа за циркулацију изложен већем

броју неповољних ефеката него систем

органа за варење?
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смањење еритроцита/црвених крвних зрнаца

која се налазе у крви, односно смањење количи-

не хемоглобина која се у тим крвним зрнцима

налази. Крв особе која болује од леукемије исто

тако је црвена као и код осталих људи, само што

су се нездраво размножиле беле крвне ћелије

које, међутим, нису способне да обаве своју

функцију. Та болест је, заправо, рак крви. У да-

нашње доба, великим делом због радиоактивног

загађења, нажалост, све више новорођенчади

се рађа тако да већ у себи носи ово тешко

обољење. 

*

Да бисмо избегли обољења система органа

за циркулацију, веома је важна редовна физичка

активност, кретање или бављење спортом.

Формирајмо нормалан дневни и недељни

животни ритам и придржавајмо се тог животног

ритма. Хранимо се здраво и немојмо пушити!

Постоји више обољења система органа за

циркулацију код којих је разлог настанка болести

нека нагла „катастрофа”. Такве болести су излив

крви у мозак, тромбоза мозга итд. За ова

обољења имамо један заједнички назив, реч

енглеског порекла строк, што у преводу значи

„ударац”. Врло добро одабрана реч, наиме ови

поремећаји стварно делују на организам као

снажан ударац.

крвни притисак је притисак којим крв делује

на зидове крвних судова. Приликом контракције

срца меримо систолни а приликом релаксације

дијастолни притисак. Однос две мерене

вредности представљамо једним разломком. У

артеријама здравог младог човека, приликом

контракције срца, притисак крви износи 16 kPa

(120 mmHg), а приликом релаксације срца 11

kPa (80 mmHg). Старењем опада еластичност

крвних судова. Судови постају ужи и због тога

расте крвни притисак. Код особа које су старије

од 50 година често се дешава да горња

вредност крвног притиска премашује 20 kPa

(150 mmHg). То, наравно, није добро, али се не

може сматрати обољењем. 

Лекари и пацијенти, не говорећи о настав-

ницима биологије, навикнути су да се вредности

крвног притиска одређују у милиметрима жи-

виног стуба, иако у међународно прихваћеном

систему мерних јединица – SI – званична мерна

јединица за притисак је Паскал. Ако вредности

дате у милиметрима живиног стуба помножимо

1. Колики је крвни притисак здравог
човека?

2. Шта сигнализира вредност крвног
притиска која одступа од нормалне
вредности? 

3. Који фактори доприносе смањењу
еластичности крвних судова?

4. Шта је срчани инфаркт? Који фактори
повећавају ризик за добијање инфаркта?

5. Који су штетни ефекти пушења на
крвне судове?

6. Како настаје излив крви у мозак и
када је опасан за живот?

7. Зашто је нетачан израз када кажемо
да неко има вене на ногама?

8. Зашто је нетачан израз када кажемо
да неко болује од „малокрвности” и
„белокрвности”?

Вожење бицикла ублажује проширене 

вене на ногама [2]
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„Овако крв неће отићи у ноге.” [3]

са 0,13 добићемо вредности у kPa-има. У

обрнутом случају, коефицијент је 7,5.

*

тромбоза значи да се негде у организму

један крвни суд зачепио. У већини случајева то

се догађа зато јер се један мали тромб заглавио

у сужењу или рачвању крвних судова. Тромбоза

најчешће настаје у ногама. Тада иза заглавље-

ног тромба долази до застоја крви, што, са једне

стране, изазива поремећаје у снабдевању дела

тела који се налази иза тромба, а са друге

стране, у крви која стоји или се успорила могу да

се размноже бактерије, да изазову упалу и да

још више погоршају стање.

крварење. И мала огреботина коже може да

доведе до крварења капилара. Тада само мало

„цури” крв из капилара. Када крваримо из вена

тамно црвена крв се споро излива из ране. У

случају артеријског крварења светлоцрвена

крв пулсирајући шикља из ране. У сва три слу-

чаја на рану треба ставити компресиони завој.

Ако крв протиче, завој не треба скидати, већ

преко њега треба ставити нови завој. Независно

од завоја, приликом јаког крварења неопходно је

звати лекара или хитну помоћ!

Крварење из носа се може спречити тако да

особу посадимо на столицу, наредимо јој да

благо савије главу напред и прстима запуши

нос. Уколико за 5-6 минута крварење не пре-

стане лекар треба да збрине повређеног. 

Да у људском организму не постоји неки

регулаторни механизам, у глави би био много

мањи крвни притисак него у ногама. Наиме, у

крвним судовима ноге, поред крвног притиска

који настаје због еластичности зида крвних

судова, постоји и хидростатички притисак стуба

течности дугачког око метар и по. Ако дуго сто-

јимо на једном месту, пре или после се овај

систем замори, а крвни притисак у глави опада.

Тада кажу, што и није толико нетачно, да је сва

крв отишла у ноге. Може да се деси да се до-

тична особа онесвести, међутим, чим доспе у

водораван положај, у мозгу се поново нормали-

зује крвни притисак и особа дође к свести [3].

• Да ли си размишљао о томе како се

крв враћа из ногу у срце?
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излУЧивање

Отпадне материје које настају у току обав-

љања животних функција жива бића одстране

из свог организма. То је излучивање. Од многих

сувишних материја биљке се ослобађају

опадањем листова а животиње имају органе за
излучивање. 

Код кичмењака, па тако и код човека, орган

излучивања је бубрег [1]. Крв преноси отпадне

материје до бубрега. Мокраћа је течност која се

одстрањује из организма. Поред отровних от-

падних материја бубрези из организма одстра-

њују и сувишну воду. Тако се одржава дина-

мичка равнотежа воде у организму.

Бубрези човека су парни орган који се

налази на леђном делу трбушне шупљине са

обе стране кичменог стуба. Излучивање запо-

чиње у милионима нефрона. Нефрон је клупко

капилара које обухвата двослојна капсула

(гломерул, Бовманова капсула). Мала артерија

која улази у гломерул има већи пречник од

артерије која напушта гломерул. Из тога следи

да крв ту врши тако велики притисак на зидове

крвних судова да се један део профилтрира, то

је филтрат који доспева у капсулу. Овај филтрат

• Из којег аспекта опадање листова са

дрвећа није економичан начин одстра-

њивања отпадних материја?

у гломерулу се из крви филтрира течност 

и тако настаје филтрат

у бубрежним каналићима од филтрата 

настаје мокраћа

Филтрат и мокраћа. Кроз које слојеве

пролази филтрат од крви до бубрежних

каналића? [2]

улазни крвни суд

бубрежни

каналићи

нефрон

нефрон

двослојна

капсула

излазни крвни судгломерул

сабирни

канал

Систем органа за излучивање. Који су

парни органи система за излучивање? [3]

бубрег

мокраћна

бешика
мокраћна

цев

мокраћовод

Делови бубрега. Три цеви улазе у бубрег.

Шта струји у појединим цевима 

и у ком правцу? [1]

бубрежна кора

бубрежна срж

бубрежна

карлица

мокраћовод
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није истог садржаја као и крв, јер ћелијски еле-

менти крви као и растворени молекули белан-

чевина не могу да прођу кроз зидове капилара.

Међутим, овај филтрат није ни мокраћа, јер се у

њему налазе мања једињења, првенствено

шећер и кухињска со. Филтрат, који напушта гло-

мерул, доспева у вијугавим системом канала, у

бубрежне каналиће. Док филтрат пролази ду-

гачким вијугавим каналима долази до нових про-

мена. Ове канале обавијају крвни капилари. На

тај начин, кроз зид канала, врши се реапсорп-

ција или враћање организму потребних

материја у крвне капиларе. Шећер се у потпуно-

сти реапсорбује, као и значајна количина воде 

и кухињске соли. У исто време, из капилара у

каналиће прелазе преостале штетне материје.

Течност која се сакупља у бубрежној карлици

већ је концетрована мокраћа [2].

Из бубрежне карлице мокраћа доспева у

мокраћовод који се кроз трбушну дупљу спушта

до мокраћне бешике. Мишићни зид мокраћне

бешике веома је растегљив. Овде се депонује

мокраћа која се непрестано ствара у бубрезима.

Кроз мокраћну цев, из мокраћног мехура – беши-

ке, дневно 3-4 пута празни се мокраћа. Мишић

затварач (сфингтер), који се налази на граници

мокраћне бешике и мокраћне цеви, функциони-

ше под контролом људске свести или воље [3].

болести бубрега и мокраћне
бешике

Као што и плућа имају задатак да из орга-

низма одстране одређене отпадне материје,

тако и бубрези имају сличну функцију. Ако бу-

брези не раде како треба, отпадне материје које

настају у току метаболизма ћелија задржавају се

у крви. У том случају, у болничким условима, по-

моћу вештачког бубрега, обавља се чишћење

крви болесника. Бактеријске инфекције су нај-

чешћа обољења система органа за излучивање

мокраће. Када се прехладимо (нпр. зато јер сед-

немо на хладан камен) [4] смањује се отпорност

мокраћне бешике, па се размножавају бактерије

које у мокраћну бешику доспевају кроз мокраћну

цев. У оваквим случајевима мокраћна бешика

постаје осетљива, настаје запаљење мокраћне
бешике, што доводи до појављивања честог на-

гона за мокрење. Ако бактерије продру још,

може да дође до инфекције бубрега, што

изазива запаљење бубрежне карлице. 

Дешава се да се једна од материја, која се

налази раствореном стању у мокраћи у бубреж-

ној карлици, због неког разлога исталожи –

створи се чврста нерастворљива материја – и

формира се бубрежни камен [4а]. Камен мање

величине, евентуално, може да се одстрани за-

једно са мокраћом, а веће камење може да се

одстрани само лекарском интервенцијом.

У откривању функционисања бубрега и

лечењу бубрежних болесника велике заслуге

стекао је Шандор Корањи (1866–1944).

У каквим ситуацијама се 

човек прехлади? [4]

Бубрежни камен [4a]

1. Шта се дешава у организму са
отпадним материјама?

2. Шта је заједничко у функционисању
плућа и бубрега?

3. Који су делови система органа за из-
лучивање код човека?

4. Који процеси се одигравају у нефро-
нима а који у бубрежним каналићима?
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Дијализа [5]

артерија

вена

крв

мембрана

течност за испирање

излучене

материје

У амбулантама и болницама често се врши

испитивање мокраће да би се установило да ли

особа болује од неке болести. Испитивањем

мокраће могу се разликовати/одвојити разна

обољења.

Знојне жлезде излучују слану течност. Зно-

јењем организам дневно губи мању количину

кухињске соли и пола литара воде. Према томе,

знојење није само терморегулација него и

излучивање.

Камен у бубрегу не узрокује у сваком случају

проблем, али ако се углави на улаз/излаз мокра-

ћовода спречава отицање настале мокраће и

тада настаје изузетно болан грч. Савремена

медицина данас често већ не користи скалпел

за одстрањивање камена у бубрегу, него при-

мењује такве звучне таласе од којих камен

толико снажно трепери (резонира) да се рас-

падне у прах па се са мокраћом излучује. 

вештачки бубрег. Уколико бубрег из неког

разлога не ради, отпадне (отровне) материје

постепено се нагомилавају у крви и оштећују

организам. Ако се овај процес не прекине,

настаје „уремија” која може узроковати смрт. У

таквим случајевима примењује се вештачки

бубрег. Компликовани апарат који служи за

одстрањивање отровних материја састоји се од

дугачког система цеви и једне полупропустљи-

ве мембране. Систем цеви полаже се у тзв. теч-

ност за испирање, а концетрација те течности

увек је мања од концентрације крви. Мањи мо-

лекули отровних материја, кроз полупропустљи-

ву мембрану, излазе из крви у ову течност за

испирање. Једињења већих молекула, односно

ћелијски елементи крви, међутим, не пролазе

кроз мембрану. 

Тако се крв чисти и ослобађа отровних ма-

терија. Одређене, за организам неопходне мате-

рије, у исто време из течности за испирање

прелазе у крв, слично као и приликом рада буб-

рега. Ово двосмерно струјање траје све дотле

док се разлика у концентрацији између крви и

течности за испирање не изједначи. Ако се

течност, која се налази у посуди, континуирано

мења, отровне материје из крви континуирано

прелазе у течност за испирање и на тај начин

апарат замењује рад бубрега [5].

5. Одакле полази и где се завршава
мокраћовод и мокраћна цев?

6. Зашто се не нагомилава течност у
нашем организму?

7. Које материје садржи филтрат
односно мокраћа?

8. Који је први симптом прехладе а које
су последице?

9. Која је сличност између упале
грла/крајника и упале мокраћне бешике?

10. Како се формира камен у бубрегу?
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Сажетак

МетаболизаМ

Жива бића могу остати у животу само ако су

у сталној вези са околином. Најважнији облик

међусобне везе је стална размена материја

(метаболизам).

Свако живо биће узима разне материје из

околине. Хранљиве материје, узете из спољаш-

ње средине, преносе се до ћелија, места упо-

требе, па се тамо претварају. Од неорганских

материја у току фотосинтезе ствара се шећер,

а из њега настају беланчевине и масти. Зелене

биљке из ових материја изграђују свој орга-

низам, а служе и као храна хетеротрофним

организмима, животињама и човеку. 

За разне животне активности потребна је

енергија. Ту енергију жива бића осигуравају

сагоревањем (оксидацијом) органских материја

које се налазе у њиховом телу. Кисеоник који је

потребан за сагоревање прибављају из околине.

Отпадне материје које се стварају у процесима

добијања енергије, жива бића одстрањују, излу-

чују, сувишне материје избацују у околину.

У току дисања и исхране (варења) из спо-

љашње средине у организам доспевају разне

материје. Човек, слично већини вишећелијских

животиња, храну вари у цревном тракту, па се

одатле апсорбује. Систем за циркулацију те ма-

терије разноси до ћелија. У ћелијама потребне

материје се или депонују или користе. Од једног

дела органских материја које доспеју у ћелију,

она изгради своје материје, а разградњом оста-

лог дела осигурава енергију која је потребна за

обављање животних функција. За производњу

енергије неопходна је размена гасова која се

одвија преко дисајне површине плућа. Отпадне

материје које настају у ћелијама одстрањују се

органима за излучивање, несварене отпадне

материје се преко цревног тракта избацују у

околину.

Метаболизам и проток енергије су најсве-

обухватније животне функције и не могу се раз-

двојити једна од друге. Као резултат изградње/
анаболичког метаболизма живи организам се

стално обнавља, расте, умножава и развија.

Један део материја богатих енергијом, које нас-

тају у току изградње/анаболичких процеса, орга-

низам разграђује. Енергију која се ослобађа у
процесима разградње/катаболичким проце-
сима метаболизма организам користи за обав-

љање животних функција. Метаболизам, дакле,

представља два супротна процеса. Метабо-

лизам ћелија и проток енергије представљају

основу свих појава живота.

Наша исхрана је здрава уколико се хранимо

умерено, разноврсно и редовно.

Здравље дисајних органа можемо сачувати

уколико боравимо на чистом ваздуху и вршимо

физичке активности. Ваздух који садржи ду-

вански дим није чист! Здравље система за

излучивање првенствено угрожава прехладе.

Здравље система за циркулацију обезбеђује

здрав начин живота: редовита физичка актив-

ност, одговарајући дневни ред и ритам живота.

***

Постоје таква жива бића код којих је ниво

метаболизма, дуже или краће време, сведен на

немерљиво низак ниво. У таквом стању миро-

вања, хибернације дуго времена опстају

поједине бактерије. „Спора” бактерије тетануса у

осушеном стању може преживети и више

деценија и остати вирулентна.

1. Зашто је метаболизам најосновнија
животна појава?

2. Који процеси су део метаболизма
између организма и околине?

3. Који процеси су део метаболизма
унутар ћелија?

4. Одакле потиче енергија неопходна за
животне функције?

5. Која је разлика између метаболизма
једне зелене биљке и говеда?

6. Шта је важно у интересу очувања
здравља система органа за дисање,
варење, циркулацију и излучивање?
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FAO
Food and Agricultural Organization

(организација за прехрану и пољоприцвреду)

UN UN = United Nations = Уједињење нације

UNDCP
United Nations Drug Control Programme

(Програм Ун за контролу дроге)

UNEP
United Nations Environment Programme

(Међународни фонд за заштиту животне средине)

UNICEF
United Nations Children's Found

(Међународни фонд за децу и омладину)

WHO
World Health Organization

(Светска здравствена организација – Сзо)

СветСке орГанизаЦије које СУ везане (и) за зДравСтво

22. март Светски дан воде

23. март Светски метеоролошки дан

7. април Светски дан здравља

15. мај Међународни дан акције за климу – Светски дан акције за климу

15. мај Међународни дан породице

31. мај Светски дан без дуванског дима

26. јун Међународни дан против злоупотребе дроге и трговине људима

16. септембар Међународни дан очувања озонског омотача

23. септембар Светска акција „очистимо свет” – Светски дан чишћења

10. октобар Светски дан менталног здравља

15. октобар Међународни дан пешачења

16. октобар Светски дан хране

1. децембар Светски дан борбе против СиДе

знаМенити МеЂУнароДни Дани везани за зДравље

и зДравСтвенУ заШтитУ
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Регулација

Цртеж Леонарда Да Винчија

„... јер чини ми се да ми се опет збивају оне чудне ствари што као да се
прикрадају са другога света; уста ми се ево пуне крви, а усна напета,
распињу ме ужасни болови и срам, груди побледе а трбух зажари.”

Растко Петровић: Пустолов у кавезу
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ОсНОвНи пОјмОви Регулације

Садржај воде у ћелијама је скоро идентичан [1]

Обезбеђивање нормалног функционисања
организма представља смисао регулације.
Суштина ових процеса је тежња да насупрот
променама у спољашњој околини организам
задржи релативну сталност унутрашњег ста-

ња (хомеостаза). Ако напољу отопли унутрашња
температура организма се практично не мења,
уколико је у нашој околини суша количина воде
у нашем организму једва да се мења/смањује.
Има људи који не пију течност од ујутру до уве-
че, а друга особа одједном попије литар млека,
ипак садржај воде у њиховим ћелијама се не
мења [1]. Исто то важи и за температуру тела,
за крвни притисак, pH вредност крви и за бројне
друге физичке и хемијске карактеристике ткива
и органа. Све то заједно зовемо сталном уну-

трашњом околином (хомеостазом). Суштина
регулације је обезбеђивање релативне стал-

ности унутрашње околине (хомеостазе). 
Начин регулације. У организму особе која

пије много течности, крв постаје за нијансу ређа.
Густину крви региструје хипофиза и, путем јед-
ног од својих хормона, шаље заповест бубрегу
да повећа количину излучене мокраће. Тако ће
настати већа количина ређе мокраће. Код особе
коју мори жеђ бубрег врши супротни процес,
концентрује мокраћу, значи, штеди течност.

Евидентно је, дакле, да није реч о томе да се
организам живих бића не мења у односу на
утицаје из спољашње околине, већ, захваљујући
ситним унутрашњим променама које настају
под дејством спољашњих фактора, у организму
се покреће један механизам који спречава даље

промене и због тога се параметри унутрашње
околине уопште не мењају или се мењају у
веома малој мери. 

Три потеза процеса регулације су:
1) центар добија сигнал о промени насталој

под дејством неког спољашњег фактора;
2) центар шаље заповест/команду једном

органу да изврши корекцију; 
3) центар добија повратни сигнал о изврша-

вању команде и насталим резултатима.
Стално понављање ова три потеза омо-

гућава нормално, усклађено функционисање
организма.

Овај основни принцип за регулисање корис-
ти и модерна кибернетика. Ако поједноставимо,
принцип је исти као и код кормилара брода (кор-
милар на грчком кибернетос), наиме, ако брод скре-
не према лево, кормило се мота удесно, а ако
брод скрене према десно, кормило се мота уле-
во. На тај начин, иако се стално помало мења пра-
вац, ипак, брод не скреће са зацртаног правца [2].
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Пошто је корекција/исправка организма (и
кормилара) увек супротног смера од правца
одступања, овај начин регулације се зове
негативна повратна спрега. 

Свако живо биће има одређену толеранцију.
Ако су промене спољашње околине толико
велике да се организам више не може
заштитити, престаје сталност унутрашње
околине, драстично се мења један од физичких
или хемијских параметара и живо биће угине. На
пример, због веома дугачког периода хладног
времена – насупрот механизму одбране –
температура организма може да се спусти до те
мере да угрожава живот. 

Аутоматска контрола рада одређених
индустријских уређаја и апарата за домаћинство
веома личи на регулисање код живих бића. Ево,
нпр., фрижидер. Ако често отварамо врата
фрижидера, ваздух у унутрашњости постаће
топлији него што је то дозвољено. Ова промена
„надражује” специјални уграђени термометар,
који шаље сигнал у мотор, овај се укључује и
започиње хлађење унутрашњег ваздуха. Када
се ваздух расхлади испод идеалне температуре,
исти тај специјални термометар региструје
промену и сада шаље заповест мотору „стоп”.
Када се мотор искључи, ако ништа друго, због
топлијег спољашњег ваздуха, поново се
постепено загрева ваздух у унутрашњости
фрижидера и, одједном, термометар ... (нас-
тавак ти је вероватно познат). Дакле, у фри-
жидеру није стална температура, већ у одре-
ђеним уским границама варира око идеалне
вредности. Исто то се дешава у унутрашњости
живих организама.

1. Шта је суштина регулације?

2. Дефиниши сталну унутрашњу околи-
ну (хомеостазу). Шта називамо унутраш-
њом околином?

3. Шта подразумевамо под тим да је
унутрашња околина стална и зашто
додајемо да је релативно стална?

4. На који начин људски организам
регулише количину течност у организму?

5. Који је основни принцип регулисања
и који су потези тог процеса?

6. Зашто се процес регулације зове
негативна повратна спрега?

71

Само да успешно одржим правац [2]

У радној свесци имаш посебно

поглавље посвећено експериментима

(испитивањима) везаним за регулацију.

• Да ли знаш пример за апсолутно

прецизну регулацију (такву где крајњи

резултат није само релативна сталност

или тачност/прецизност)?
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У живом свету постоје два основна система
за регулисање: нервни систем и хормонални
систем. Хормони су хемијска једињења за

регулацију која делују на метаболичке процесе
ћелија. 

У организму развијенијих животиња и човека
постоји и нервни систем и хормонски систем.
Ова два система заједно обављају регулисање
животних функција. На пример, када се једна
животиња или човек нађу у опасној ситуацији
цео организам се припреми за повећано
оптерећење: мишићи се затегну, порасте крвни
притисак и срце убрзано куца. И у овом процесу
регулације сарађују два система. 

Свака жлезда лучи неки секрет, На пример,
гуштерача лучи гуштерачни сок (који се улива у
танко црево), лојна жлезда лучи лој (који
доспева на површину коже). Ове две жлезде су
исте по томе што њихов секрет доспева на
спољашњу или унутрашњу површину једног
дела нашег тела кроз специјални изводни канал

жлезде. То су, дакле, жлезде са спољашњим

излучивањем/егзокрине жлезде [1а].
Имамо, међутим, и такве жлезде које немају

изводни канал. Производ/секрет ових жлезда –

хормоне – односи крв. Такве жлезде називамо
жлездама са унутрашњим лучењем/ендо-

крине жлезде [1б]. (Лучење значи производњу
неког потребног секрета, док излучивање пред-
ставља одстрањивање отпадних продуката.)
Пошто хормони, путем крви, доспевају у сваки
део нашег тела, с правом можемо рећи да
хормонски систем, исто као и нервни систем,
регулише рад целокупног организма. 

Центар хормонског система је хипофиза

која је смештена на доњем делу нашег мозга.
Хипофиза остварује везу са мозгом путем
нерава и циркулације и тако обезбеђује везу
између два регулаторна система. 

Од бројних хормона хипофизе познати су
активациони хормони који подстичу рад оста-
лих жлезда са унутрашњим лучењем [2]. На
пример, под дејством тиреотропног хормона по-
већава се лучење и расте ниво хормона штитне
жлезде у крви. Хипофиза се, међутим, путем
циркулције стално информише колико има
хормона штитне жлезде у крви. То је за хипофи-
зу повратни сигнал. Пошто хормон хипофизе
подстиче штитну жлезду, а повећани ниво хор-
мона штитне жлезде успорава/кочи хипофизу

72

ХОРмОНски систем

Хормонски кружни процес. 

Оловком обележи пут којим жлезда 

са унутрашњим лучењем делује 

на хипофизу. [2]

жлезде са унутрашњим лучењем

крвоток

хипофиза

жлезда

изводни

канал

крвоток

жлезда која

производи 

хормоне

површина

тела

телесна

шупљина

циљни орган

Жлезда са спољашњим лучењем/егзокрина

жлезда [1a]

Жлезда са унутрашњим лучењем

(ендокрина жлезда) [1б]

• Зашто нисмо учили о хормонима код

метаболичких процеса?
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она лучи смањену количину активирајућег хор-
мона. Овај кружни систем омогућава прецизно
регулисање нивоа хормона штитне жлезде[4]. 

Исти овај начин регулације функционише
код сваке жлезде са унутрашњим лучењем на

које делују активирајући хормони хипофизе.
Таква регулације постоји и код лучења хормона
јајника и семеника. Организам на овај начин
постиже/обезбеђује да ниво хормона у крви
достигне потребан и, углавном, стални ниво [3]. 

Жлезде са унутрашњим лучењем/ендокрине жлезде мушкарца и жене. Које жлезде са

унутрашњим лучењем/ендокрине жлезде се налазе у сваком човеку? [3]

хипофиза

надбубрежна жлезда

семеник

јајник

острвца гуштераче

штитна жлезда

Негативна повратна спрега [4]

хормон

хормон

штитна

жлезда

хипофиза

активира

производња

енергије 

у ћелији

потпомажеинхибира
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Хипофиза има и такве хормоне који делују

директно на цео организам. Такав је, на
пример, хормон раста, а поремећаји лучења
овог хормона изазивају гигантски раст, односно
сразмеран патуљасти раст [5]. Један други
хормон регулише излучивање мокраће, а трећи
појачава контракције материце приликом
порођаја. 

*

Хормони штитне жлезде неопходни су за
процесе производње енергије у ћелијама. Дакле
уколико у младо доба нема довољно тих
хормона у крви, ћелије су у мањку/дефициту
енергије и због тога и физички и интелектуални
развој детета заостаје. 

гуштерача је у ствари жлезда са двоструком
функцијом. Наиме, производи и сокове за
варење (има део који врши спољашње лучење),
а поред тога у гуштерачи се налазе Лангер-

хансова острвца, која немају изводни канал, а
производе хормон инсулин. 

Производњу инсулина покреће шећер који
до гуштераче доспева циркулацијом, а сам
инсулин је неопходан да се шећер убаци у
ћелије и тамо користи. Инсулин, дакле, смањује
ниво шећера у крви. У недостатку инсулина
шећер остаје у крвотоку, а ћелије су приморане
да разградњом других једињења покривају своје
енергетске потребе. Ово стање је шећерна

болест или дијабетес. Као што видимо, хипо-
физа не контролише производњу инсулина. У
овом случају кружни систем повратне спреге
чине ниво шећера у крви и гуштерача. 

Надбубрежне жлезде, супротно називу,
нису ни у каквој функционалној вези са бу-
брезима, просто су смештене на врху бубрега. У
надбубрежним жлездама производе се разни
хормони, као на пример адреналин. Хипофиза,
такође, не учествује у регулацији лучења овог
хормона. Лучење адреналина изазивају узбу-
ђења и опасне ситуације, а хормон, у суштини,
припрема организам за ове ситуације: моби-
лише резерве, убрзава рад срца, нервног
система и рад мишића. Адреналин, мобили-
сањем резерви, повећава ниво шећера у крви,
из овог аспекта, дејство адреналина је супротно
дејству инсулина. 

***

1. Зашто су хормони хемијски регула-
тори?

2. Шта је разлика између лучења и
излучивања?

3. Каква је разлика између жлезда са
унутрашњим и спољашњим лучењем?

4. Која жлезда обавља обе функције?

5. Наведи најважније жлезде са уну-
трашњим лучењем и њихове хормоне.

6. Како доспевају хормони до ћелија?

7. Који орган је центар хормонског
система?

8. Како центар добија повратни сигнал о
раду осталих хормона?

9. Које је дејство хормона штитне
жлезде, шта се дешава у недостатку овог
хормона?

10. Наведи хормоне са супротним
дејством.
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Гигантски, патуљасти 

и просечан раст [5]
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Хормон је реч латинског порекла. Потиче од
глагола подстицати. Али, као што видимо хор-
мони, поред подстицања одређених процеса,
обављају и успоравање истих [6].

*

Тесну везу два система за регулисање
доказује и чињеница да се одређени хормони не
производе у жлездама већ у нервним ћелијама.
На пример, поједине хормоне хипофизе
производе групе нервних ћелија које се налазе
испод мождане коре, а хипофиза само депонује
те хормоне. 

*

Као резултат тешке инсуфицијенције штитне
жлезде настаје кретенизам. Такве особе (крете-
ни) заостају и у физичком и у интелектуалном
развоју. Кретенизам може да настане из више
разлога: 1. у пијаћој води околине нема довољно
јона јода, а у недостатку овог јона штитна
жлезда не може да производи своје хормоне; 2.
из неког разлога сама штитна жлезда није
довољно развијена; 3. хипофиза не производи

довољну количину тиреотропног хормона. Од
ових наведених разлога први се може избећи
јодирањем кухињске соли [7].

*

На бочним странама штитне жлезде налазе
се по два чворића величине зрна грашка тзв.
паратиреоидне жлезде. То су у ствари само-
сталне жлезде са унутрашњим лучењем које
регулишу метаболизам калцијума и фосфора у
организму. Недостатак ове жлезде доводи до
јаких грчева који се завршавају смрћу. Због тога
приликом операције штитне жлезде на ове мале
жлезде неопходно је обратити посебну пажњу.

*

Назив инсулин потиче од латинске речи
инсула = острво. Наиме, овај хормон се лучи у
Лангерхансовим острвцима која немају изводне
канале. 
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Људи патуљастог раста могу да живе

потпун живот [6]

Увећање штитне жлезде (гушавост,

струма) је резултат исхране којој

недостаје јод [7]
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Чула 1

„Чувај као очи у глави”, вероватно је већ и
теби говорила твоја мајка. Тиме је изразила да је
нешто веома, можда и ненадокнадиво, важно. И,
стварно, једно од најважнијих чула човека је
око/вид. Иако постоје животиње које не виде или
им вид није довољно оштар, али, уопштено, у
животињском свету око/вид је једно од нај-
важнијих чула.

Чуло значи орган за који осећа. Имамо више
чула (нпр. око, уво, нос, језик, кожа). Помоћу тих
чула осећамо/прихватамо/региструјемо одређе-
ну драж из спољашњег света. Код сваког чулног
органа постоји тзв. „душа”, а то је једна специ-
јална ћелија коју називамо рецептор. То је реч
латинског порекла која значи пријемник, што је
веома добро погођен назив. Наиме, дражи из
спољашњег света или из унутрашњих органа
прихватају ове рецепторске ћелије и мењају у
надражаје. Рецептори често имају и помоћне

уређаје који помажу приликом пријема дражи.
Рецепторске ћелије и помоћни урећаји заједно
чине чулни орган. Нерви спроводе надражаје до

центра за регулисање. Захваљујући функци-
онисању центра видимо слику, чујемо глас,
осећамо бол или укус и мирис јела [1]. 

Рецепторе можемо груписати на основу тога
да ли прихватају спољашње дражи или дражи
које долазе из унутрашњости организма, од-
носно и на основу тога какву врсту дражи мењају
у надражај. Рецептори који се налазе у очима
најосетљивији су на светлосне дражи. Рецепто-
ри у носу и на језику прихватају хемијске дражи,
а рецептори у ушима треперење ваздуха (фи-
зичку драж). Ови рецептори дражи из спољаш-

њости прихватају и мењају у надражај. 
Рецепторе који прихватају унутрашње дражи

налазимо нпр. у зиду велике артерије која напу-
шта срце. Овде поједини рецептори региструју
притисак крви, док за друге драж представља
ниво угљен-диоксида у крви. Значи, једна врста

• Да ли знаш примере за чувене слепе

људе? У чему су били „јачи” од нас?

Драж-надражај-осећај [1]

Грађа ока. Идући изнутра према споља какве мембране/овојнице облажу око. 

Кроз које делова ока пролази светлост док дође до мрежњаче/ретине? [2]

мишић покретач

очне јабучице

беоњача

судовњача

мрежњача (ретина)

жута мрља

очни нерв

слепа мрљастакласто тело

влакна која

причвршћују сочиво

дужица

зеница

(пупила)

рожњача

очно сочиво

драж надражај

рецептор мозакчуло

осећај
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рецептора прихвата физичку драж, друга врста
хемијску драж, и ове дражи мењају у надражај.
Рецепторске ћелије у зиду алвеола плућа такође
примају физичку драж, а то је напетост тих
влакана која је сразмерна са затезањем плућа
(напуњеност плућа). 

Чуло вида је око [2]. Око: мрежњача/ретина
и помоћни апарати/уређаји организовани око
ње. Најважнији део ока је ретина или мрежња-

ча. Наиме, ту се налазе рецепторске ћелије спо-
собне за прихватање/пријем светлосних дражи.
Боје видимо искључиво помоћу рецепторских ће-
лија које се зову чепићи. Највише их има у сре-
дини мрежњаче/ретине, у жутој мрљи. Идући

према ивицама мрежњаче/ретине све је више
других рецептора који се зову штапићи. Ови
рецептори су „слепи” на боје али су осетљивији
на јачину/интензитет светлости и на минималне
промене јачине/интензитета светлости [2а].
Овде настали надражаји преко оптичког нерва/

живца доспевају до центра за вид у мозгу, и ту
се формира осећај, у овом случају слика. Значи,
ми не видимо очима већ својим мозгом. 

На мрежњачи/ретини постоји један део где
нема рецепторских ћелија, то је место где оп-
тички нерв напушта око. Уколико слика једног
предмета пада на овај део мрежњаче/ретине 
ми тај предмет не видимо. Због тога овај део
мрежњаче/ретине зовемо слепом мрљом. 

Мишић који се налази у обојеној дужици

сакупљањем и ширењем зенице регулише

Сужена и проширена зеница [3]

Грађа мрежњаче/ретине [2a]

Овако врше корекцију наочаре. Које је то

стање када су светлосни зраци већ стигли

до мрежњаче али се још нису укрстили 

у једној тачки? [4]

здраво око гледа у близину, 

односно даљину

кратковидо око гледа у даљину

далековидо око гледа у близину

светлост

влакно очног

нерва

сензитивно

нервно влакно

фотосензитивни

рецептори

пигментни епител

судовњача

беоњача

чепићи штапићи

светлост

светлост

светлост
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јачину светла које доспева у око. На тај начин и
штити око од евентуалне претерено јаке дражи
[3].

Мишићи око очног сочива имају способност
да мењају преломну моћ сочива. Због тога, без
обзира на то да ли се један предмет налази
ближе или даље, светлосни зраци који полазе са
једне тачке тог предмета секу се у једној тачки
на мрежњачи, значи, ми видимо оштру слику тог
предмета. Када гледамо предмет који се налази
близу, сочиво постаје изразито конвексно. Тада
се светлосни зраци, који у исто време долазе у
наше око са удаљеног предмета виде се као
мутне мрље. Међутим, приликом посматрања
предмета у даљини светлосни зраци који полазе
са блиског предмета не секу се у истој тачки
мрежњаче [4]. 

Од исушивања око штите сузе. Секрет суз-

них жлезда који на предњој површини очне јабу-

чице размазују очни капци приликом сваког
трептаја [5]. Капци штите очи и од разних по-
вреда. Предмет који се нагло приближава ауто-
матски изазива одбрамбено трептање. 

Веома је значајно што нам оба ока гледају
према напред. Тако, наиме, исти предмет
видимо са оба ока, али из различитих углова.
Захваљујући тим ситним разликама двеју слика,
центар за вид „на основу искуства” склапа
потпуну тродимензионалну слику предмета и
установљава колико је предмет далеко. За то је
потребно и веома прецизно усклађивање
покретања очију. 

Очи највише оштећује претерано оптере-
ћење. Штетно је, на пример, скривати ношење

наочара, као и ношењене неадекватних нао-
чара, односно дуго гледање телевизије или
екрана компјутера. Такође је штетно читање у
полутами и у аутобусима.

***

Рецепторске ћелије које се налазе у чулним
органима само су утолико посебне да су се оне
специјализовале за прихватање једне одређене
дражи. У исто време све живе биљне и
животињске ћелије су способне да прихвате
неку драж.

*

Око. Научно име мрежњаче је ретина. За
нормално функционисање рецепторских ћелија
ока неопходан је А витамин. У недостатку тог
витамина поремећено је прихватање светлости.
Дотична особа само у потпуном светлу види
добро, а у полумраку не. То је тзв. кокошије

слепило. 

*

пупила (зеница) је латинска реч која значи
мала беба. Наиме, ако дубоко погледамо у око
друге особе у зеници ћемо видети сопствену
слику смањену на величину мале бебе. Из
унутрашњег угла ока танка цев одводи сузе. Ове
цеви се спајају и уливају у носну шупљину. Због
тога човек слини када плаче. 

1. Групиши рецепторе из разних аспе-
ката.

2. Наведи унутрашње и спољашње
хемијске рецепторе.

3. Шта је разлика између рецептора 
и чулног органа?

4. Протумачи редослед драж, надражај 
и осећај. 

5. Који је пут светлости од лампе до
нашег мозга?

6. Какву одбрамбену улогу имају поје-
дини делови ока?

7. Који је значај мишића очног сочива?

8. Протумачи следећу тврдњу: „Прос-
торно не видимо оком већ мозгом”.

9. Које активности могу бити штетне за
око?
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Сузне жлезде и сузни канал [5]

сузне жлезде

сузни канал
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Одговарајућом „гимнастиком” очију, односно
редовитим масирањем предела око очију
можемо спречити (или успорити) процес кваре-
ња вида. Једноставна а ипак ефикасна гимнас-
тика очију је, на пример ако, не померајући
главу, у више наврата прво фиксирамо једну
тачку у даљини и након тога фокусирамо на врх
кажипрста наше руке. 

*

Шта видимо, а шта не видимо? Не види
свака животиња боје, на пример пас и бик су
слепи за боје, свет виде таквим као што га ми
видимо на црно-белом ТВ екрану. Слепило за
боје догађа се и неким људима, али веома
ретко. Много чешћа је неспособност за

разликовање боја, када особа одређене боје не
може да разликује. Најчешћи облик ове појаве
везан је за црвену и зелену боју. Такви људи не
разликују црвену и зелену боју. Нијансе могу да
разликују, али две боје никако [6]. 

*

Због слепе мрље на слици коју видимо, увек
постоји једна рупа, али, с једне стране, наш
мозак је научио како да је попуни, с друге
стране, због сталних малих покрета са стране у
сваком тренутку видимо другу слику, дакле увек
други детаљ недостаје. Ти ситни покрети главе
важни су из аспекта просторног вида. Иако
много теже, али човек и са једним оком може
просторно да види. Мозак такве особе склапа
слику у три димензије на основу разлика које се
стварају ситним покретима главе. 

*

У складу са једноставним законима оптике,
на мрежњачи/ретини ока формира се умањена

обрнута слика, дакле на нашој мрежњачи све
стоји наглавачке. Међутим, ми видимо „редовну”
слику, наиме наш центар за вид у можданој кори
је научио да слику треба да окрене. Веома
духовитим експериментом су доказали да је то
стварно активност мождане коре. Једној екс-
перименталној особи причврстили су наочаре
које су све обрнуле. Због тога су сви предмети
на мрежњачи те особе стајали „усправно”.
Центар за вид је, међутим, из навике све обр-
нуто „интерпретирао” и тако је дата особа све
видела наглавачке. Након једнонедељног споти-

цања и неспретног ходања мозак је „схватио” да
не треба да окреће слику и тако је експери-
ментална особа постепено почела да види свет
око себе као и сви остали, све дотле док јој нису
скинули специјалне наочари. (Опис експери-
мента сада већ и ти можеш наставити.)

*

Наша мождана кора може да се „превари”.
Нијансе боја наш центар за вид увек уста-
новљава упоређујући је са околином. Због тога
исту нијансу боје видимо потпуно различито у
белом, сивом и црном пољу. Жртве упоређи-
вања смо и тада када паралелне праве видимо
као да су криве или формације исте дужине
видимо као да су различите дужине [7]. 

79

Слика којом се потврђује неспособност

разликовања зелене и црвене боје [6]

Оптичка варка [7]
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слух. За наше уши драж представља
треперење/титрање ваздуха изазвано одређе-
ним извором звука. У највећем делу ово трепе-
рење преноси ваздух, али и кости лобање
спроводе титрање. Треперење ваздуха, прола-
зећи кроз спољашње уво, доспева до бубне

опне. Од овог тренутка драж не представља
више треперење ваздуха већ треперење
одређеног дела нашег ува. Иза бубне опне
налази се шупљина средњег ува. Ту се налазе
слушне кошчице које прихватају и спроводе

треперење до течности унутар пужа, који се
налази у унутрашњем уву [1]. У пужу се налазе
рецепторске ћелије чије се чулне длачице
савијају у ритму треперења/титрања течности
[2]. Тако се у њима ствара надражај који се
слушним нервом/живцем преноси у мозак, а
тамо, у центру за слух, ствара се осећај звука.

Под дејством звука различите висине теч-
ност у пужу затрепери на различитим местима.
Због тога у случају високог или дубоког звука не
надражују се исте рецепторске ћелије, захва-

љујући томе у центру за слух у мозгу ствара се
осећај у разним нервним ћелијама. Тако разли-
кујемо различиту висину гласа.

Слично као и код вида, и слух првенствено
оштећује претерано оптерећење. Велика или
стална бука – прегласна музика у слушалицама
или стална галама прометне саобраћајнице –
без сумње доводи до оштећења слуха [3, 4]. 

Равнотежа. Важан део органа за равнотежу
представљају три полукружна каналића, одно-
сно тзв. трем састављен од кесице (сакулуса) и
мешинице (утрикулуса), који се, такође, налазе у
унутрашњем уву. Сваки од тих полукружних
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Чула 2

Грађа чулног органа за слух и равнотежу. Потражи на цртежу слушни нерв. 

Одакле преноси надражај? [1]

Унутрашња структура пужа [2]

спољашње

уво

слушне кошчице

бубна опна

рецепторслушни нерв

течност

средње

уво

унутрашње

уво

полукружни

каналићи

слушни нерв

пуж

Еустахијева туба
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каналића постављен је вертикално један на
други. Рецепторске ћелије са чулним длачицама
налазе се на месту где се сусрећу три полу-
кружна каналића. Приликом покретања главе
[6] (нпр. кретање се убрзава, успорава или
мења правац), захваљујући гравитацији, течност
која се налази у полукружним каналићима
помера се и ово кретање надражује рецепторске
ћелије [5]. сакулус и утрикулус су испуњени
течношћу у којој се налазе ситни кречњачки
кристали. Због своје тежине ови кристали увек
надражују рецепторске ћелије које се налазе
управо испод њих. На тај начин можемо да
региструјемо и положај непомичне главе. 

Чулне длачице тачно осећају померање течности у полукружним каналићима. Реци својим

речима шта се дешава на трећем цртежу са леве стране. [6]

Прегласно подешена музика 

у слушалицама је опасна [3]
Одговарајућом јачином звука 

штитиш свој слух [4]

Полукружни каналићи [5]

плолукружни

каналићи

утрикулус

сакулус

кохлеа

(пуж)
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укус. У рецепорским ћелијама за укус, које
се налазе на језику, надражај се ствара под
дејством хемијских материја које се налазе у
храни и пићу. Стварни осећај укуса, наравно,
ствара се у одговарајућем центру мозга. Разни
укуси наших јела, углавном, могу се разврстати
на четири основна укуса: кисео, слан, сладак,
горак. Површина језика није на сваком месту у
истој мери осетљива на ове укусе [7]. 

Осећај пријатног укуса покреће лучење
пљувачке и сокова за варење у желуцу и на тај
начин потпомаже варење. 

мирис. У горњем делу носне шупљине

налази се једна мала територија где се налазе
рецепторске ћелије за мирис. У тим ћелијама
хемијске дражи материја гасовитог агрегат-

ног стања (гасови и паре) изазивају надражаје.
Без обзира да ли су пријатни или непријатни
мириси, често имају јак емотивни набој. Такође
је карактеристично за осећај мириса да се
релативно брзо прилагођавамо мирисима.

кожа је сложени орган чула. Прихвата број-
не дражи и у њој се налазе бројни рецептори. У
крзну се налазе посебни рецептори за додир,
притисак, односно за хладно и топло. Ови ре-
цептори располажу и малим помоћним уређа-
јима. Осећај бола јавља се онда када надражај
из голих, незаштићених рецептора (немају помо-
ћне уређаје), који продиру у епител, дође до
мозга. Ове рецепторе надражује свака драж која
је превише јака и већ оштећује ткива коже [8]. 

слух. Средње уво са ждрелом повезује јед-
на танка цев тзв. Еустахијева туба. Кроз ту цев
ваздух из усне шупљине доспева у средње уво и
тако са обе стране бубне опне имамо исти ваз-
душни притисак. Ако се, међутим, возимо ауто-
мобилом у планинама или узлећемо и слећемо
авионом или се лифтом пењемо или спуштамо
неколико спратова, мења се притисак ваздуха
који се налази око нас. Пошто је Еустахијева
туба у већини случајева затворена и отвара се
само за тренутак, у таквим случајевима једно
време постоји разлика у ваздушном притиску на

• Да ли постоје – слично основним

укусима – и основни мириси?

Нервни завршеци коже. У којем слоју коже се налазе нервни завршеци? [8]

лед

Основне укусе осећамо на различитим

деловима језика. 

1: сладак, 2: слан, 3: кисео, 4: горак. 

Зашто горчину лекова осећамо највише

приликом гутања? [7]

4

3

2

1

У радној свесци имаш посебно поглав-

ље посвећено експериментима, испи-

тивањима везаним за чула.
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две стране бубне опне (наиме, унутра се још
увек налази ваздух „старог притиска”). Због тога
нам зуји у ушима. Када се Еустахијева туба, нпр.
приликом гутања, отвори и дође до изједнача-
вања разлике у притиску, у ушима чујемо
„пуцкетање”.

Висина звука може се окарактерисати бро-
јем треперења/титраја у једној секунди. Наше
уво и мозак способни су да региструју само
треперење у одређеним границама. Титраје чија
учесталост је мања од 20 треперења у секунди
већ не чујемо и зовемо инфразвуком. Интензи-
ван инфразвук проузрокује бол. Такође се не
чује треперење које има учесталост преко
20.000 Hz, а то је ултразвук. Помоћу ултразвука
оријентишу се шишмиши, а ултразвук се користи
у појединим лабораторијама за испитивање
разних материја. Један глас треба да траје
најмање 0,1 секунду да бисмо могли установити
висину гласа. Уколико траје краће од назначеног,
нисмо способни да разликујемо какав се глас
чуо. Тада само толико примећујемо да се чује
неки глас, али не можемо одредити да ли је био
висок или дубок.

Кроз Еустахијеву тубу из ждрела до средњег
ува могу да се пробију и бактерије. Приликом
дувања носа не смемо затворити обе ноздрве,
јер се тада секрет заједно са ваздухом потискује
у Еустахијеву тубу. Инфективне бактерије могу
проузроковати запаљење средњег ува, што је
веома болно јер нагомилани гној затеже бубну
опну. Треба се обратити лекару, да не би дошло
до пуцања бубне опне. Лекар танком иглом про-
бада бубну опну и на тај начин уклања бол про-
узрокован затезањем опне, а са друге стране,
потпомаже прочишћавање шупљине средњег

ува. На месту
адекватне лекар-
ске интервенције
ствара се много
мањи ожиљак од
оног који би ос-
тао да се бубна
опна сама од се-
бе зацепила и
због тога касније
не омета слух
дате особе. 

Године 1961.
за испитивања у
вези са функци-
онисањем и структуром пужа Ђерђу Бекешију
додељена је Нобелова награда [9]. 

Чулне варке. Чуло укуса можемо преварити
тако да малине заменимо вештачким укусом.
Језик помало увек превари самог себе. Наиме,
када једемо сладолед и дођемо до следеће
кугле, приликом првог „лиза” још увек осећамо
укус претходне кугле сладоледа јер у каналима
између густативних квржица још увек се налазе
материје претходног укуса. 

Најкарактеристичнија варка чула мириса је
да се релативно брзо привикавамо на један
мирис, на пример мирис нашег тела или нашег
стана, било да је пријатан или смрди, и зато
после неког времена не осећамо никакав мирис,
иако је мирисна (хемијска) материја још увек
присутна.

Чуло додира се најпре тамо може преварити
где су рецептори за додир у кожи довољно
удаљени једни од других. На леђима, на пример,
рецептори за додир у кожи налазе се удаљени и
до 10 сантиметара. Због тога несигурно можемо
да одредимо да ли су нам леђа дотакли само
једним прстом или са више прстију који су
удаљени неколико сантиметара. 

И рецептори за осећај топлоте могу да нас
преваре. У веома кратком временском периоду
не можемо да разликујемо ледено хладно од
горуће врелог осећаја. А можемо постати и
жртве релативности/упоређивања, наиме исту
млаку воду једном руком можемо осећати
хладном, док је другом руком осећамо топлом
уколико смо пре тога одређено време прву
држали у топлој а другу у хладној води.

Ђерђ Бекеши [9]

1. Шта је драж за слух и како долази до
рецептора?

2. У којем делу ува се драж трансфор-
мише у надражај?

3. Како разликујемо висину гласова?

4. По чему су слични орган за равно-
тежу и орган за слух?

5. Где се на језику налазе најосетљивија
подручја за четири основна укуса?

6. По чему су слични а по чему се
разликују чуло мириса и укуса?

7. Какве рецепторе садрже разни
слојеви наше коже?
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НеРвНи систем, НеРвНа ћелија

Типови нервног система [1]

мрежасти/дифузни нервни систем [1a]

ганглиски нервни систем [1б]

попречни пресек

кичмене мождине

Нервни систем – заједно са хормонским си-
стемом – обавља регулисање свих функција на-
шег организма. Суштину регулације чине про-
цеси транспортовања надражаја насталих под
дејством разних дражи и обрада пристиглих
информација. Све то заједно обавља нервни си-
стем. Обрада података је процес када надража-
ји, спроведени кроз нервне ћелије, доспевају у
центар и тамо одређене нервне ћелије успостав-
љају везу, модификују надражај, стварају нове
надражаје који се прослеђују до „циља”, нпр. до
једне мишићне ћелије или до ћелија једне
жлезде.

типови нервног система. Постоје животи-
ње једноставне телесне грађе код којих се нер-
вни систем састоји од свега неколико нервних
ћелија које су у свим правцима повезане једна
са другом, али не формирају никакав центар.
Такве животиње су дупљари [1а]. Човек, међу-
тим, слично развијенијим животињама већ има
централизован нервни систем, значи већина
нервних ћелија налази се груписана у нашем
организму, а не расута по целом организму.
Централизовани нервни систем има два главна
типа, а то су ганглијски нервни систем и цева-

сти нервни систем. Црви, мекушци и чланко-
ношци имају ганглијски нервни систем. Нервне
ћелије су груписане у ганглије („чворове”). Од
тих ганглија пар ганглија који се налази на гла-
веном делу већином је развијенији од осталих,
захваљујући органима чула који се такође на-
лазе на овом делу тела [1б].

Кичмењаци имају цеваст нервни систем, што
значи да већина нервних ћелија гради једну це-

васту формацију/творевину, а већи део те
цевасте творевине на главеном крају тела гради
мозак [1в]. 

Нервна ћелија и надражај. За нервне ћели-
је је карактеристично да имају бројне продужет-
ке. На самом телу ћелије налазимо кратке про-

дужетке који прихватају дражи, а на крају је-

цевасти нервни систем [1в]

• Пронађи примере из живота код којих је
централизован нервни систем повољан или
неповољан.
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диног дугачког продужетка – неурита (аксона) –
налазе се разгранати нервни завршеци који

преносе надражаје. У цитоплазми нервне ћелије
и у течности међућелијског простора није иста
количина позитивних и негативних јона. Због
тога између спољашње и унутрашње површине
ћелијске мембране постоји електрични напон.
Са унутрашње стране је негативан набој, а
споља се налази позитиван набој. Када се
ћелија надражи, на месту пријема дражи у
датом тренутку мења се структура ћелијске
мембране. Као резултат тога позитивни јони
улазе у ћелију и захваљујући томе мења се и
потенцијал између две површине ћелијске
мембране. У ћелији се нагомилава позитиван
набој, а у међућелијском простору негативан.
Ова промена је надражено стање које ланча-
ном реакцијом пролази дужином целог неурита.
Ова појава је надражај [2а]. 

Спровођење надражаја. Када надражај про-
ђе целом дужином дугачког продужетка нервне

ћелије – аксоном/неуритом – и дође до нервних
завршетака [2б], ту се ослобађа специјално

једињење које надражује ћелијску мембрану
кратких пријемних продужетака друге нервне ће-
лије. Као резултат тога и та ћелија се надражи и
надражај се на тај начин преноси даље. 

Нервна ћелија може да буде само у два ста-
ња, у стању мировања или у надраженом стању.
Надражено стање нема различите нивое. (Као
што и компјутери све операције врше са ознаком
0 или 1.) Ипак, целокупан нервни систем анали-
зира и обрађује разноврсне поруке и дражи. То
је могуће због тога јер једна нервна ћелија,
захваљујући бројним продужецима, добија на-
дражаје од бројних других нервних ћелија и
предаје мноштву других нервних ћелија. Једна
нервна ћелија може бити повезана и са више
хиљада других, а те друге нервне ћелије, тако-
ђе, са још неколико хиљада следећих. Нервни
систем је, дакле, једна веома компликована
мрежа у којој постоји невероватно велики број
могућности за повезивање. 

Понегде, захваљујући неуритима који су ду-
гачки и до метар, нервни систем највише личи
на један систем жица који преплиће цео наш

Повезивање нервних ћелија

[2a]

Надражај и спровођење надражаја. Зашто кажемо да

се надражај скоковито шири? [2б]
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организам и тако, с једне стране, обезбеђује
везу међу свим деловима тела, а са друге стра-
не, везу између нашег организма и спољашњег
света. 

Човек има око 20.000.000.000 нервних ћели-
ја. Када бисмо у мислима продужетке ових ће-
лија повезали, добили бисмо нит до Месеца и
назад. Пошто се, након рођења нервне ћелије,
не узимајући у обзир ретке изузетке, више не
размножавају (само одумиру), старост наших
нервних ћелија иста је као и старост целог
организма. 

Једно од једињења које преноси надражаје,
а ослобађа се у нервним завршецима, јесте тзв.
адреналин који је у ствари хормон.

Брзина спровођења надражаја у неуритима у
већини случајева износи неколико метара или
неколико десетина метара у секунди. Због тога,
дуж неколико метара дугачких аксона/неурита
животиња са великом телесном масом надражај
пролази у временском периоду који се не може
занемарити [3].

Електрични напон не постоји само са две
стране ћелијске мембране нервних ћелија [4].
То је, на пример, такође карактеристично за ми-
шићне ћелије. На тој појави се базира способ-
ност контракције мишићних ћелија, што значи да
је то надражено стање мишићних ћелија. Једна
од најосновнијих појава функционисања наших
ћелија је разлика електричног потенцијала са
две стране ћелијске мембране. Зато је разум-
љиво да, можда, највећи део потрошње енергије
унутар организма чини одржавање и формира-
ње овог потенцијала. 

Продужеци нервних ћелија [4]

1. Која је улога нервног система у
нашем организму?

2. Какве типове нервног система
познајемо?

3. Колико врста продужетака има једна
нервна ћелија, који су ти продужеци?

4. У којој мери је хемијски процес оно
што се одиграва приликом спровођења и
преношења надражаја?

5. У каквим стањима може бити једна
нервна ћелија?

6. Зашто се једна нервна ћелија може
повезивати са бројним другим нервним
ћелијама?

7. Шта називамо нервним влакном?

8. Колико велика може бити једна
нервна ћелија?
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гРађа НеРвНОг система

На основу грађе нервни систем делимо на
два главна дела, на централни и периферни

нервни систем. Центар – кичмена мождина и
мозак – помоћу периферног нервног система, тј.
захваљујући милионима неурита који полазе и
долазе у центар, одржава везу са целим
организмом. 

периферни нервни систем граде нерви
који полазе из кичмене мождине, односно мозга.
Мождински нерви (31 пар) кичмену мождину на-
пуштају лево и десно, између свака два кичмена
пршљена, мождани нерви/живци (12 пари) изла-
зе директно из мозга. 

Милиони неурита, који прожимају наш
организам, организују се у снопове, а ове
снопове зовемо нервима. Један део нерава је осећајни/сензитивни нерв. Надражаји ових не-

рава доносе вести у центар о дражима које при-
хватају чулни органи, кожа и унутрашњи органи.
Имамо и покретачке/моторичке нерве. Ови
нерви преносе заповести до скелетних мишића,
до мишића унутрашњих органа и до жлезда.
Већина нерава, међутим, садржи и осећајна
(сензитивна) и покретачка (моторичка) нервна
влакна. Значи, спроводе надражај у оба правца. 

Доњи ниво централног нервног система

[1] чини кичмена мождина [3]. Састоји се од
масе нервних ћелија и нервних влакана. Нервне
ћелије се налазе унутра и граде сиву масу. Белу

масу, која се налази споља, граде нервна влак-
на. Једним делом кичмена мождина представља
центар за регулисање једноставнијих нервних
функција, а са друге стране, повезује мозак и
тело.

Највиши центар нашег нервног система је
мозак [2]. Главни делови мозга су: мождано
стабло, велики мозак и мали мозак. мождано

стабло је, заправо, наставак кичмене мождине.
Овде пролазе милиони неурита можданих ће-
лија, неурити који долазе из кичмене мождине,
односно ту се налазе групе нервних ћелија које
регулишу неколико виталних животних функ-
ција, на пример циркулацију, дисање, гутање и
центар за кашаљ. 

Задатак малог мозга је усклађивање пре-
цизних – финих покрета и одржавање равно-
теже.

Делови мозга. Који део мозга се везује 

за кичмену мождину? [2]

Централни нервни систем [1]

велики

мозак

мали

мозак
мождано

стабло

мозак

кичмена

мождина

87

Biologia8_3  2014.07.22.  13:38  Page 87



88

Грађа/структура кичмене мождине. 

Где се виде на слици нервна влакна? [3]

Попречни пресек мозга [4] Формирање осећаја бола. У којем делу

кичмене мождине је релејни центар? [5]

бела маса

сива маса

бела маса

мождана

кора

кост лобање рецептор за бол

пријемни проду-

жетак

нервно влакно

које води у

мождану кору

кожа стопала

кичмена

мождина

центар за бол

Најразвијенији део мозга човека представља
велики мозак. Велики мозак је грађен од две
хемисфере између којих везу обезбеђују снопо-
ви нервних влакана. У великом мозгу, у односу
на кичмену мождину, обрнут је распоред нерв-
них ћелија и неурита. Споља је сива маса ве-
ликог мозга коју називамо можданом кором, а
унутра је бела маса коју чине нервни путеви
састављени од мноштва нервних влакана [4]. 

У белој маси великог мозга имамо и неколи-
ко група нервних ћелија. Ове групе ћелија, које
се налазе испод мождане коре, регулишу ви-
талне животне функције, као на пример узима-
ње хране и регулисање телесне температуре.

Када нагазимо на ексер, поред тога што од-
мах тргнемо ногу, скоро у истом тренутку осећа-
мо и бол. Објашњење за ту појаву представља
чињеница да се надражај у кичменој мождини,
поред аксона/неурита који покрећу мишиће,
преноси и на један неурит који надражај преноси
према горе, у мождану кору. Кроз тај неурит на-
дражај доспева до сензитивног центра мождане
коре. Тада постајемо свесни бола и ту се ствара
осећај бола [5]. Постајемо свесни само оних
дражи и од наше воље зависе само оне телесне

• Да ли је могуће да комјутер икада буде

паметнији од људског мозга који га је

начинио?
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функције и покрети тела код којих надражај
доспева у мождану кору или одатле полази. 

Наравно, ногу можемо подићи и свесно, без
тога да нагазимо на ексер. Тада полази надра-
жај из покретачког/моторичког центра мождане
коре и, посредовањем кичмене мождине, доспе-
ва до одговарајућег мишића. 

велики мозак. Запремина људског мозга
просечно износи око 1.400 cm3. Постоје, међу-
тим, значајна одступања и према горе и према

доле, али то не мора да значи у сваком случају
болест. Велики мозак човека дубоко је избраз-
дан и тако је укупна површина мождане коре
значајно већа него што би била да је површина
мозга потпуно глатка. То је повезано са чиње-
ницом да се у можданој кори налази, отприлике,
половина свих нервних ћелија организма, око 10
милијарди. 

Различите центре који се налазе у можданој
кори до неке мере можемо одвојити. О распоре-
ду појединих центара припремају се специјалне
мапе. На основу искустава стечених након по-
вреда мозга знамо да до одређене мере суседне
територије мождане коре преузимају функције
уништених делова.

Две хемисфере мозга нису потпуно исте.
Постоји нека врста поделе задатака међу њима.
Код већине људи лева хемисфера је јача на
пољу речи, бројева, појмова и анализе, док је
десна хемисфера јача у области слика, музич-
ких тонова, просторне оријентације и синтезе.
Две хемисфере заједно обезбеђују комплетну
личност [6].

Већина од 12 пари можданих нерава/живаца
инервише кожу, мишиће и чулне органе главе,
али, на пример Х мождани нерв (нерв луталица)
инервише разне органе грудног коша и трбушне
дупље.

Различитости две хемисфере мозга [6]

управљање 

десном руком

управљање 

левом руком

музички слух

просторно

посматрање

уметнички

таленат

машта

инстинктлогичко размишљањенаучно размишљање

писани језик (читање)

бројање

говор

1. Са којих места централног нервног
система излазе/полазе нерви?

2. Који су елементи периферног нервног
система?

3. На основу карактера функционисања
у које групе делимо нерве?

4. Каква је сличност и разлика између
сензитивног и мешовитог нерва?

5. Које су функције кичмене мождине?

6. На којим местима у нервном систему
имамо белу масу и од чега је грађена?

7. Каква је сличност између функција
можданог стабла и група ћелија испод
мождане коре?

8. Како зовемо сиву масу великог мозга?

9. Који је услов да једне дражи поста-
немо свесни?
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Из примера са ексерчићем научили смо како
наш мозак региструје убод. Када босоноги нага-
зимо на ексер, одмах тргнемо ногу. Како то изво-
ди наш нервни систем? Под дејством убода, као
дражи у рецептору, ствара се (то су кратки про-
дужеци за примање дражи једне сензитивне
нервне ћелије) надражај који се, помоћу неу-
рита, спроводи до центра (кичмена мождина)
нервног система. Ту се спроводи до мозга и пре-
даје се једној моторичкој нервној ћелији. Крајњи
циљ надражаја, који пролази моторичком нер-
вном ћелијом, је мишић, а контракција мишића
одмиче нашу ногу. Дакле убор је драж, кичмена
мождина је центар а контракција мишића је
одговор на драж [1].

У ствари, регулациона делатност нервног
система много је прецизнија од оне коју смо до
сада описали, значи од одбрамбене функције.
Није крај приче када тргнемо ногу. Наиме, и у

мишићима имамо рецепторе који се надражују
баш због те нагле мишићне контракције, а тако
створени надражај се враћа у кичмену мождину.
Значи, центар у кичменој мождини не само што
шаље заповест до мишића да би се извршио
одговор на драж, већ добија и повратне сигнале
из мишића о начину извршавања. На основу тих

повратних сигнала центар мишићима шаље
нову заповест, на пример „још мало више” или
баш супротно „закочи”. 

Ова стална повратна сигнализација (поврат-
на спрега) обезбеђује услове да управљачка

активност нервног система постане прецизно
контролисано регулисање. Одговор се латински
зове рефлекс. Дакле, претходно смо се упозна-
ли са једним рефлексним процесом и са реф-

лексним луком који учествује у овом процесу
[2] ствара се надражај.

Безусловни рефлекс. Одговор дат на убод
или приликом високе температуре и још бројни
други рефлекси (нпр. трептање као одбрана) у
нормалним условима јављају се у истом облику
код сваког човека. Ако драж активира рецептор
рефлексног лука, одговор ће уследити безуслов-

но. Због тога овакав процес регулације називамо
безусловним рефлексом. Безусловни рефлекс
је и појава да ако неки човек загризе лимун, у
устима тог човека одмах започиње излучивање
пљувачке. Тада је драж киселост лимуна, рецеп-
тори се налазе у језичним квржицама, центар је
у можданом стаблу, а одговор дају пљувачне
жлезде. Пошто надражај сензитивних нерава
доспева и до мождане коре, постајемо свесни
одговарајућег укуса [3]. 
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Рефлекси

Рефлексни лук. До које мере је идентична

вест и команда? [2]

(надражај)
„команда”

повратна

сигнализација
центар

„одговор”

драж
кожа

„вест”

мишић

Одбрамбени рефлекс. У односу на

формирање осећаја бола шта нисмо

обележили на слици? [1]

кичмена

мождина

рецептор

за бол,

пријемни проду-

жетак

мишић

покретачка

нервна ћелија

кожа

стопала

• Међу рефлексима потражи такве који

су за сваког карактеристични и такве

који само тебе карактеришу.
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Безусловни рефлекс [3]

Формирање условног рефлекса. 

Обележи оловком центар за укус. [4]

1.

2.

3.

4.

условни рефлекс. Код особе која је већ
више пута окусила сок лимуна већ и сам поглед
на лимун изазива лучење пљувачке у устима. У
оваквим случајевима поглед на лимун замењује
драж укуса. И то је одговор од стране организма,
значи и то је рефлекс, али није безусловни, већ
условни рефлекс. Услов је да је дотична особа
већ више пута у исто време и видела и окусила
лимун, па се тако, као резултат честих понав-
љања, у кори великог мозга створила веза изме-
ђу центра за вид и центра за укус [4]. Штавише,
понекад уопште није потребно да видимо лимун,
довољно је само да чујемо реч сок од лимуна и
већ осећамо како се лучи пљувачка. У том слу-
чају звучна драж замењује драж укуса, а суш-
тину условног рефлекса чини веза формирана
између центра за слух и центра за укус. 

учење. Када говоримо о формирању услов-
ног рефлекса можемо рећи да је дотична особа
„научила да је лимун кисео”. И, стварно, један од
могућих начина учења је изграђивање оваквих
условних рефлекса. И у учењу матерњег одн.
страног језика условни рефлекси имају важну
улогу. У овом случају услов је тај да често ви-
димо (пипамо или миришемо итд.) нешто, а да у
исто време у сваком случају чујемо и назив тога.

***

Безусловни рефлекси. Ако пред очима
неке особе нагло замахнемо, она рефлексно
трепне. То је безусловни рефлекс. Ако је, реци-
мо, јако светло, дужица сужава зеницу, а у полу-
тами је проширује. И то је безусловни рефлекс,
а центар тог рефлекса налази се у мозгу. 
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Безусловни рефлекси су баш због тога
безусловни јер смо наследили одговарајуће
основе нервног функционисања. Можда је
најпознатији безусловни рефлекс рефлекс
колена. Ако седимо тако да једну ногу лежерно
пребацимо преко друге и неко удари тетиву која
се налази испод чашице, помериће се
потколеница. Пут рефлекса је следећи: ударац
повуче тетиву па се у једном тренутку мишићи
бута издуже. Издужење мишића надражује
рецепторе који се у њему налазе. Надражај
одлази до кичмене мождине и ту се пребацује на
покретачки/моторички нерв бутних мишића
(значи, код овог рефлекса полазна и завршна
тачка налази се у истом мишићу). Лекари ис-
питују овај рефлекс, јер на основу јачине одго-
вора, односно времена које протиче од момента
дражи до извршавања одговора, могу се извести
закључци о стању нервног система [5]. 

Методе изучавања условних рефлекса

израдио је руски научник, нобеловац Иван

Петрович Павлов (1849–1936). Експерименти
Павлова вршени су на псима, и од тад су
заслужено светски познати. Најпознатији екс-
перимент је био тај када је једном псу, сваки пут
кад би овај добио храну, укључио звоно
монтирано у експерименталној просторији. На
крају се у мозгу пса звук звона повезао са
добијањем хране, дакле, звук је постао сигнал
за добијање хране. Након одређеног времена
довољно је било укључити звоно па да се код
пса покрене лучење пљувачних жлезда, мада
још није добио храну. Можемо да кажемо да је

пас научио да звук звона означава време за
добијање хране.

*

Један потпуно други тип условног рефлекса
представља рефлекс који се везује за име Б. Ф.

Скинера (1904–1990). Амерички научник није
експериментисао са псима, већ првенствено са
пацовима. Једног пацова преместио је у нов
кавез, а животиња је одмах извршила кретање
да би упознала околину, значи, трчкарала је и
њушила је дуж решетки кавеза. У међувремену,
случајно је нагазила на један уграђени тастер
који је аутоматски убацивао храну у кавез. 
Након одређеног времена, када је огладнела,
животиња је нагазила на тастер, наравно, сада
то већ није било случајно. Значи, научила је да
постоји веза између притискања тастера и
хране.

*

сећање. Кратко време можемо да се сећамо
и тога што нисмо научили. И када само једном
видимо или чујемо нешто, за кратко време то
можемо запамтити. Јасно је, дакле, да постоје
најмање две врсте памћења – краткотрајно и
дуготрајно. У оба случаја основу чини функци-
онисање нервних ћелија, али се та активност
обавља на различите начине.
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Рефлекс колена. Потражи на слици [5а] 

на 25. страни мишић опруживач. [5]

1. Шта је рефлекс?

2. Зашто говоримо о рефлексном луку и
који су делови рефлексног лука?

3. И безусловни рефлекс има један
услов. Који је тај?

4. Где су центри до сада упознатих
безусловних рефлекса?

5. Потражи примере за безусловне
рефлексе животиња.

6. Каква је улога мождане коре у
настанку условних рефлекса?

7. Како си научио значење речи
„црвено”?

8. Која је нервна основа једноставних
процеса учења?
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висцерални/унутрашњи органи који обез-
беђују сталност (хомеостазу) организма смеш-
тени су у грудном кошу и трбушној дупљи.
Унутрашњи органи обављају виталне животне

функције. Због тога је разумљиво што се регу-
лисање функција унутрашњих органа обавља
безусловним рефлексима. Тај део регулације
обавља релативно самосталан део нашег нерв-
ног система – вегетативни нервни систем. 

Узимајући у обзир специјалне функције,
нервни систем можемо поделити у два дела,
први, који инервише скелетне мишиће, кожу и

чулне органе (други назив тог дела нервног
система је соматски нервни систем), одн. дру-
ги, који обавља регулисање унутрашњих органа,
тј. вегетативни нервни систем. Нису незави-
сна међусобно та два дела нервног система ни
што се тиче анатомске грађе ни функција које
обављају, али ипак постоје карактеристичне
разлике међу њима: 

• Како би било када бисмо постали

свесни свих висцералних функција?

вегетативНи НеРвНи систем

Соматски нервни систем: Вегетативни нервни систем:

инервише скелетне мишиће, чулне органе и кожу; инервише унутрашње органе;

тесно је повезан са покретачким (моторичким) 

и осећајним (сензитивним) центрима мождане коре;

надражаји се већином преносе до мождане коре 

односно одатле крећу;

постоји само индиректна веза са можданом кором;

надражаји у већини случајева не долазе до мождане коре;

функционисање се одвија уз контролу свести; функционисање се одвија без свесне контроле;

у великој мери се може утицати на дату функцију снагом

воље; нерви су симетрично распоређени.

не може се на њега утицати снагом воље; нерви су

неправилно распоређени.

функционисање вегетативног
нервног система

Погледајмо, примера ради, како се одвија
нервна регулација два важна унутрашња
органа: срца и плућа. 

Дисање. Центар за регулацију дисања
налази се у можданом стаблу. На тај центар,
првенствено, делују две дражи: садржај угљен-

диоксида у крви која доспева у мозак, и напетост

плућа. Висок ниво угљен-диоксида надражује
центар за удисај, који покреће дисајне мишиће.
Након удисаја смањује се ниво угљен-диоксида
у крви, међутим, расте напетост плућа која се
шире. Ова напетост надражује рецепторе у плу-
ћима, а надражај који се ту ствара вегетативни
осећајни/сензитивни нерв односи у центар за

издисај, а као резултат тога опуштају се дисајни

мишићи. У току издисаја смањује се напетост
плућа, међутим, расте ниво угљен-диоксида у
крви и због тога поново делује центар за удисај.
И тако почиње круг из почетка. Овај систем ауто-
матски обезбеђује ритмичко смењивање удисаја
односно издисаја. Узимајући у обзир рад уну-
трашњих органа, дисање представља изузетак
утолико што су дисајни мишићи делом пројек-
товани и у можданој кори, и због тога и свесно
можемо одлучити када ћемо удахнути односно
издахнути ваздух [1]. 

Рад срца. У срцу, у зиду десне коморе,
налази се тзв. синусни чвор који аутоматски, без
икаквог спољашњег утицаја, у мишићно ткиво
прослеђује ритмичке надражаје [2]. То значи да
срце ради и онда када га лишимо свих нерава.
Постоји, међутим, један вегетативни нерв који
у случају потребе, нпр. приликом физичке актив-
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Регулисање рада срца. Центар шаље активирајући сигнал (+) у срце када ..... [2]

мозак

синусни чвор

расте

опада

пулс

снабдевеност

ткива О
2

опада
расте

срце

Регулисање дисања. Која два фактора делују на центар за удисај? [1]

центар за удисај
мозак

центар за издисај

издисајудисај

затегнутост

алвеола

расте

опада

расте

опада

ниво угљен-

диоксида

центри за регулисање

циркулације
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ности или неког емотивног узбуђења, мобилише
синусни чвор да убрза ритам. На тај начин убр-
зава се струјање крви и побољшава снабдевање
ткива, односно ћелија. Али, постоји и један други
вегетативни нерв који делује потпуно супротно.
Ако је, којим случајем, непотребан убрзани рад
срца, надражај овог нерва успорава центар за
ритам у самом срцу. Наш пулс, дакле, зависи од
односа успоравајућих и убрзавајућих ефеката, а
њихову меру одређује центар за циркулацију
који се налази у можданом стаблу, а на основу
информација (крвни притисак, ниво кисеоника
итд) које овамо пристижу. 

Х мождани нерв понекад зову и нерв
луталица [3], због тога што лута готово по
читавом грудном кошу и трбушној дупљи. Делује
на рад срца, плућа и желуца. Овај нерв преноси
до центра за дисање надражај рецептора у плу-
ћима који региструју затегнутост плућа. Такође,
овај нерв успорава синусни чвор – центар за
ритам у срцу. 

Постоје људи код којих слабо ради синусни
чвор. Данас се тај проблем коригује на тај начин
што се у грудни кош болесника уграђује мала
направа, тзв. пејс мејкер (на енглеском значи
правити ритам), и овај апарат својим електрич-
ним импулсима обезбеђује ритмичан рад срца. 

Разлог штуцања је „кратак спој” вегетативне
инервације пречаге која траје свега неколико
тренутака. 

Људи који се баве јогом дуготрајним вежба-
њем науче вољно контролисање рада одре-
ђених унутрашњих органа. Они су, дакле, раз-
радили нервне путеве преко којих се остварује
индиректна веза вегетативних рефлекса са
можданом кором. У мањој мери, сваки човек је
способан да одређене вегетативне функције
контролише сопственом вољом. На пример,
може се научити вољно форсирање покретања
дефекације. 
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Мождани нерви [3]

VII

XI

XII

V

I

II

III

VI

IV

VIII

нерв луталица

1. Која је разлика између функциони-
сања соматских и вегетативних нерава?
Каква је веза поменутих нерава са можда-
ном кором?

2. Које органе инервише вегетативни
нервни систем?

3. Где се налази центар за дисање и који
су делови центра?

4. Какве информације добија центар за
дисање?

5. На чему се базира могућност да
свесно регулишемо дисање?

6. Шта је разлог томе да након одре-
ђеног времена нисмо више способни да
задржимо дисање?

7. Шта подразумевамо под тим да наше
срце има троструку инервацију?

8. Упореди регулисање рада скелетног
мишића и срца.
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Сваком органском систему је потребан
одмор, па тако и нервном систему. Нервни
систем се одмара када спавамо, али и онда ка-
да мењамо карактер активности. Након фи-
зичког рада одмара читање, а након интелек-
туалног рада физичка активност освежава.
Значи, одмор за организам није када ништа не
радимо, већ ако се активно одмарамо, значи,
ако вршимо активност другог карактера. Због
тога је веома важно да дневне обавезе и цео ри-

там живота на одговарајући начин формирамо
и да се тог ритма придржавамо [1]. Нервни
систем, као и цео организам, највише оптерећује
једнолично оптерећење. Дневни ред који се
састоји од смењивања разноразних активности
не доводи до оптерећења, изузев у сасвим
екстремним случајевима.

За време спавања нервни систем није

пасиван. Поједини делови мождане коре и у току
спавања раде, тада сањамо [1а]. Постоји још
много нерешених ствари у вези са спавањем и
улогом сањања, али већ сада знамо да су
периоди сањања веома значајни у депоновању
искустава (меморија) и у томе да се централни
нервни систем релаксира [2]. 

ЗДРавље НеРвНОг и ХОРмОНскОг система

Дневни ритам активности. Који су у

просеку најактивнији периоди дана? [1]

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6

активност

сати

Миран сан је основа одговарајућег развоја [2]

Крива спавања са РЕМ фазама. Отприлике

колико пута сањамо у току ноћи? [1a]

одлазак на спавање

1.

период

2.

период

3.

период

4.

период

5.

период

дубоки сан сањање (РЕМ)
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Несаница је, најчешће, резултат преоптере-
ћеног једноличног начина живота. Међутим, спа-
вање могу да спречавају и средства за ексцита-
цију, као нпр. кафа, чај и кока-кола [3]. За здрав
сан, који нас одмара, неопходан је здрав осећај
заморености који се искључиво ствара уједначе-
ним физичким и интелектуалним оптерећењем. 

средства која делују на нервни систем

(психотропна средства). Човек је већ давно
схватио да разним природним, у данашње доба

већ и вештачким материјама, може да утиче на
функционисање сопственог нервног система.
Такве материје су нпр. разни седативи, а
првенствено средства за ексцитацију (кафа,
никотин, алкохол, дрога, итд). Та средства, ме-
ђутим, буквално преваре организам. Седативи

не отклањају и разлог нервозе, а средства за

ексцитацију на штету енергетских резерви пос-
пешују активност организма. Након пражњења
тих резерви осећај умора је много интензивнији.

Неадекватно коришћење таквих средстава,
поред оштећења нервног система, повлачи за
собом и оштећења других органских система. 

Под дејством дроге организам доспева у
емотивно узбуђено стање, па та особа свет види
у разним бојама или види узбудљиве снове и
има перцептивне варке. Проблем је у томе што
се у вези са дрогом ствара иста таква навика
која постоји код алкохоличара у вези са алко-
холним пићима. Организам захтева све веће и
веће дозе и постаје зависан од дроге. Тада
процес зависности постаје неповратан. Ако се
редовно обезбеди доза дроге организам се
постепено уништава, а ако се одузме дрога,
недостатак изазива тако тешке душевне и
телесне симптоме због којих организам на крају
потпуно ослаби. 

Особе које су зависне од алкохола или дроге
веома тешко могу да се лече. Лечење је веома
дуготрајно и може се спровести само уз кон-
тролу лекара. Ипак, чести су рецидиви. 

Обољења нервног система. О једном од
најчешћих обољења мозга, о изливу крви у

мозак, већ смо учили у вези са болестима
система органа за циркулацију. Префорсирање,
једнолично оптерећење, нередован начин
живота и стална напетост нервног система може
довести до нервног слома. Такво стање може
се лечити искључиво променом околине или
дугим спавањем. 

Обољења највиших функција мозга су
психијатријске/душевне болести. Душевни
болесници су неспособни да правилно процене
стварност, имају погрешне идеје. Болују од такве
болести због које се не могу уклопити у нор-
мално друштво и зато је за њих неопходна брига
и специјална терапија. Данас се већ један део
душевних болести успешно лечи. 

Здравље хормонског ситема. До сада смо
већ учили о томе каква обољења изазивају по-
ремећаји у раду појединих жлезда са унутраш-
њим лучењем (патуљасти раст, кретенизам и

Ексцитирајуће материје спречавају спавање [3]
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поремећаји полних хормона итд.) Та се обоље-
ња делимично могу лечити. Човек се и сам, по-
некад веома грубо, уплиће у сопствени хормон-
ски систем. Такво уплитање је, на пример, ко-

ришћење таблета и препарата за боди билдинг.
Средства за боди билдинг су хемијске материје
које имају слично дејство као и мушки полни
хормони. Њихово дејство се базира на чињенци
да мушки полни хормони повећавају мишићну
масу. Можда ће то и успети. Међутим, могуће је
и то да ће се као резултат хормонског уплива
хормонски систем организма у толикој мери поре-
метити да се можда никада неће опоравити [4]. 

Душевно здравље. Душевно здравље је,
можда, важније од телесног, ако желимо да жи-
вимо потпуни живот. За душевно здравог човека
карактеристично је да се добро осећа и да има
хармоничан, уједначен однос према самом себи
и према целом свету. Унутрашњу равнотежу
обезбеђују успеси. Особа која је од раног де-
тињства имала разноврстан живот, чији дневни
ред садржи разноврсне активности, вероватно
је пуна успеха и радосних доживљаја. Свет је
веома богат и разноврстан. Треба само пронаћи
она поља која нам највише пријају. То поље
може бити интелектуална активност или нека
вештина, као и разне друге ствари, а може све
то да се дешава у исто време или једно за
другим, али неопходно је да је то нешто што је
веома важно за нас и што веома радо чинимо. 

Онај ко је стално незадовољан собом, или је
у непрестаној „завади” са људима око себе,
душевно је поремећен. 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Недеља

Енглески Ч.О.С. Српски Пливање Физичко Спавање Спавање

Српски Историја Мађарски Математика Физика Доручак Доручак

Мађарски Географија Енглески Географија Енглески Спремање Спремање

Енглески Хемија Немачки Енглески Биологија Ручак Ручак

Математика Немачки Историја Српски Историја Слободне активности:

Физичко Математика Физика Хемија Немачки

Физика Музичко Хор Биологија Ликовно

Ручак Ручак Ручак Ручак Ручак

Доп. немачки Тренинг Доп. физика Тренинг Оркестар

Биоскоп
Излети

Дружења
Играње

Позориште

Шампион боди-билдинга [4]
• Шта значи изрека „у здравом телу

здрав дух”?
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Особа која не проналази активност која јој
пружа радост и успехе, прибегава некој врсти
надокнаде. Таква надокнада може бити, на при-
мер, прекомерно јело (као додатни доживљај),
али такве додатне активности су и узимање
дроге на пример марихуане и хероина, односно
алкохола. Због трајног недостатка успеха људи
све више губе наду и избегавају све врсте актив-
ности. Досађују се и то их тера да нађу неко дра-
стично додатно решење.

Основни услов здравог душевног развоја и
формирања хармоничне одрасле особе је да
дете може да буде право мало дете, прави кли-
нац, прави пубертетлија и прави адолесцент.

спавање. Суштина спавања је да као после-
дица специјалне функције нервног система
активност мождане коре постаје блокирана и
због тога нисмо свесни дражи из спољашности и
не чинимо свесне покрете. 

Нервни систем и у току спавања обавља
већину својих „задатака”. Значи, у току сна раде
системи органа за дисање, за циркулацију, за ва-
рење и излучивање, а производе се и хормони.
Већ смо поменули да ни сама мождана кора не
спава у потпуности, увек постоје такви центри
који су управо активни. 

Дневна потреба шестогодишњег школарца је
12 сати спавања. Не може да спава 12 сати без
престанка, зато је неопходно/било би неопходно
да спава после подне. На жалост, велики број
деце спава много мање од неопходног. Пошто
организам малог детета може да поднесе неве-
роватно оптерећење, могуће је да се тако чини

да нема никакве поремећаје због недостатка
спавања. Међутим, тако се интелектуалне спо-
собности не развијају на одговарајући начин, а
стална премореност се јавља у облику немира,
раздражљивости, хистерије и недостатка спо-
собности концентрације.

За десетогодишњу децу норма спавања из-
носи 11 сати. За децу од 14 година, а и ти спа-
даш у ову групу, норма износи најмање 9 сати
[5]. И на пубертетлије се односи да се веома
дуго може злоупотребити организам; може се
десити да неко данима, недељама мање спава
него што је то медицински оправдано, али не
обраћа пажњу „на тај мали замор”. Нервни
систем, међутим, у сваком случају тешко трпи од
недостатка спавања.

Постоје ствари које човек учи од сопствене
генерације, а постоје и такве које учи од одрас-
лих. Заједнички живот више генерација, нпр. де-
те, родитељи, деда или баба, пружа много бога-
тије могућности за упознавање и савлађивање
разних начина размишљања и разних међуљуд-
ских веза. У исто време, међутим, представља
много више могућности за неспоразуме, већа је
напетост и више пута се дешава да је неко
приморан да попусти и да се прилагоди.

Чини нам се да човек садашњице више цени
удобност, значи ситуацију када не треба да се
прилагођава никоме, него разноврсност и богат-
ство веза. Све је више карактеристична тзв.
„мини породица”, где одвојено живе деда и баба,
а често и деца напуштају родитељску кућу након
18. године.

99

Тинејџери треба да спавају 

9 сати дневно [5]

1. Шта је активан одмор?

2. Наведи активирајуће материје које
познајеш.

3. Који су разлози нервног слома и како
се може лечити?

4. Зашто је душевним болесницима
неопходна специјална нега?

5. Који је ефекат препарата за боди
билдинг и зашто је штетан?

6. Зашто је важна разноврсност и осећај
успеха у нашем животу?

7. Шта замењује дрога?

8. Да ли познајеш особу за коју је стомак
најважнији и која у јелу проналази највеће
задовољство/радост?
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сажетак

Регулација

Неуроендокрин (нервно-хормонски) систем
обезбеђује усклађено функционисање нашег орга-
низма као и релативну сталност унутрашње
средине. 

Хормонски систем врши хемијску регулацију
нашег организма. Метаболизам наших ћелија и
потрошњу енергије регулише хормонски систем.
Регулација има карактер кружног процеса. Један
од типова кружних процеса је следећи: акти-
вирајући хормон хипофизе подстиче рад других
жлезда са унутрашњим лучењем, док хормони тих
жлезда представљају повратни сигнал за хипо-
физу која смањује лучење својих активирајућих
хормона. Пример за други тип кружне регулације
представља следећи процес: повећани ниво ше-
ћера у крви изазива лучење инсулина, а инсулин
смањује ниво шећера у крви. 

Преко хипофизе и других делова система
нервни и хормонални систем су тесно повезани.
Нервна регулација рада наших органа има кружни
карактер. Наиме, о извршавању достављених за-
повести стижу повратни сигнали у центар одакле је
заповест послата и, адекватно тој информацији,
ствара се нова заповест и, наравно, нови повратни
сигнал, и круг се наставља. Нервна регулација,
значи, представља стално управљање и контролу. 

По грађи разликујемо два дела нервног систе-
ма: централни и периферни нервни систем. Дело-
ви централног нервног система су: мозак и кич-
мена мождина. Из аспекта функционисања нервни
систем такође можемо да поделимо на два дела.
Соматски нервни систем регулише функциониса-
ње скелетних мишића и чула, функционише вољно
и под контролом наше свести. Аутономни/вегета-
тивни нервни систем претежно регулише функци-
онисање унутрашњих органа, функционисање
претежно не зависи од нас, није вољно и није под
контролом свести. 

Нервна регулација рада наших органа исто има
кружни карактер. Наиме, о извршавању послатих
команди стижу повратни сигнали у центар одакле
је заповест послата, и адекватно тој информацији
ствара се нова заповест и, наравно, нови повратни
сигнал, и круг се наставља. Нервна регулација,
значи, представља стално управљање и контролу. 

Наш организам изложен је унутрашњим и
спољним дражима. Те дражи прихватају рецептори
који одговарајућу драж трансформишу/мењају у
надражај. Рецептори који прихватају спољашње
дражи већином нису голи нервни завршеци, већ су
чулни органи који функционишу уз помоћ разних
помоћних уређаја. Надражај који се ствара у ре-
цепторима, било да је изазван спољашњим или
унутрашњим дражима, сензитивна нервна влакна
преносе у центар нервног система. У једностав-

нијим случајевима овај центар налази се у кич-
меној мождини, евентуално у можданом стаблу. Ту
се надражај пребацује на покретачко/моторичко
нервно влакно које прослеђује заповест до циљног
органа (мишић, жлезда, итд).

Као што смо видели, организам одговара на
дражи. Одговоре, претходно наведеног типа, на-
зивамо безусловним рефлексима. Један део тих
безусловних рефлекса постаје свестан, јер у кич-
меној мождини, поред моторичког нервног влакна,
надражај се преноси и на нервно влакно које
информацију односи до мождане коре. Ако надра-
жај рецептора дође до одговарајућег центра у
можданој кори ствара се одређени осећај. Значи,
постајемо свесни дражи и осећамо је. 

Ако се две дражи јављају истовремено и, због
тога, нервне ћелије мождане коре одговорне за
прихватање тих дражи у исто време доспевају у
надражено стање, између тих територија мождане
коре настаје повезаност (за сада још није довољно
разјашњено како). Овај процес називамо условним
рефлексом. Основу и најједноставније облике про-
цеса учења чине ови условни рефлекси. 

Здравље нервног система угрожавају претера-
но оптерећење и непримерено коришћена сред-
ства за умирење односно за активирање. Душевно
здравље најпре обезбеђује разноврстан живот пун
доживљаја. Наш хормонски систем оштећују разни
хормонски препарати који се уносе у организам, на
пример препарати за боди-билдинг.

1. Која је улога рецептора у регулисању?

2. Која је улога периферног и цен-
тралног нервног система у регулисању?

3. По чему је слично а по чему се ра-
зликује функсионисање соматског и ауто-
номног/вегетативног нервног система?

4. По чему су слични и по чему се ра-
зликују условни и безусловни рефлекси?

5. Шта значи да је функционисање
нервног система кружног карактера?

6. Шта је нервна основа свесности?

7. Шта значи да је хормонска регулација
кружног карактера?

8. Наведи органе и системе органа код
којих регулацију обавља и нервни и
хормонски систем. 

9. Како можемо сачувати здравље нерв-
ног система?

10. Зашто могу бити штетни препарати
за боди-билдинг?
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Размножавање и ембРионални Развој

„... Једном сам на малоруској равни нашао црвен и крупан цвијет; његова
сочна чашка кратка цвата, нудила је, у широко раствореним латицама, своје
надрасле прашнике свим вјетровима...”

Иво Андрић: EX PONTO

Цртеж Леонарда да Винчија из XV века
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СиСтем оРгана за Размножавање коД човека

Жива бића се крећу, дишу, хране, излучују.

Овим животним функцијама обезбеђујемо

сопствени опстанак. Опстанак врсте омогућава

размножавање живих бића. Размножавање је

способност живих бића да стварају себи слично

потомство. Родитељи преносе наследни ма-

теријал својим потомцима. То обезбеђује да

потомци буду слични родитељима.

Делови система органа за размножавање.

Живот човека као јединке почиње оплођењем а

завршава се смрћу.

Мушке полне ћелије (сперматозоиди) произ-

воде се у мушким полним органима, семеници-

ма. Семеници су парни орган јајоликог облика,

који се налазе ван трбушне шупљине, у скротал-

ним кесама [1]. У семеницима се непрестано

стварају мушке полне ћелије – сперматозоиди

[2]. Имају три главна дела. У глави се налази

ћелијско једро. Ћелијско једро оплођава јајну

ћелију. Врат управља кретањем, а реп врши

само кретање. Мушке полне ћелије депонују се у

пасеменицима и кроз мокраћну цев се празне у

спољашњост [3]. 

Женске полне ћелије стварају се већ у

ембрионалном развоју у јајницима али тада су

још незреле [4]. Од почетка полне зрелости од у

• Зашто међу телесним/соматским фун-

кцијама највише заблуда, сујеверја и

врдања баш у вези са размножавањем?

Систем органа за размножавање 

код мушкарца [1]. 
1: семеник, 2: пасеменик, 3: семевод, 

4: семена кеса, 5: простата, 

6: мокраћна цев, 7: полни уд

Две цеви (вод) се сусрећу у простати. Које?

Мушке полне ћелије – сперматозоиди [2]

Грађа/структура мушке полне ћелије [3]

1

3

4

5

6

7

2

врат реп

ћелијско једро

глава
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оба јајника депонованих незрелих јајних ћелија

сваких 28 дана наизменично сазрева по једна

[5, 6]. Зрела јајна ћелија из јајника у периоду

између две менструације избацује се у јајовод.

То називамо овулацијом. јајоводи се уливају 

у материцу. материца је веома растегљив

мишићни орган. Унутрашња страна материце

обложена је слузокожом. Материца се наставља

у родници (вагини). Родница је мишићни канал

обложен набораном слузокожом. Спољашњи

отвор роднице заштићен је стидницама или

стидним усницама. 

Приликом сексуалног/полног акта полни уд

продире у родницу. У унутрашњости полног уда

имамо тзв. кавернозна тела. Када се ови синуси

напуне крвљу полни уд се повећа и укрути.

Мокраћна цев пролази доњом страном полног

уда и отвара се у спољашњост.

Приликом сексуалног односа мушке полне

ћелије кроз мокраћну цев доспевају у родницу.

Пролазећи кроз материцу сперматозоиди доспе-

вају у јајоводе. Ту се дешава оплођење што

значи да се јајна ћелија и сперматозоид спајају у

зигот [7]. 

Паралелно са сазревањем јајне ћелије слу-

зокожа материце задебља, припремајући се за

прихватање зигота. Ако се, међутим, зрела јајна

ћелија не оплоди, не угнезди се у слузокожу

зида материце, тада крвни судови слузокоже

материце попуцају и настаје крварење. То се, у

просеку, дешава сваких 28 дана и то периодично

крварење називамо менструацијом [8]. 
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Јајна ћелија [5]

Оплођење [7] Грађа/структура јајне ћелије [6]

1

3

4

2

ћелијско једро

Систем органа за размножавање 

код жене [4]. 
1: јајник, 2: јајовод, 3: материца, 

4: родница/вагина 

Три телесна отвора се налазе релативно

близу један другом. Који?
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мушкарци. Вијугавим каналима који воде из

семеника прикључују се и адвентивне жлезде.

Секрет простате и семене кесице меша се са

сперматозоидима и формира сперму. Мушке

полне ћелије или сперматозоиди стварају се у

вијугавим каналићима семеника. Ови веома

мали каналићи микроскопске величине веома су

дугачки, и у једном семенику могу достићи

дужину од хидљаду метара. Сперматозоиди

мушкарца су дугачки око 0,05 mm. Приликом јед-

ног сексуалног акта/сношаја организам мушкар-

ца напушта 300-350 милиона сперматозоида.

Ова огромна количина сперматозоида, пливају-

ћи у групи, приближава се јајној ћелији. Отпри-

лике за сат времена сперматозоиди доспевају

до јајовода. Од више милиона сперматозоида

само један продире својом главом у јајну ћелију.

Остали сперматозоиди пропадају. Пол потомка

одређује се у тренутку оплодње. 

жене. У тренутку рођења у јајницима девој-

чица већ има око 400.000 незрелих јајних ћелија.

Од те огромне количине ћелија у току целог жи-

вота у женском организму сазрева свега око 400

јајних ћелија које постају погодне за оплодњу. И

од тог малог броја зрелих јајних ћелија свега

неколико се оплоди. Пречник јајне ћелије износи

око 0,1 mm. Старост незрелих јајних ћелија које

се налазе у јајницима иста је као и старост одре-

ђене жене. На јајну ћелију старије мајке делује

више штетних фактора него на јајну ћелију

младе мајке. Неопходно је ову чињеницу узети у

обзир приликом планирања породидице. 
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1. Који органи чине систем органа за
размножавање код мушкараца?

2. Наведи делове система органа за
размножавање код жена.

3. У ком делу система органа за
размножавање жена долази до оплођења
јајне ћелије?

4. Шта је зигот?

5. Шта се дешава код жена ако не дође
до оплођења?

6. Која је разлика између производње
мушких и женских полних ћелија?

7. Да ли постоји веза између система
органа за излучивање и размножавање?

Менструални циклус. Колико времена прође од овулације до почетка менструације? [8]

менструација

слузокожа

материце се

љушти 1. сазревање

јајне ћелије 2. овулација/пуцање

фоликула

3. формирање

жутог тела

За време потеза 1, 2 и 3 у јајнику

сазрева јајна ћелија

1. слузокожа материце

почиње да задебљава

2. овулација

3. слузокожа материце 

је спремна да прихвати

оплођену јајну ћелију

28

20

14

10

25 5

Biologia8_4  2014.07.22.  13:31  Page 104



Химен је мембрана/плоча грађена од везив-

ног ткива, која је богата еластичним нитима и

богато прожета крвним судовима, а налази се на

улазу у родницу. Кроз отвор химена менстру-

ална крв и секрет настао у родници може

неометано да пролази. Приликом првог сексуал-

ног акта/сношаја химен пуца, обично уз пратњу

крварења. 

*

• води менструациони календар! 

Важно је да свака девојка тачно зна податке

везане за сопствену менструацију. У том циљу

сврсисходно је водити тзв. менструациони

календар. У табелу, почевши од првог дана

менструације, забележи све податке на основу

доле наведених сигнала: 

На гинеколошки преглед увек понеси са

собом менструациони календар!

Непријатан проблем жена и девојака је бело

прање, то је појава када родница (вагина)

стално производи више секрета него што је то

нормално. У позадини ове појаве најчешће стоји

гљивична инфекција, због тога се обавезно

треба обратити лекару. 

*

У појединим периодима живота у циљу пла-

нирања породице може да се јави потреба за

контрацепцијом. То је процес који спречава

оплођење ћелије. Захтев постављен у односу на

контрацепцију је да она не сме да буде штетна

за здравље и уколико ипак дође до оплођења не

оштећује плод. Најједноставније и најбеозопас-

није средство контрацепције је кондом [9].

Коришћење кондома спречава ширење инфек-

тивних полних болести и СИДЕ сексуалним

путем.

*

слабо крварење: / просечно крварење: х јако крварење: хх бело прање: П болови у стомаку: Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Кондом [9]
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близанци. Рађање близанаца се прилично

ретко догађа. По статистичким подацима свака

80. трудноћа је близаначка трудноћа. Тројке се

рађају од 802 пута само једном. У Мађарској су

већ рођене и здраве четворке и петорке. А у

свету су се родиле већ и седморке. Данас су

близаначке трудноће постале чешће. Главни

разлог за то је чињеница да из терапијских и

контрацептивних разлога све више жена прима

неку врсту хормонске терапије и због тога

повремено сазрева више јајних ћелија у исто

време.
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Једнојајчани близанци [10] Двојајчани близанци [11]
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мушкаРац и жена

Дечаци и девојчице током целог живота, али

и пре рођења, шта више, од тренутка оплодње,

разликују се једни од других. У пубертету – тј. у

годинама у којима сте ти и твоји другови из

разреда – ова разлика драстично расте. То је

животно доба када се формира будућа жена и

мушкарац. 

Биолошки најважнија разлика између муш-

карца и жене, значи примарна сексуална/

полна карактеристика је што једни производе

мушке полне ћелије, сперматозоиде, а други

женске полне ћелије, јајне ћелије. Сва остала

телесна обележја, која су различита код муш-

караца и жена, представљају секундарне

сексуална/полне карактеристике. За то су

углавном одговорни полни хормони. Под дејст-

вом мушких полних хормона код мушкараца

формира се јачи скелет и мускулатура, брада,

дубљи глас итд, а под дејством женских хормона

код жена се формира женствена грађа тела,

слабији скелет и мускулатура, дојке, недостатак

длакавости лица, висок глас итд [1]. 

Поред примарних и секундарних полних ка-

рактеристика и бројни научени облици понаша-

ња доводе до разлике између жена и мушка-

раца. То су мушке и женске полне улоге, и то су

полне карактеристике, али нису биолошког ка-

рактера, већ представљају друштвене традиције

које могу бити различите у зависности од исто-

ријског периода и континента. Такве друштвене

традиције су нпр. облачење, избор игара, фризу-

ра и стил говора [2]. 

Великим променама у пубертету управљају

полни хормони. Лучење неких полних хормона

почиње тек тада, а након тога, у периоду старе-

ња, значајно се смањује. Поред производње/

стварања мушких полних ћелија/сперматозоида,

у семеницима/тестисима се производе и хор-

мони. На семенике/тестисе делује и један од

активирајућих хормона хипофизе, а регулисање

процеса обавља се слично као и код штитне

жлезде. 

Полно функционисање жена много је ком-

пликованије него код мушкараца. За нормално

функционисање неопходно је прецизно синхро-

низовање функционисања разних хормона

јајника и, наравно, одговарајућег активирајућег

хормона хипофизе. Ниво тих хормона, и у међу-

собној зависности, понекад расте а понекад

опада, а то обезбеђује периодичност и циклични

карактер полног функционисања жене. Уколико

нема оплођења, важнији периоди циклуса су:

Секундарна полна карактеристика. Које

геометријско тело је погодно за при-

казивање карактеристичних разлика? [1]

Сексуалне/полне улоге су научени 

облици понашања [2]
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• Да ли мушкарци имају такве особине

које су боље него код жена? А обрнуто?
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задебљање слузокоже материце, сазревање

јајне ћелије и љуштење слузокоже материце

(менструација).

Уколико дође до оплођења, циклус се мења:

не сљушти се слузокожа метерице, већ прихва-

та зигот који се у материци даље развија. Тада

делују други хормони, карактеристични за труд-

ноћу, који припремају мајку за изношење плода,

за порођај и, након порођаја, за дојење. 

Занимљива је чињеница да у сваком човеку

у исто време има и мушких и женских полних

хормона, али у другој количини. Надбубрежна

жлезда, наиме, у сваком човеку производи и

мушки хормон, а у семеницима се, у малој коли-

чини, стварају и женски полни хормони [3].

Хормон трудноће јајника спречава лучење

хормона који подстиче сазревање јајне ћелије,

због тога за време трудноће нема сазревања

нове јајне ћелије. Ова појава се користи и код

контрацептивних таблета које садрже хормоне.

Ове таблете у организму жене хормоналним пу-

тем стварају такво стање као кад је жена трудна

и на тај начин спречавају стварно оплођење.

За девојке у пубертету коришћење хормо-

налних контрацептивних средстава представља

опасност. Наиме, ови нови хормони, са којима се

организам у развоју још није срео. могу потпуно

пореметити ионако суптилну равнотежу хормон-

ског система. Ова равнотежа је веома осетљива

у току пубертета, јер у току овог периода цео

хормонални систем доспева у једно ново стање,

и док се та нова равнотежа не стабилизује,

уласком нових хормона систем постаје веома

нестабилан.

Поред спречавања трудноће хормони могу

да потпомажу настајање трудноће. Ако је, нпр.,

разлог стерилитета недостатак сазревања јајних

ћелија, додавањем одговарајућих хормона може

се покренути сазревање јајне ћелије. 

Постоје мужевне жене, одн. женствени му-

шкарци, тј. особе код којих секундарне полне

карактеристике нису изражене. У већини случа-

јева разлог ових појава је поремећај хормонског

система. На пример, ако код једне жене, евенту-

ално због тумора, надбубрежна жлезда произво-

ди много мушких хормона, или ако се у семе-

ницима мушкарца производи мање мушких

хормона него што је потребно.

Не подудара се период биолошке и социјал-

не зрелости. Рецимо, у доба краља Матије Кор-

вина отприлике у исто време, око 16-17 године,

долазило је до полне и социјалне зрелости. Од

тада, првенствено због повољније исхране и по-

вољнијих хигијенских услова, биолошка зрелост

померила се напред, а због компликованијих

захтева социјална зрелост се померила за кас-

нији период. Данас у нашој домовини биолошка

зрелост достиже се, просечно, око 13 године

(код девојчица раније него код дечака), док се

социјална зрелост достиже тек у 18. години или

можда још касније. У животу сваке особе постоји

један период када се налази у половичној

ситуацији. Ви се сада налазите баш у том

периоду. Образујте се, учите, бавите се спортом,

да би од вас постала здрава одрасла особа. 

1. Када почињу да се разликују дечаци и
девојчице?

2. Која је биолошка основа пубертета?

3. Шта је примарна сексуална/полна
карактеристика?

4. Наведи секундарне сексуалне/полне
карактеристике код мушкараца и жена. 

5. Упореди функционисање семеника и
јајника.

6. Упореди функционисање јајника и
гуштераче.

7. Наведи сексуалне/полне разлике које
нису биолошког карактера. 

8. Где се у организму жена производи
мушки полни хормон?

9. Колико је дугачак и који су периоди
женског сексуалног/полног циклуса?

10. Какве хормоналне промене настају у
току трудноће?
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Однос мушких и женских полних хормона 

у организму [3]
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Развој љуДСке јеДинке 1 

Оплођена јајна ћелија развија се у материци.

У првим недељама нову јединку зовемо ембри-

он, а касније фетус или плод [1]. Мали органи-

зам, који се брзо развија, опкољава и штити пло-

дова овојница и плодова вода у њој. Плодова

вода штити плод од труцкања и удараца, одно-

сно омогућава да плод у свим правцима равно-

мерно расте. Осим тога, обезбеђује равномерну

температуру и олакшава сам порођај. 

Плод не врши покрете дисања, а не ради ни

цревни тракт/канал. Метаболизам плода одвија

се преко постељице (плаценте). Крвни судови

мајке и судови који носе/транспортују крв плода

улазе у постељицу и тамо се богато гранају. Две

мреже судова су преко велике површине у кон-

такту и тако долази до размене материје међу

њима. Између постељице и плода транспорт ки-

сеоника, угљен-диоксида, хранљивих материја,

одн. отпадних материја врши крв која циркулише

у пупчаној врпци. 

Отприлике у 12. недељи трудноће ембрион

постаје потпуно сличан човеку и тада говоримо

о плоду. До тог времена формирају се сви орга-

ни. У наредним месецима следи интензиван

раст. Покрете плода мајка најчешће први пут

осећа у полувремену трудноће. Живот унутар

материце траје, отприлике, 280 дана. Након тога

пуца плодова овојница, отиче плодова вода која

подмазује пут плода, а мишићи материце запо-

чињу периодичне контракције. Прво главица, а

Новорођенче [1a]

Развој унутар материце. Који делови тела

су се већ развили у ембриону старом 12

недеља? [1]

1: оплођена јајна ћелија, 

2-7: развој ембриона до 12. недеље, 

8-9: развој плода до рођења 

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.
8.

9.

зид

материце

постељица

пупчана

врпца

грлић

материце

плодова

овојница
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након тога и цело тело напушта организам мајке.

Пресеца се и подвезује пупчана врпца, а након

тога рађа се и постељица. 

*

Трудноћа значајно оптерећује организам.

Због тога је у том периоду неопходно да орга-

низам мајке буде поштеђен свих непотребних

напора. У интересу здравља детета мајке у пот-

пуности треба да се клоне пушења и алкохола. 

Прве две недеље живота говоримо о ново-

рођенчету. Здраво новорођенче одмах заплаче,

значи већ у тренутку рођења започиње рад

плућа и дисање. Мали организам прилагођава

се новој средини. Здраво новорођенче је тешко

око 3 килограма и дугачко око 50 cm. Када се не

храни, скоро увек спава [1а]. 

Прва година живота је раздобље одојчета

[2]. Одојче полегнуто на стомак подиже главу

потом се окреће, постепено научи да седи, стоји,

штавише, понекад и прохода. Најмање до пола

године живота за свако одојче је неопходно мај-

чино млеко јер оно садржи веома много тешко

надокнадивих хранљивих и заштитних материја.

• Веома се разликују мишљења разних

култура и времена по питању где и како

да се спроведе порођај, ко да буде при-

сутан а ко не. Шта је твоје мишљење?

• Питај своје родитеље како си се ти

родио?

Одојчету је неопходна мајка [2]

Редослед избијања млечних зуба. 

Изрази у годинама време избијања 

млечних зуба! [3]

Редослед избијања трајних зуба [4]

5–14 месеци

10–19 месеци

15–24 месеци

13–20 месеци

24–29 месеци

7. година

12. година

6. година

9. година

10. година

8. година

18. година
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У овом периоду живота одојчад добијају један

део вакцина. Одојче веома брзо расте. Сре-

дином овог периода пробијају се први млечни

зуби [3]. 

*

Период раног детињства, или другим име-

ном прво детињство, траје до шесте године жи-

вота. У том периоду раст детета није толико брз,

више се истиче интелектуални развој. Већ на

почетку овог периода дете почиње самостално

да једе, а на крају се самостално умива и облачи

[5]. До краја друге године живота дете научи да

свесно регулише избацивање измета и лучење

мокраће. До тада израсту сви млечни зуби.

Екстремитети мале деце релативно су краћи, 

а глава је већа у односу на одрасле [6].

Отпорност организма је још слаба. У то доба

добија велики део вакцина. 

*

Дете здравог тела и духа које се нормално

развија воли да се игра и воли да слуша приче.

Свему се радује и битно је да се неко насмеши

на њега. У фантастичном темпу учи, невероват-

ну количину знања/информација савладава за

веома кратак временски период, опонашањем

одраслих или старијих другара. Тако учи (савла-

дава) основе мушке и женске улоге. Моћ говора,

језичко благо, брзо расте. Већином не воли да

буде сам; само се онда осећа безбедним ако су

у његовој близини родитељи или баба и деда.

Претпостављамо да сте и ви били оваква деца.

Дете постаје друштвено биће. 

111

Промена сразмера тела током старења. 

Који део висине тела износи глава код новорођенчета и код одрасле особе? [6]

Дете старо 4 године [5]
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***

Царски рез је оперативни захват приликом

којег се плод вади из материце мајке. Врши се

тада када је порођај кроз природне порођајне

канале онемогућен. На доњем делу трбуха и на

зиду материце направи се рез кроз који се вади

плод и постељица. Након тога зашивају се ране.

У току операције мајка се налази у општој

анестезији. 

*

Постељица је грађена од синуса пуних мај-

чине крви и ситних прстоликих продужетака

плода, који прожимају ове синусе. У осмој не-

дељи трудноће постељица је потпуно спремна

за функционисање. Приликом порођаја дебљи-

на постељице износи око 3 cm, а пречник у про-

секу 20 cm. У току трудноће постељица не функ-

ционише само као систем за успостављање

везе са телом мајке, већ за плод производи раз-

не беланчевине, хормоне и специјалне матери-

је. Веома интензивни метаболизам постељице

доказује и чињеница да у одређеном периоду

трудноће постељица користи 1/3 грожђаног ше-

ћера и кисеоника крви мајке. 

*

Плодову воду производи/лучи плодова овој-

ница од тренутка када се ствара око клице која

се угнездила у слузокожу материце. Приликом

порођаја отиче 600-800 ml плодове воде. Ненор-

мално је ако у току порођаја отиче мање од пола

литра или више од 2 литра плодове воде. На

почетку трудноће ова течност је провидна и без-

бојна. Касније се замути од мокраће плода, од

ћелија плодове овојнице које се одвајају и од

лоја који се љушти са коже плода. А када се у

ову течност празни и измет плода, постаје зеле-

на. Пошто је течност благо базна спречава раз-

множавање бактерија. Дешава се да плодова

овојница садржи свега 1-2 dl плодове воде, али

описана је и таква патолошка појава када је тело

мајке напустило 15 литара плодове воде. 

*

Колико крви губи мајка приликом порођаја?

У току нормалног порођаја без компликација

губитак крви износи пола литре. То је исто тако

безопасно за организам као и давање крви.

Нешто је већи губитак крви приликом царског

реза, али то убрзо надокнаде органи за ства-

рање крви/хематопоезно ткиво.

1. Када и где започиње развој човека?

2. Шта све штити ембрион односно
плод?

3. Где и како се обавља метаболизам
плода?

4. Од којег момента потомка зовемо
плодом?

5. Који су периоди рађања?

6. Шта је карактеристично за ново-
рођенчад?

7. Који процеси развоја су каракте-
ристични за одојче?

8. Колико спава одојче?

9. Шта је карактеристично за дете у
раном детињству?

112

Нису само деца заинтересована 

да слушају приче [7]
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Раздобље средњег детињства, школско

доба, траје до пубертета, дакле до 12-13 године

[1]. Кичма се највише деформише у то доба. Да

би се то предупредило, препоручљиво је да де-

ца већ у школској клупи правилно седе, да спа-

вају, по могућству, на тврдом кревету без јастука

и да раде вежбе које јачају мишиће трупа. При

крају овог периода појединим спортовима, нај-

пре пливањем, дете може да се бави на так-

мичарском нивоу. 

Промена зуба почиње на почетку раздобља,

а завршава се на самом крају (б.211.). Нарочито

је важно у ово доба прање зуба и лечење квар-

них зуба, јер се од покварених млечних зуба

могу кварити и трајни зуби. Организовање здра-

вог начина живота и заштита од болести веома

су важни, јер отпорност организма у развоју још

није као код одрасле особе. То раздобље карак-

терише воља за сакупљањем и такмичењем.

113

Развој љуДСке јеДинке 2

Раздобље средњег детињства [1]

Доба пубертета [2]
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Доба пубертета (13–16 година)  карактери-

ше потпуни развој разлике између полова [2].

Продубљује се глас дечака. Од дефинитивног

броја зуба недостају само 4 умњака. Покрети у

пубертету постају незграпни због наглог раста

екстремитета. Уз лекарску контролу, препоруч-

љиво је редовно бављење спортом.

Човек у раздобљу пубертета – где сте и ви

сада (или ћете ускоро бити) – тражи своје место

у свету. Проналази „себе” и свет око себе.

Емотивни живот пубертетлија карактеришу

крајности. Пубертетлије воле да се затворе у

своју собу и буду сами. Желе да схвате свет и

себе, пуни су великих одлука, веома знају да

воле али и да мрзе. Пубертет је период

крајности, великих пријатељстава и великих

свађа, нестрпљивих журби и дугих ленчарења.

Потешкоће овог периода уопште не значе да је

то нека врста болести! Проблеме са душевним

развојем би имао ако би још увек живео у

причама или покушао да будеш одрастао.

у младости (адолесценција) (17–24 године)

завршавају се процеси окоштавања, формира

се стална телесна висина, али не и стална

тежина, израсту и умњаци [3]. Употпуњава се и

завршава развој физичих и интелектуалних

способности, млади науче да живе као одрасли.

Тада се боре са светом за своје одрастање,

боре се за своје принципе и формулишу за њих

важне вредности. Не прихватају свет одраслих

таквим какав јесте, јер они већ „знају” како треба

то боље радити, за шта мање-више већ

располажу и одговарајућим способностима.

Млади – адолесценти [3]
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у одрасло доба, у здравим условима, не

долази до битних промена. Све што смо

научили о системима органа претежно се

односи на одрасли организам [4].

Период старости [5] почиње отприлике од

60. године, са собом доноси много битних

промена, али су ове промене негативне: кости

су све више склоне ломљењу, мишићи слабе,

зуби испадају, чула слабе, а слаби и функци-

онисање нервног система. Зато се треба бри-

нути о старима. Кад престану животне функције

наступа смрт. 

Раст и развој

При онтогенези вишећелијског организма из

једне једине оплођене јајне ћелије развије се

живо биће с разним органима. Суштина процеса

развоја је у томе да облик и функција ћелија и

ткива постају стално другачији. При томе настају

такви органи и јављају се такве животне

функције које до тада нису постојале. Суштина

развоја је у томе да се јавља нешто ново, а то

је квалитативна промена.

.

Процеси развоја уско су повезани са

растом. Али раст није исто што и развој, јер се

са растом не ствара ништа ново. Растом се

маса тела повећава, мења се величина. Раст је,

дакле, квантитативна промена. 

Природно је да се раст и развој не могу

потпуно одвојити. У пубертету та два процеса

се одвијају повезано. Висина тела расте брзо, у

семеницима и јајницима почиње развој полних

ћелија.

115

Одрасли [4]

Старија госпођа [5]

• Шта значи изрека да људи који имају

децу или су актвино проживели живот

не умиру у потпуности?

• Да ли си размишљао о томе које

„новине” доводе до развоја?
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живот и смрт Ћелије живих бића се при

деловању стално троше и пропадају. Сваки ор-

ганизам може да живи само дотле док може да

надокнади, обнови употребљене ћелије и ткива.

Епителне ћелије нпр. стално старе, орожавају и

љуште се са коже, а истовремено се стварају

нове. И крвне ћелије се непрестано стварају и

пропадају. Тако је то са сваким органом живог

бића. 

Приликом повреде површине тела нове ће-

лије стварају се упадљивом брзином. На ивици

ране ћелије се деле брзо, па настане зарастање.

Реп гуштера се лако откине, а на његовом месту

се развије нови. Надокнађивање изгубљеног

дела тела назива се регенерација. Екстремите-

ти човека се не регенеришу, али јетра има вели-

ку моћ регенерације. У јетру, наиме, доспевају

многе отровне материје, ту их ћелије неутра-

лишу. У току детоксикације бројне ћелије јетре

одумиру, али се у кратком року створе нове.

Старењем опада моћ регенерације. 

Одређене органе и делове тела не обнав-

љају само животиње и људи. И моћ регенера-

ције биљака је велика. На месту откинутих

изданака израсту нови, ране на кори зарасту, из

одсечене гранчице се могу развити целе биљке.

Та моћ регенерације је основа бесполног раз-

множавања биљака. 

Наведи примере за регенерацију.

Лишајеви расту јако споро. Неке врсте

годишње порасту само неколико милиметара. 

Дужина живота код различитих живих бића

варира. Неке бактерије живе само неколико

минута, мамутовци 4-5 хиљада година. Горња

граница живота код човека је око 120 година. 

*

Колико год да је код живих бића регенера-

ција ћелија и ткива изражена, након неког

времена ћелије и ткива старе. Жива бића атро-

фирају, настају поремећаји у функционисању

организма. На крају наступи последња животна

појава – смрт. Тада престаје организованост

између појединих органа, система органа једин-

ке. Смрт је природни пратилац живота. Све што

живи, после краћег или дужег времена угине,

умре. Ни једно живо биће није изузетак.

*

Када престане синхроно функционисање

људског организма, неки органи, ткива и ћелије

још неко време функционишу. То стање се

назива клиничка смрт. У оваквим ситуацијама

могуће је разним лековима и поступцима реа-

нимације поновоно оживљавање и синхронизо-

вање људског организма. Неколико минута

након наступања клиничке смрти наступи и

биолошка смрт, тада престаје и рад нервног

система. Из тог стања се не може вратити у

живот. Смрт не значи тренутно уништење свих

органа. То омогућава  трансплантацију/пресађи-

вање органа. 

*

Ако неко у детињству није имао прилике да

да одушка својој жељи за сакупљањем или

такмичењем, вероватно ће то надокнадити када

одрасте. Значи, као одрастао човек у појединим

сегментима свог живота понашаће се као дете.

На пример, када неко у одрасло доба постане

стравствени филателиста (сакупљач поштан-

ских марака) или пак возећи свој аутомобил није

способан да поднесе да га неко претекне, тада

се по том питању тај човек понаша као дете.

Поред тога, сасвим је могуће да је иначе

озбиљан научник или одговоран директор банке.

Значи није уопштено речено детињаст (страном

речју: инфантилан), већ само у том аспекту

живота.

1. Која је основна разлика између раста
и развоја?

2. Који су најважнији периоди развоја
од зачећа па до смрти? 

3. Које су специфичности деце школског
узраста?

4. Која су за Вас најважнија правила
заштите здравља?

5. Шта је карактеристично за пубертет-
лије и адолесценте?

6. Које су опште карактеристике пубер-
тетлија?

7. Да ли пубертетлије имају заједничке
особине са децом раног детињства, однос-
но, да ли имају такве особине које указују
већ на период адолесценције?

8. Какви су млади људи (када имају ре-
цимо 18 година)?

9. Какве се промене јављају старењем?
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Породична идила [1]

У животињском свету стварање потомака је

инстинктиван/нагонски процес, код човека та

активност треба да буде прожета емоцијама и

пуна одговорности [1]. 

за полни живот је погодан само одрастао

здрав организам. Организам пубертетлија из

биолошког аспекта још се не може сматрати у

потпуности зрелим, дакле у овом периоду

живота треба бити веома обазрив што се тиче

сексуалних активности. У том периоду орга-

низам девојчица још није спреман за трудноћу и

за порођај. Пошто у њиховом организму јајне

ћелије сазревају, оне могу да затрудне, али сама

трудноћа и порођај претерано оптерећује њихов

организам.

Дечаци су у другој ситуацији. Наиме, њихов

организам је исто тако погодан за сексуални акт

као код девојчица, међутим евентуална

трудноћа физички њима не прети и лакше се

упуштају у авантуре. Сексуални живот базиран

на пролазним везама, без дубоких емотивних

основа за младе особе оба пола носи у себи

опасност од неквалитетног сексуалног живота.

Прерано започет сексуални живот за дечаке

представља душевну, а за девојчице телесну и

душевну опасност. 

Код девојчица биолошку зрелост представ-

ља појава менструације, док код дечака мање

прецизно и егзактно биолошку зрелост показује

прва ноћна ејакулација, што значи да је кренуло

лучење полних хормона и производња полних

ћелија. Ноћна ејакулација значи да ноћу, већи-

ном заједно са сновима сексуалног карактера,

• Које последице ти видиш у тенденци-

ји да у наше доба сексуалност све мање

везе има са жељом за потомством?
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мала количина семене течности напушта орга-

низам. Можда се дотична особа и не пробуди,

већ само ујутру примећује трагове ејакулације.

То не представља никакав поремећај функције.

Треба да обратимо велику пажњу на

одржавање личне хигијене у околини спо-

љашњих полних органа. На том делу тела,

наиме, има веома много, на једном квадратном

центиметру 35-40 лојних жлезда које производе

велику количину беланчевинастог масног

секрета.

Пошто бутине обухватају спољашње полне

органе, на том месту лоше је проветравање,

зато сваког дана млаком водом треба опрати

околину полних органа и чмара. Кожицу која

прекрива главени део полног уда (тзв. главић)

дечаци сваког дана треба да оперу. Девојчицама

не само што је дозвољено већ је и препоручено

да за време менструације оперу околину полних

органа, али није повољно да се купају седећи у

кади, јер је тада грлић материце благо отворен и

заразне бактерије лако могу продрети у

унутрашњост полних органа. Важно је да се

након дефекације девојчице бришу од напред

према позади, јер у супротном остаци измета

могу да се нађу на спољашњим полним

органима и патогени организми могу да доспеју

у родницу.

болести које се шире 
сексуалним путем

Полне болести изазивају патогени организми

који приликом сексуалног акта прелазе са једног

човека на другог. Ови патогени микроорганизми

не могу да прођу одбрамбену линију коже, али

без проблема доспевају у организам преко

осетљиве слузокоже полних органа. Од средњег

века изазива страх полна болест сифилис.

Деценијама може заражени човек живети

болестан и тако ширити изазиваче болести.

Само у последњој фази болести сифилис

проузрукује оштећења нервног система,

интензивно пропадање организма и смрт.

Сифилис се данас може успешно лечити. 

Најстрашнија полна болест данашњице је

СИДА (АИДС). Болест проузрукује вирус који

разара имуни систем организма, способност да

се брани од болести. Тако болесник који болује

од АИДС може умрети и од таквих болести које

би иначе лако савладао и излечио би се.

Лечење АИДС или спречавање вакцином данас

још није решено.

о безбедном сексуалном односу. У шире-

њу свих врста полних болести кључну улогу има

често мењање сексуалних партнера. Дакле,

особа која ради на томе да има што више

сексуалних веза и нехотично повећава шансу да

добије полну болест. Препоручено је да се

обратитете лекару – на пример дечјем гине-

кологу – уколико имате било каквих проблема

везаних за сексуални живот. С једне стране није

срамота, а с друге стране, не треба се плашити.

И обавеза чувања тајне гарантује дискретност

лекара који врши преглед. 

Постоје таблете за након „догађаја” да би се

спречила нежељена трудноћа. О тим таблетама,

међутим, морате да знате да немилосрдно

упливишу хормонски метаболизам организма и

због тога не смемо занемарити опасност коју

представљају.  

Стерилитет је појава када и насупрот редов-

них, сталних сексуалних односа без контрацеп-

ције не дође до зачећа. Могуће је да у току целог

живота жене никада не дође до зачећа, али је

могуће и то да период без зачећа наступи кас-

није, након трудноћа или порођаја. Стручњаци

су утврдили да је код брачних парова који немају

деце у 40% случајева „сметња” код мушкарца,

да су у 50% случајева проблеми код жена. У 10%

1. По чему је пубертетлија одрасла
особа, а по чему је још незрела?

2. Шта наговештава биолошку зрелост
код девојчица, а шта код дечака?

3. Какву опасност представља за дечаке
и девојчице преурањен сексуални живот?

4. Зашто је посебно важно одржавање
личне хигијене спољашњих полних
органа?

5. Која правила хигијене важе за време
менструације и зашто?

6. Где улазе у организам изазивачи
полних болести и зашто баш тамо?

7. Које су најпознатије полне болести?

8. Шта оштећују изазивачи полних бо-
лести?
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случајева оба родитеља су узрок стерилитета.

Медицина данас већ постиже значајне успехе на

пољу лечења стерилитета. 

Чест разлог стерилитета представља непро-

ходност јајовода. Тако сперматозоиди не могу

доћи до зреле јајне ћелије и не долази до

оплодње. То се може лечити специјалним меди-

цинским поступком. Знајући датум менструације

жене, у тачно одређено време, специјалним апа-

ратом, пролазећи кроз трбушни зид, са повр-

шине јајника аспирацијом одстрањују зрелу јајну

ћелију и одржавају је у животу на специјалној

хранљивој подлози. После брижне контроле

неоштећену јајну ћелију оплоде спермато-

зоидима мужа. То је вештачка оплодња. Опло-

ђену јајну ћелију, на једној другој хранљивој под-

лози и даље чувају, обезбеђујући здрав развој

зигота. Након неколико дана, на почетку ембрио-

налног развоја, мали организам из стаклене по-

суде опрезно усађују у материцу мајке, где се да-

ље развија. Новорођенчад, рођену након таквог

поступка, називају бебама из епрувете. Данас

међу нама живе већ и деца беба из епрувета. 

Говоримо о спонтаном побачају када се труд-

ноћа, из разних разлога, прекине пре 28. неде-

ље трудноће. То могу проузроковати грешка у

наследном материјалу полних ћелија, односно

начин живота трудне жене и околности на послу.

Вештачки прекинуту трудноћу зовемо аборту-

сом. Овај захват није безопасан ни за саму

мајку, јер може да дође до трајног оштећења

зида или грлића материце, што, евентуално, мо-

же онемогућити изношење касније, већ жељене

трудноће. Због тога га треба избегавати, ако је

то икако могуће. Изузетак представљају труд-

ноће које угрожавају живот мајке или плода.

Хомосексуалност је осећање привлачности

према особама истог пола. Хомосексуалац је

особа чија су сексуална осећања и жеље трајно

и искључиво упућена особама истог пола.

Супротно од хомосексуалности је хетеро-

сексуалност када је карактеристична привлач-

ност према особама другог пола. Иако је још у

току расправа стручњака, све је вероватније да

је хомосексуалност делом питање наслеђене

склоности, а делом резултат утицаја из мла-

дости, односно каснијег периода живота. Мала

је вероватноћа да ће хомосексуална особа пос-

тати хетеросексуалном под „притиском” већин-

ског друштва, иако се свакодневно суочава

(филмови, књиге, плакати, рекламе итд.) пози-

тивном страном хетеросексуалности. Исто тако

није реална опасност да ће једна хетеросексу-

ална особа постати хомосексуалац због тога

што познаје и види особе другачије опредеље-

ности. Евидентно је да из билошког аспекта

хомосексуалност није природна појава, јер

„пориче” биолошки циљ и сврху полне актив-

ности. Али је сувишно њоме плашити људе.

Сексуално самозадовољавање (стручни

назив: мастурбација) присутно је код оба пола.

Често и у одрасло доба. Опонашањем дражи

које настају приликом сексуалног акта, особа са-

ма себи ствара осећај сексуалног задовољства.

Иако ово није природан начин сексуалног задо-

вољавања – опасна је неумереност и стварање

навике – ипак је безразложно због тога код мла-

дих форсирати осећај кривице или болести.

обрезивање. Муслиманска и јеврејска вера

прописује обрезивање мушке деце. То значи да

предњи део кожице главића одстрањују и тако

главић остаје мање-више откривен, слободан.

Овај верски обичај има и свој аспект у здрав-

ственој заштити наиме на тај начин се смањује

могућност инфекције, настале недовољном

личном хигијеном. Други је разлог а сличан

резултат, када се тај захват врши на дечацима

који из неког разлога имају сужење отвора

кожице главића. Ово стање, наиме, поред тога

што представља проблем за одржавање личне

хигијене, у одрасло доба може да доведе до

проблема приликом сексуалног акта. 

Код појединих народа у оквиру ритуала

девојчицама одстрањују клиторис. (Клиторис се

налази изнад горњег споја великих стидних

усница и по свом развоју и хистолошком пореклу

одговара мушком полном уду.) Тај варварски

обичај треба одлучно и недвосмислено осудити,

пошто је једини резултат, а вероватно и циљ, да

се смањи могућност доживљавања сексуалног

задовољства код жене. 

начини контрацепције. Спречавање сазре-

вања јајне ћелије. Пошто у јајницима јајне ћелије

сазревају у оквиру веома сложенох узајамног

деловања хормона, ако тај хормоски систем

пореметимо, нема сазревања јајне ћелије. „Нај-

једноставнији” начин је да се вештачким уно-

шењем хормона доће до стања које је

карактеристично за трудноћу. На том принципу

се базира највећи број контрацептивних таблета
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које се данас користе [3]. Пошто је, међутим,

организам пубертетлија ионако оптерећен по-

већаним лучењем полних хормона, није препо-

ручљиво оваквим „пилулама” пореметити веома

осетљиву равнотежу хормонског система.  

Спречавање сазревања мушке полне ћелије.

Већ постоје вести, информације о „мушким  таб-

летама”, то јест о препаратима који привре-

мено заустављају производњу сперматозоида. 

Ти препарати, међутим, у пракси још нису

примењени. 

Спречавање спајања две полне ћелије.

Подвезивање јајовода (једном малом опера-

цијом) онемогућава да сперматозоиди дођу до

јајне ћелије. Кретање сперматозоида спречава и

кондом (који уједно спречава да дође до

инфекције вирусом СИДЕ), као и опрема смеш-

тена у вагини (нпр. песариум) која затвара улаз

у материцу [2].

СиДа (синдром стечене имунодефицијен-

ције). Ова болест је први пут обелодањена 1981.

године, међутим тачно дефинисање вируса

десило се тек 1986. године. ХИВ (хумане имуно-

дефицијенције) вирус је пореклом из Африке.

Реч је о модификацији вируса од којег су оболе-

вале чимпанзе, а који је „прескочио” на човека.

Веома кратко време може да преживи без воде

и зато, на пример, преко здраве коже не може да

продре у организам. Само преко телесних теч-

ности, односно слузокоже, може да уђе у крво-

ток. У крви напада и ослабљује баш оне беле

крвне ћелије, чији је задатак да штите организам

од бактерија. 

СИДА се прво појавила код хомосексуалаца

па су тада мислили да је карактеристична

болест хомосексуалаца. Од тада је постало

евидентно да се шири и нормалним (хетеро-

сексуалним) путем. Више од 2/3 оболелих живи

у Африци, где се болест шири искључиво у

оквиру сексуалне везе мушкарца и жене. 

Озбиљно су угрожени наркомани који дрогу

уносе у организам путем инјекције. Наиме, преко

игле коју заједно користе – уколико је заражена

– непосредно у крвоток уносе изазивача бо-

лести. Зараженост вурсом ХИВ не значи у исто

време и болест СИДЕ. Има и таквих особа код

којих се тек након једне деценије од инфекције

појавили симптоми болести. Та чињеница

представља озбиљан проблем, јер за то време

огроман број људи може да се зарази и добије

смртоносну болест.

Протеклих година је и више милиона деце

умрло од СИДЕ. Она су преко своје мајке, зара-

жене СИДОМ, још пре рођења добила болест.

Данас у свету живи око 40 милиона оболелих 

од СИДЕ. У Боцвани је више од једне трећине

одраслог становништва заражено. Уколико се

ситуација не побољша, у Африци ће наредних

20 година од ове болести умрети 50 до 60

милиона људи.

СиДа се за сада не може лечити. једино

решење је превенција!

Песариум [2]

Антибеби пилуле [3]
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Задатак органског система за размножавање

је да живо биће преда сопствени наследни

материјал односно особине свом потомку, и тако

обезбеди континуитет живота. 

*

Мушки и женски систем органа за размно-

жавање по принципу да са једне стране произ-

води, а са друге стране одводи полне ћелије,

функционише идентично. Њихово функциониса-

ње се, међутим, у другим важним карактеристи-

кама разликује.

*

Важнији делови система органа за размно-

жавање код жене су: јајници и јајоводи, мате-

рица и родница/вагина. За функционисање

јајника и материце карактеристична је циклич-

ност од 28 дана. И јајне ћелије сазревају у том

ритму. Органи за репродукцију код мушкарца 

су: семеници/тестиси и пасеменици, семевод,

мушки полни уд и мокраћна цев. Сперматозоиди

се континуирано производе.

*

Биолошки најважнија разлика између муш-

карца и жене је што производе различите полне

ћелије. То је примерна сексуална карактерис-

тика. Јајна ћелија је већа и непокретна, док је

сперматозоид мањи и покретан. За формирање

секундарних сексуалних карактеристика првен-

ствено одговарају полни хормони. Постоје и

научене полне различитости.  

*

Приликом оплођавања једна јајна ћелија се

спаја са једним сперматозоидом и настаје зигот.

Зигот животиња сисара и човека развија се у

материци. Развој човека у материци траје око

280 дана. За то време ембрион, касније плод,

везу са спољашњим светом успоставља

посредством пупчане врпце и постељице, преко

мајчине крви. Развијен плод порођајем напушта

тело мајке. Од новорођенчета, након крактерис-

тичних периода раста и развоја – новорођенче,

одојче, мало дете/рано детињство, школски уз-

раст, пубертет – од јединке постаје одрасла осо-

ба. За сваки период су карактеристични одре-

ђени процеси физичког и менталног развоја.

*

Отприлике од 60. године настаје раздобље

старости. Када неповратно престане усклађени

рад организма, наступи смрт. Ембрионални и

постембрионални период је раст и развој у исто

време. Суштина раста је квантитативно пове-

ћање, док је суштина развоја квалитативна про-

мена – појава новог органа или нове функције.

*

Полни живот је, у ствари, „намењен” здравим

одраслим особама. Организам девојке у пубер-

тету је биолошки зрео само из аспекта произ-

водње полних ћелија. Нежељена трудноћа може

да се спречи методама контрацепције. Посеб-

ну пажњу треба обратити на здравље и на чис-

тоћу органа за размножавање. Полне болести и

данас представљају велики проблем.

Сажетак

Размножавање

ембРионални и ПоСтембРионални Развој

1. Наведи најважније делове мушког и
женског система органа за размножавање.

2. Која је примарна разлика између
мушкарца и жене?

3. Какве друге разлике познајеш?

4. Тражи полне карактеристике које се
базирају на навикама.

5. Шта је зигот?

6. Шта је ембрион и шта је плод?

7. Који су важнији периоди и карак-
теристике постембрионалног развоја?

8. Каква контрацептивна средства и
методе познајеш?

9. Шта је суштина раста, односно раз-
воја? 
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нивои организације живих бића: ћелијске

органеле, ћелије, ткива, органи, органски систем

и организам. У току свог развоја разна жива

бића стигла су до разних нивоа претходног низа.

Од ћелијских органела ћелијско једро садржи

наследни материјал и тако је одговорно за

формирање наслеђених особина, односно, за

ћелијску деобу.

Наш спољашњи омотач кожа штити орга-

низам од утицаја из спољашње средине, а у

исто време врши комуникацију између две

средине.

Осовину читавог организма чини скелет који,

заједно са мишићима, гради систем органа за

кретање и врши животну функцију кретања. 

метаболизам је основна животна функција

свих живих бића. Дисање обезбеђује кисеоник

потребан за оксидацију хранљивих материја.

Оксидација је процес у којем се ослобађа енер-

гија од које организам добија енергију за своје

функционисање. Размена гасова између спо-

љашњости и унутрашњости врши се преко зида

алвеола. И исхрана је део метаболизма. Обез-

беђује материје потребне организму за изград-

њу ћелија и производњу енергије. Систем

органа за варење дели се на предње, средње и

задње црево. Приликом варења велики молеку-

ли хранљивих материја разлажу се мале моле-

куле. Апсорпција се одвија у средњем и задњем

цреву. Сварене хранљиве материје се, кроз

цревне ресице танког црева, апсорбују у крв.

Хранљиве материје до ћелија разноси крв. У

ћелијама се те материје уграђују, оксидишу или

депонују. За одржавање живота неопходне су

беланчевине, шећери, масти, вода, минералне

материје и витамини. 

И циркулација је део метаболизма. Пошто

се пријем, обрада и коришћење хранљивих

материја не врши на истом месту, транспорт је

од великог значаја. Хранљиве материје треба

пренети из цревног тракта до ћелија, кисеоник,

неопходан за производњу енергије, из плућа

текође треба пренети до ћелија, а отпадне

материје, настале приликом уграђивања или

оксидације хранљивих материја, треба од ће-

лија пренети до места где се одстрањују из

организма. Тај задатак обавља органски систем

за циркулацију унутар система крв. 

Центар циркулације је срце. Велики крвоток,

који полази из леве коморе а улива се у десну

преткомору, снабдева кисеоником и хранљивим

материјама ћелије организма. Мали крвоток

полази из десне коморе, пролази кроз плућа и

улива се у леву преткомору. У малом крвотоку

крв се освежава. Крв преноси и хормоне. 

Задатак система органа за излучивање је

одстрањивање отпадних материја насталих у

процесима метаболизма. Од отпадних материја,

које преноси крв, угљен-диоксид се излучује у

плућима, а остале материје у бубрезима. И из-

метом се одстрањују отпадне и отровне мате-

рије из организма. 

Регулисање животних процеса врше

нервни и хормонски систем. Захваљујући тесној

сарадњи ова два система, обезбеђује се

релативна постојаност унутрашње околине и

усклађено функционисање органа и органских

система. Хормони су хемијске материје које

управљају регулисање.

Основу функционисања нервног система

чине рефлекси. Безусловни рефлекси првнест-

вено обезбеђују неометано функционисање

виталних органа, док условни рефлекси више

учествују у процесу учења и омогућавају прила-

гођавање условима. О променама и догађајима

у спољашњости и унутрашњој средини нервни

систем информишу рецептори односно чулни

органи који се око њих организују.

Размножавање је основна особина живих

бића. Полни органи органског система за раз-

множавање производе полне ћелије. У јајницима

периодично сазрева по једна јајна ћелија док се

сперматозоиди континуирано производе. Развој

човека креће од оплођене јајне ћелије. Живот

човека унутар материце траје отприлике 280

дана. За потпуни развој човека, међутим,

потребно је 20 година.

Понављање на кРају школСке гоДине
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Дакле, не може се оспорити да се у гене-

тичком инжењерингу крију огромне могућ-

ности. ипак, мора да се каже да би га требало

много опрезније примењивати.

Наследни материјал (ДНК) у ћелијском једру

изузетно је дугачак и врло је сложене структуре.

Генима називамо извесне сегменте овог ланча-

стог молекула. По један ген углавном регулише

стварање једне особине. Појава погрешних

особина се такође везује за гене. Уколико је неко

шећерни болесник то је због тога што је један ген

(или више њих) неисправан. Могли бисмо изле-

чити болест, уколико бисмо успели заменити

неисправни ген.

ДНК молекул који је видљив само уз помоћ

електронског микроскопа, са данашњом техно-

логијом можемо резати на циљаним местима.

Тако из здраве ћелије можемо да извадимо од-

говарајуће гене и да их унесемо у једро циљне

ћелије, тако да се оно угради у сопствени нас-

ледни материјал ћелије. За овај „унос” углавном

користе такве вирусе који као нека врста

транспортера продиру у једро ћелије домаћина,

уграде се у његову ДНК носећи са собом и одре-

ђени ген, на пример ген одговоран за продукцију

инсулина.

Први експерименти уношења гена – са ци-

љем лечења наследних болести – извршени су

још хиљаду деветсто осамдесетих година. И по-

ред тога, генетички инжењеринг је и данас опте-

рећен многим неизвесностима, пошто је систем

узајамног дејства гена толико компликован да је

немогуће упознати све његове детаље. Стога је

увек присутна нека непредвидљивост у

интервенцији генетичким инжењерингом.

Данас је осим лечења болести други најваж-

нији циљ генетичке манипулације производња

индустријских биљних или животињских вари-

јанти, које из неког аспекта више одговарају на-

шим потребама него природне врсте. Култива-

ција и одабир који одговара људским потребама

увек је и био циљ. То је створило огроман број

„културних сорти” које човек производи или узга-

ја широм Земље. Али пољопривреда полази од

оне разноврсности коју продукује сама природа.

Генетички инжењеринг је много „нестрпљи-

вији” од тога. Сам жели да створи оне варијанте

које су му потребне, неће да сачека док оне – ко

зна када – настану спонтано саме од себе. Тако

се може произвести кромпир који је, за разлику

од обичног кромпира, отпоран, на пример, на

неке вирусне болести или оштећења изазвана

инсектима. Парадајз који много боље подноси

складиштење и транспорт. Производи се соја

која је отпорна на хербициде, итд. Усађивањем

гена се може произвести таква бактерија која,

супротно својим првобитним особинама, проду-

кује људски инсулин који се користи у лечењу. И

тако даље.

Требало би много опрезније да примењујемо

оне методе које, додуше, технички већ не пред-

стављају проблем, али чије очекиване последи-

це само делимично познајемо. Недовољна су

нам сазнања о томе каква ће дејства произвести

измењена жива бића када доспеју у слободну при-

роду. Наша задивљеност фантастичним резул-

татима науке меша се са извесном дозом неси-

гурности. Морамо достићи и морално онај ниво

до који је већ достигла наука и техника. Није све-

једно у које сврхе ћемо користити своје знање! 
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Генетички инжењеринГ

Индустријски узгој сорти

Стварање нових врста вештачким

оплођењем
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клон је таква јединка чији је наследни

материјал – информација чувана у Днк –

истоветан са наследним материјалом неке

друге јединке.

Клон уопште није редак у биљном свету,

наиме, вегетативним размножавањем (пупље-

ње, сађење, цепљење, калемљење, итд.) на-

стали потомци садрже исти онај наследни

материјал као и биљка од које су потекли. У

суштини, све домаће јабуке јонатан су међу-

собни клонови. Клон је много ређи у животињ-

ском свету, мада знамо за природне примере

међу животињским врстама нижег степена

развоја. Слатководна хидра размножавајући се

пупљењем, у суштини ствара клонове.

Сада смо, међутим, дошли до вештачког

клонирања сисара. Рођење јагњета Доли

објавили су 1997. године, које је од тада већ

давно угинуло. То је била прва животиња сисар

чији живот није започео спајањем јајне ћелије и

мушке полне ћелије. Од тада су успешно

створене клониране јединке многих других

животињских врста, штавише, 2002. године

појавиле су се (још непотврђене) вести и о

клонирању људи. Само је питање времена да

дође на свет и први људски клон.Узалуд има око

тога безброј стручних и етичких проблема,

развој науке и технике, као и жеља за

потомством жена које другим путем не могу

родити „своје” дете, пре или после, збрисаће

моралне и правне препреке и оствариће

клонирање људи.

суштина и ток клонирања: Из јајне ћелије

уклоне ћелијско једро и уместо њега усаде

(такође извађено) једро телесне ћелије.

Суштина ове замене је да је на тај начин јајна

ћелија постала нека врста зигота, пошто је у њој

једро које није карактеристично за полну ћелију,

него за зигот настао сједињавањем две полне

ћелије, односно, за од ње деобом насталих

телесних ћелија. Ако након тога тако добијену

ћелију подстакну на размножавање, може да се

покрене развој једне нове јединке. Међутим, ова

јединка нема два родитеља него само једног,

пошто је само од једног добила наследни

материјал (са усађеним једром). По питању

наслеђивања дакле, нова јединка је скоро у

потпуности истоветна са оном од које су узели

усађено једро.

Могло би се рећи да смо са аспекта

наслеђивања направили тачну копију животиње

или човека од кога потиче ћелијско једро. То,

међутим, не значи да смо направили копију о

човеку самом. Не о њему, него само о његовим

наследним особинама. На тај се начин, дакле,

не може „направити” ни Ајнштајн ни Хитлер.

Наслеђивање, наиме, само делимично одређује

особине човека, а поред тога у огромној мери и

разна дејства која су утицала на њега током

живота. Клон ће, дакле, заиста веома личити на

„свог претка”, али неће бити истоветан.

Клонирање не мора да се врши само у циљу

размножавања него и у циљу лечења. Уколико

се уз помоћ једра телесне ћелије одрасле особе

направи клонирано ткиво, од њега се помоћу

одговарајућих техника могу развити чак и разни

органи. Тако је формирани орган идеалан за

евентуалну трансплантацију органа, пошто има

исте наследне особине као и организам

примаоца, те не прети опасност од одбацивања. 

Много је неизвесности, везаних за успеш-

ност клонирања. Наиме, започиње се са усађи-

вањем „старог” ћелијског једра. У „унутрашњем”

часовнику тог једра су већ присутни трагови
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клонирање

Клониране овце са истим генетским

саставом
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алергија је поремећај имунитета. сушти-

на је у томе да имуни систем преосетљиво

реагује на извесне стране материје и та

„претерана реакција” узрокује симптоме.

Алергија је једна од честих обољења

система органа за дисање, а најчешћа међу

њима је алергија на полен. У том смислу је једна

биљка, амброзија (позната и као дивља коноп-

ља, мада је назив нетачан), стекла контраверзну

славу. Шта је права истина у односу на алергију

и амброзију? 

Од када се у Мађарској налази амброзија?

Биљка је највероватније у првој или другој деце-

нији 20. века доспела у Европу из Северне

Америке. Њен први веродостојан опис потиче из

1922. године. Тадашње име јој је још било

„српска трава”, пошто је у Мађарску доспела са

југа. Педесетих година се практично већ могла

наћи широм земље, мада у источним крајевима

тада још нешто ређе. Данас се налази већ у

целој земљи, и то не само на запарложеном

земљишту и поред путева, него и подаље од

насељених територија, на ивици шума и на

пропланцима.

Чињеница је, дакле, да је амброзија увезена

врста. То, међутим, није разлог да је искорењу-

јемо. Наиме, увезене врсте (од амброзији

најсроднијих врста) су и златница, канадска

худолетница, ехинацеа (рудбекија), сунцокрет,

чичока (јерусалимска артичока), гаилардиа

(гаиллардиа), космос, далија (георгина), цинија,

кадифица, естрагон, невен и осат. Ипак, нико не

жели да искорени златницу или космос

(штавише, саде се у баштама). Кад би неко

покренуо рат против сунцокрета или невена,

сматрали би да је скренуо с ума (пошто их због

корисних особина и узгајамо). И нико се не бави

канадском худолетницом, мада је исто тако

раширена коровска биљка као и злогласна

амброзија. Али, њен полен не узрокује алергију. 

Број алергијских обољења дисајних путева

стрмоглаво расте. Данас је у Мађарској отпри-

лике 30% становништва алергично на неку

материју: храну, кућну прашину, боје, измет

кућних гриња, неке биљке, а многи на разне

врсте полена. Према испитивањима међу мла-

дима приликом регрутације сваки десети је нес-

пособан за војну службу због алергијске прео-

сетљивости дисајних органа. Дакле, алергија

дисајних органа није за шалу.

Алергија је вишеузрочно обољење, никада

се не може свести само на један узрок. У развоју

склоности ка алергији може играти улогу

неправилна исхрана, психичко стање и, не у

последњем реду, извесна наследна склоност.

Међутим, ако се склоност већ развила, за иза-

зивање неугодних (штавише, чак опасних)

симптома довољна је хемијска материја, на

пример, полен амброзије. Полен сам по себи у

једном здравом организму не изазива алергију.

Поучне су оне статистике које упоређују

симптоме код омладине главног града и

провинције. Поред истог степена изложености
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алерГија

Полен иритира (надражује) слузокожу

протеклих 20–30 година које је провело у прво-

битном домаћину. Међутим, највећи проблем је

етичко питање, смемо ли се у толикој мери

уплитати у токове природе. Наравно, уплитање

у токове природе нисмо сада започели. У суш-

тини, основа целокупне медицинске науке се

заснива на томе да не дозволимо да се без-

резервно оствари воља природе. Али до сада се

још никад нисмо у толикој мери уплитали у

токове природе. Имамо велику одговорност за

даље одвијање ове могућности. 
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полену 24% деце у Будимпешти је показивало

симптоме поленске кијавице, а у провинцији

само 4%. То показује да чисти полен много мање

узрокује алергију, него полен на чију се

површину залепила нечистоћа.

Наравно, ко је на било шта алергичан, добро

ће учинити ако, сходно могућностима, свој живот

тако организује да се што мање излаже

материјама које су узрочник алергије. Наравно,

то није једноставно, јер – да останемо само код

алергија узрокованих поленом – полен неких

биљака се може наћи у ваздуху од раног

пролећа до касне јесени (разне врсте трава,

ресичаво дрвеће, као што је врба, или

индустријске житарице, на пример раж) и код

неких проузрокују алергију. Полен обичног

пелина, лешника, брезе, ражи су снажни

алергени. (Дакле, и „домаће” биљке узрокују

алергијске симптоме дисајних путева).

Функција имуног система је да нас штити од

страних материја. Такве стране материје су

беланчевине патогених бактерија, али и свака

хемијска супстанца која се у природи не налази.

У данашње време све више природи страних

материја користимо (боје за намирнице, стаби-

лизатори, средства против стварања пене,

избељивачи, конзерванси, антимикотици, сред-

ства за повећање октанског броја, материје за

импрегнацију, боје за тканине, шминка за очи и

кожу, лак и одстрањивач лака за нокте, средства

против ужеглости итд). Наш имуни систем је,

дакле, обично преоптерећен. У настајању алер-

гије и то игра улогу.

Борба против алергије, полазећи од више-

узрочне природе болести, такође треба да буде

свестрана. Наслеђену склоност и нисмо баш у

могућности да мењамо. Али можемо да се

хранимо здраво, по могућству да избегавамо

места са загађеним ваздухом, да не пушимо, да

чувамо своју душевну равнотежу, по могућству

да избегавамо сретање са неприродним мате-

ријама и онима које изазивају алергију. Алергија

ће тада да се смањи или чак потпуно да

престане.

Велика је грешка у приступу, ако се мисли да

ће се проблем решити уколико променимо један

узрочни фактор неког многоузрочног оболења.

Уништавање амброзије, тиме и смањење

концентрације полена, смањиће симптоме које

муче алергичне особе, али у суштини не решава

проблем алергије, неће смањити број алергич-

них особа. Проблеми са околином увек имају

много узрока и много фактора. Велика је грешка

свести их на један аспект. У околини није могуће

чинити само „једно”. Шта год да чинимо то је

увек „више”.
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За један део данашњих људи исхрана се у

извесној мери одвојила од своје биолошке

улоге. многи често зато једу што је „добро

јести добро”, а не зато што су њиховом

организму потребне хранљиве материје.

Једење има и елемент уживања, при томе,

дакле, уживање превладава биолошку улогу.

Становништво Мађарске је претерано

ухрањено. Многи имају вишак килограма, а

неоспорни узрок тога је што једу више него што

је потребно. Разни људи су у различитој мери

склони гојењу, али и поред тога је неоспорна

чињеница да се човек само од тога гоји што

поједе.

Са мало рачунања може се установити да ли

неко има вишак килограма или је гојазан. За то

служи ткв. „индекс телесне масе”. Индекс

телесне масе означава однос телесне тежине и

висине. Телесну масу изражену у килограмима

(„телесну тежину”) треба поделити са квадратом

телесне висине изражене у метрима. На пример,

у случају особе са 70 kg тежине и 1,70 m висине

то је 70 : 1,702 = 24,2. Ако је тако добијена

вредност између 20 и 25 онда се „телесна

тежина” може сматрати идеалном.

До 30 говоримо о умереној гојазности, преко

30 о гојазности.

Гојазност. Онај ко је дебео, вероватно једе

више него што је потребно. Шта је то

„потребно”? На дневне потребе организма за

хранљивим и енергетским материјама утичу

многи фактори. Зависи од узраста, пола, нивоа

метаболизма (дакле од индивидуалних

разлика), али у суштини зависи од тога колико

хранљивих материја оксидише путем дневне

активности. Формулишући кратко и једноставно:

зависи од тога колико се креће. Узрок дебљине

је у томе да је „позитиван однос” у погледу

унетих и утрошених хранљивих материја. Више

се унесе него што организам разгради и

одстрани. Гојење је, нажалост, процес који сам

себе јача. Онај ко је дебео теже се, стога и мање

креће. Односно, опада степен искоришћености.

Из претходног недвосмислено произилази

да постоји један једини начин да се ослаби:

треба учинити да однос постане „негативан”.

Или треба мање уносити или треба више

утрошити, односно више се кретати. Нема

другог решења. Односно, осим овога има још
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само противприродних решења (липосукцуја,

пластична хирургија и сл.).

Гојазност није само естетско питање. Барем

је исто толико и здравствено питање. Порастом

телесне тежине расте ризик за развој обољења

циркулације, шећерне болести, проблема са

зглобовима због преоптерећености органа за

кретање итд. Није занемарљиво ни то да гојазно

дете теже налази другара, другарицу.

Чињеница је, о којој је вредно размислити,

да биљке, животиње и човек имају много начина

да се адаптирају на гладовање, али немају

никакав заштитни механизам против претеране

ухрањености. Наиме, оскудица у храни је

уопштена појава у природи, а велика је реткост

обиље у храни. Међутим, човек је створио себи

скоро постојано овакво стање, које је у природи

ретко.

Истовремено треба да знамо да, док за

мањи део човечанства гојазност представља

проблем, за већи део човечанства стање је

супротно, гладовање представља проблем.

Знатно више људи на свету гладује, него што

пати од гојазности.

Дијета. Треба унапред рећи да у свакој

дијети има нечег лошег, пошто априори полази

од нарушене ситуације. Не би требало држати

дијету него се увек умерено и здраво хранити.

Само толико би требало јести колико је заиста

потребно. (Различите су ствари потреба,

претензије, жеље!) Уколико је неко ипак упућен

на дијету било би добро да направи промене на

оба таса ваге, тј. да смањи унос, а да повећа

потрошњу, односно, кретање. Ово последње би

још додатно благотворно деловало на здравље.

Дијете имају своје „душевно расположење”.

Обично започињу тако „да сам добила/ добио

фантастичан рецепт, комшиница/комшија је тако

ослабила/ослабио за месец дана...”. Или: „ово је

сигурно, ову дијету су користили и амерички

космонаути” итд. Односно, неки подстрек делује

око почетка дијете, као неки „ритуал”, неко

„очекивање чуда”, нешто као „од сутра сасвим

другачије...”. Мада су основе исхране и

физиологије мршављења недвосмислене, а

суштина је укратко у томе да треба смањити

унос угљених хидрата (шећер, брашно) и масти,

малопре поменути ритуали имају своју

психолошку улогу. За оне који једноставном

одлуком – без чаролија – не могу да издрже да

мање једу него пре, може бити од помоћи да

своју одлуку вежу за неки „ритуал”.

Као и исхрана, тако и дијета би требало да

буде умерена. Драстично мршављење може

бити и опасно. Нагло мршављење може

изазвати поремећаје у процесима многих

унутрашњих органа, на пример, може

пореметити менструални циклус девојака у

пубертету. Као што је накупљање вишка телесне

тежине било постепено, и ослобађање од ње

треба да буде постепено. Познато је, наравно,

да и то има своје психолошке тешкоће, јер ако је

неко решио да мање једе (без обзира на то

колико му је трбух драг), он би одмах – или

барем ускоро – желео да види резултате, јер

није сигуран да ће дуготрајно – или стално! –

бити у стању да буде умерен. Мада би то било

најважније.

129

Умерена дијета

Biologia8_5  2014.07.22.  13:40  Page 129



најчешћи узрок смрти у данашње време

су болести система органа за циркулацију. у

мађарској су узроци смрти близу 60% поре-

мећаји срца или крвних судова.

Ова велика бројка показује и једну позитивну

ствар, налик, значајно је потиснута смртност због

заразних болести. Против њих се успешно кори-

сте дизинфекциона средства и лекови. У „изби-

јању на чело” у статистици болести циркулације

не игра улогу само потискивање других узрока

смртности, него и то што су се повећали узроци

настанка обољења циркулације. Такви су, на при-

мер, гојазност, нездрава исхрана, нередован

начин живота, ужурбан темпо живота и нервоза.

Просечни становник Мађарске заиста има ви-

шак килограма, храни се нередовно и нездраво

и води ужурбан начин живота. Шездесет посто

становништва Мађарске је гојазно или барем

(медицински гледано) има вишак килограма.

Један од најтежих облика болести циркула-

ција је инфаркт срца. Сама реч значи „зачеп-

љење” што је погодан израз, наиме, суштина

проблема је – као што смо видели – зачепљење

неке од коронарних артерија срца. Коронарне

артерије допремају крв у срчани мишић. Ако

било где наступе проблеми у снабдевању ткива

срчаног мишића са кисеоником, мишићна влак-

на одумиру, чиме се смањује и делотворност

срца. Што је веће подручје одумрлог срчаног

мишића, утолико је већа опасност да се инфаркт

заврши смрћу.

Зачепљење коронарних артерија узрокује

ситан крвни угрушак (тромб). Ненормално је већ

и то, да се унутар циркулације ствара крвни уг-

рушак, тромб, односно, да се ћелијски елементи

крви слепе у грудве. Ако такав мали тромб

ношен крвном струјом запне негде у артерији

(углавном у неком закреченом, суженом делу

артерије), тада говоримо о тромбози. Тромбоза

узрокује да „иза” зачепљеног сегмента артерије

мање или веће подручје остане без снабдевања

крвљу, а то може да буде катастрофално ако се

ради о срцу.

„Погодно” место за стварање тромба су

неравнине и наслаге (стручно плакови) на зиду

закречене артерије.

Од симптома инфаркта најтипичнији је јак

бол у пределу срца, осећај стезања. Болесник 

је углавном блед, обливен знојем. У случају

инфаркта најважније је да се болесник сместа

превезе у болницу и да потпуно мирује. Суштина

лекарске интервенције је да се болеснику дају

лекови за растварање тромба, и то што пре, да

би се што више смањило одумирање ткива због

недостатка снабдевености крвљу. Мишићно

ткиво се након неколико месеци углавном реге-

нерише и пацијенту се враћа радна способност.

Пацијент који је преболео инфаркт свакако

треба да води умерен начин живота.

тромбоза и емболија. Ако се у крвној струји

налази тромб (или ваздушни мехур) тада гово-

римо о емболији, све док се тромб (или вазду-

шни мехур) креће крвном струјом. Болест нази-

вамо тромбозом када тромб (или мехур) запне

негде у крвном суду. Емболија сама по себи,

дакле, још није проблем, али разумљиво је да у

себи носи опасност настанка тромбозе.
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у случају првог човека са транспланти-

раним срцем свет је свакодневно напето

пратио вести које су стизале из кејптауна, да

није дошло до „одбацивања”.

Прво пресађивање срца извршено је 1967. г.

у Кејптауну, Јужна Африка. Професор хирургије

Кристиан Бернард је овом бравурозном опера-

цијом одједном постао познат широм света.

Пацијент је, додуше, живео још само недељу

дана након операције, али је ипак ова транс-

плантација била прекретница у историји меди-

цине. Доказало се да технички није неизвод-

љива таква компликована операција. Од тада су

изршили више стотина успешних транспланта-

ција срца у свету и има и оних који су поживели

и више од десет година након операције.

Могуће је пресађивање и других органа.

Извршено је већ и пресађивање бубрега, јетре,

плућа и других унутрашњих органа.

Међутим, један велики проблем значајно

ограничава пресађивање органа као могуће ре-

шење. Пошто у организам пресађујемо страно

ткиво, имуни систем организма се брани од

„стране материје” и то би пре или касније довело

до одбацивања (а тиме и до смрти), ако исто-

времено не би вештачки, уз помоћ лекова

„парализовали” имуни систем.

Шта је то одбацивање и због чега настаје?

Задатак имуног система је одбрана од страних

материја доспелих у организам. Под тим најчеш-

ће подразумевамо одбрану од узрочника бо-

лести, те стога има изузетан значај у очувању

нормалног функционисања организма. Исти тај

заштитни механизам ступа у функцију и онда

када се у материци Rh– мајке налази Rh+ плод,

те кроз плаценту из неког разлога ћелије плода

доспеју у крв мајке. Наиме, еритроцит плода који

је доспео у организам мајке представља за њен

организам страну ћелију и започиње против ње

производња антитела. Исто као да је у крв дос-

пела бактерија. 

Имуни систем, дакле, према сваком страном

(„наметљивцу”) покреће одбрану. Орган који по-

тиче од другог човека, било да је срце, бубрег или

нешто друго, свакако се сматра страним. На по-

вршини сваке ћелије сваког живог бића налазе

се специјалне беланчевине. Можемо их звати и

сигналним беланчевинама, јер оне сигнализи-

рају имуном систему „да ли је свој или туђ”. 

Ћелије пресађеног органа су стране, стога

имуни систем одмах, такорећи већ након неко-

лико минута, започиње „борбу” у циљу одстра-

њивања. Када је у питању велики орган, то

„одстрањивање” практично значи „да се прекида

веза са њим”. Дакле, оно што је хирург ушио то

неће срасти, него ће се раставити. Раставиће се

крвни судови, нерви, функционална ткива.

Пресађени орган бива одбачен. Организам га не

прихвата. Када се ради о пресађивању срца, то

значи да ће пацијент умрети. Због тога су и

струка и заинтересовани посматрачи са напетом

пажњом пратили да ли ће кренути одбацивање.

Кренуло је.

Како се може штитити од одбацивања?

Или тако да ћемо пресадити такав орган који ни-

је стран организму примаоца, или тако да кочи-

мо (или потпуно зауставимо) функционисање

имуног система. За остваривање првог случаја

има могућности само код једнојајчаних бли-

занаца. Наиме, они имају потпуно исти наследни

материјал, те стога ткива и ћелије једног и другог

имуни систем не сматра страним.
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Најчешће решење је ипак да се стопира

имуни систем. То, међутим, има за последицу да

човек тако постане незаштићен и може да по-

стане жртва и најмање бактеријске инфекције. 

Мора да живи у потпуно стерилном „каран-

тину”. Најозбиљнији проблем пресађивања орга-

на све до данас није само техничко извођење

операције, него како да спутамо имуни систем,

да не дође до одбацивања, а да се успешно

бори против продирућих бактерија.

Клонирањем ће се у будућности моћи на-

правити таква ткива, штавише, цели органи, који

ће по питању наслеђивања бити потпуно исти

као и сопствена ткива пацијента који чека на

пресађивање. Они ће обећавати идеално

решење за пресађивање без опасности од

одбацивања.

У вези са пресађивањем срца постоји још

један крупан проблем, али друге природе:

нажалост много је више болесника који чекају на

пресађивање срца, него што се „нађе” срца

погодних за пресађивање. Сетимо се само да

неко треба да умре да би срце могли да пресаде

другом човеку. Осим тога, упркос смртоносне

болести или удеса „претходног домаћина” то

срце треба да буде снажно и здраво. Често је до

нерешивости тешка дилема за лекара, да ли да

се по сваку цену бори за живот потенцијалног

„даваоца срца” (донора) или да након извесне

границе ипак у први план стави шансе

„примаоца срца”.

вештачко срце

Решење свих тих проблема би било веш-

тачко срце. Први покушаји за његово прављење

везују се за имена Линдберга који је хиљаду

деветсто тридесетих година прелетео океан, и

нобеловца Карела. Пројектовали су клипну ста-

клену структуру, али нису доспели да га уграде и

испробају на живом бићу. Вештачко срце

направљено према пројекту Колфа и Јарвика су,

међутим, 1969. године уградили у болесника.

Функционисало је само крaтко време. Усаврша-

вање и од онда траје. Испробавају све модер-

није материјале и решења, али још увек се

преживљавање са вештачким срцем своди на

неколико недеља, дакле, у том погледу преса-

ђивање срца још увек „води”, јер је ту познато

преживљавање и од 5 до 10 година.

Једно од проблема функционисања веш-

тачког срца је снабдевање енергијом. Енергију

за справу или обезбеђују споља и тада је бо-

лесник везан за спољни извор енергије, или

болесник на себи носи и извор електричне

енергије. У овом последњем случају је битно

питање и тежина извора електричне енергије.

Постоје планови и за то да се извор електричне

енергије угради у организам заједно са веш-

тачким срцем. За то је, међутим, потребна таква,

вероватно нуклеарна справа за производњу

електричне струје, која ће потребну енергију

обезбедити током више месеци или чак година.

Пејсмејкер је уређај за регуласање срчаног

ритма.

Болесник код кога је извршено 

пресађивање срца

Пејсмејкер је уређај

за регуласање

срчаног ритма
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реч дрога има вишеструко значење. може

да значи „лек”, „дејствену супстанцу леко-

витих биљака”, а значи и „опојно средство”.

овде ће бити речи о овом последњем

значењу.

Стручна литература избегава израз „дрога” и

уместо њега користи реч „психоактивна сред-

ства”. Дрогом, то јест, опојним средством се

сматра свака материја која променом мета-

боличких процеса мења стање свести, утиче на

наше душевно стање. Односно, која је психо-

активна. А ако озбиљно схватимо значење те

речи, одмах ће бити јасно да су и алкохол,

никотин или кофеин „психоактивна средства”.

Опојно дејство неких биљних отрова су

познати већ хиљадама година и користили су их

наши преци, на пример за „враџбине”, припрему

за битку, ритуалне обреде и приликом свеча-

ности. Омамљивање је увек имало неки посебан

задатак, никад није било само себи сврха. Ме-

ђутим, данас располажемо с једне стране

опојним средствима чије је дејство вештачки

повећано, а са друге стране употреба дрога се

одвојила од обреда, све више је постала сама

себи сврха. Нема други циљ осим омамљено-

сти. Због тога је „дрога” постала једна од посеб-

но тешких проблема нашег доба.

каква је ситуација са забраном и казном?

Треба направити јасну разлику између ис-

пробавања и редовног коришћења средства, а

такође између коришћења и растурања. У вези

са испробавањем и коришћењем забрана је про-

тивречна метода, вероватно спада међу мање

делотворне методе. Последица забрањивања

уживања углавном не резултира смањењем ло-

ших навика, него упражњавање навика „падне” 

у забрањену зону. У Француској су, на пример, 

у једном периоду пушење кажњавали смрћу. 

И поред тога није се смањило, него се „сакрило”.

У САД-у је између 1919. и 1933. године била на

снази потпуна забрана алкохола. Међутим, од

тога није опало коришћење алкохолних пића,

али се развило подземље које се обогатило

трговином алкохолом.

Међутим, није исто што се тиче растурања.

Растурачи се баве трговином и њихов је интерес

да се што више људи навикне на коришћење

неког средства. Они, дакле, остваривање своје

користи недвосмислено заснивају на свесном

уништавању туђег здравља. У вези с тим нема

места попустљивости.

ДроГа

Опасност скривена под маском невиности

Индијска конопља
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Приближно 95% светске производње дрога

стигне до свог циља. Тужна је чињеница да

активност „нарко-војске” од специјално опрем-

љених америчких нарко-командоса до обучених

паса мађарских граничних јединица, једва да

има утицаја на целокупно светско коришћење

дрога. Последица овог „нарко рата”, међутим,

никако није занемарљива јер је због тога цена

робе на тржишту врло висока. (Као што су биле

невероватно високе цене алкохолних пића у

Америци хиљаду деветсто двадесетих година.)

каква је ситуација са навикавањем?

Можемо да разликујемо такозвана блага и

јака опојна средства. У вези са сваком дрогом из

социјалног аспекта најважније је питање колико

ће се на средство навићи онај који га испроба.

Постоје таква опојна средства код којих нема

или је врло мала опасност од навикавања, али

данас има већ и таквих, који након једног-два

пробања изазивају навику, тј. зависност.

Психичка зависност и није најважније пита-

ње, него физиолошка (биохемијска) зависност.

Суштину зависности добро приказује разлика

између пијанице и алкохоличара. Пијаница пије

да би се добро осећао. Уколико нема „ракије”

она му у крајњем случају недостаје, али нема

нарочитих проблема. Алкохоличар, међутим,

пије да му не буде лоше, наиме, ако не добије

своју дневну дозу, тада је неспособан за рад,

штавише, постаје му зло због апстиненцијалних

симптома.

Корисник опојних средстава која изазивају

навикавање „жели” све веће дозе. Тада већ

једва постоје шансе да се процес обрне. Уколико

редовно добије дрогу он ће због тога да пропад-

не. Уколико му се ускрати онда се због „недо-

статка” јављају толико тешки психички и физи-

чки симптоми од којих ће му организам потпуно

пропасти.

Уколико из аспекта изазивања физичке

зависности упоредимо неке од познатих дрога,

добијамо следећи растући редослед: марихуа-

на, никотин, алкохол, хероин. Људи ипак проце-

њују да је много опасније пушење марихуане од

алкохолних пића. То је донекле и разумљиво јер

алкохол већ „познајемо”, у протеклим миленију-

мима смо се „научили заједничком животу” са

алкохолним пићима, али не и са марихуаном.

И алкохол и никотин су дроге. Опојна

средства. Чак и ако их обично не називамо тако. 

Нажалост, у данашње време дроге све више

проблема изазивају у животу младих. Због тога

ооа питање изискује више пажње, мудрости и

опрезности од стране одраслих.

По многима прва цигарета од „траве” оба-

везно води ка коришћењу све тежих дрога. То

није тачно. Може да води, али не обавезно. Ако

би формула била тако једноставна онда би

алкохоличар постао свако ко је макар само

једном у животу попио чашу вина. До алкохо-

лизма не води пробање вина, или културна

(умерена) конзумација у случају одраслих, него

када из нечијег живота изостане осећај успеха,

нема извора за срећу, и на крају му преостане

само једно: омамљивање. Дрога је: бежање од

живота без доживљавања успеха и среће у један

привидан успех.

Онај, чији је живот разнолик, на пример

поред учења чита, бави се спортом, музиком,

њему није потребно бежање у дрогу.
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практично исте проблеме имамо и на

глобалном као и на локалном нивоу. то 

су: ваздух, вода, земљиште и живи свет.

размотримо их редом.

локално и глобално

Локално значи „месни” и односи се на дато

место.

Глобално значи да је у „светским размерама”

и обухвата целу Земљину куглу.

Свако се прво сусреће са оним проблемима

околине који допиру из непосредне околине. То

је, на пример, ваздух који удишемо, вода коју

пијемо итд. Локални проблеми, међутим, нај-

чешће нису само локални. Такорећи сваки ло-

кални проблем са околином се може, а и треба,

посматрати као локално испољавање једног

глобалног проблема. Делом и због тога што су

највероватније и другде проблеми исти, али и

због тога што се ниједно локално штетно дејство

не ограничава само на дату територију. (Био-

сфера је један јединствени систем). Свако штет-

но дејство на околину има мањи или већи утицај

и на друге територије. Или на суседно село или

на суседну државу, а у извесној мери може

имати дејство и на целу Земљу.

1. ваздух

Ваздушни омотач Земље каквог га сада

познајемо резултат је дугог развоја, а у том

развоју није била (а није ни сада) занемарљива

улога живог света. Састав ваздуха је само

релативно непромењен. Из тога произилази да

многе људске активности имају утицај на

ваздушни омотач. Без обзира на токолико је

огромно то „ваздушно море”, ипак се на њему

виде трагови људског уплитања. 

ефекат стаклене баште је одувек постојао на

Земљи, пошто највећу улогу у томе има водена

пара у ваздуху. Суштина тога је да део зрачења

које долази од Сунца „падне у замку (зароби)”

садржај влаге у атмосфери тако да пропушта

зраке који долазе споља, али не пропушта у

горње слојеве атмосфере топлотне зраке који су

се одбили од површине, него их одбија назад

или их упије и тако се ваздух загрева. У малом

се то исто одвија у правим стакленим баштама,

али тамо улогу слоја који задржава топлоту игра

само стакло. Да уопште не постоји ефекат стак-

лене баште просечна температура Земљине по-

вршине не би била садашњих +14 оC него – 18 оC.

У том смислу је, дакле, постојање ефекта

стаклене баште од основне важности у погледу

еколошки проБлеми

Загађивање ваздуха

Угљен

диоксид 

и озон Угљен

диоксид

Озонски слој

Метан
Метан

Азотни оксиди
Угљен диоксид

Азотни оксиди 

и озон

Топљење леденог покривача на

Антарктику

Фреони

Фреон
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настанка и богатства живота на Земљи. Нетачно

је, дакле, рећи да је ефекат стаклене баште

нова појава. Реч је, у ствари, о томе да се због

људске делатности сада појачава.

CO
2

не изазива него „само” појачава ефекат

стаклене баште. Утолико више, што је више

CO
2
. Мада је садржај CO

2
у ваздуху врло мали

(не достиже ни један промил) ипак има значајан

утицај на извесне атмосферске процесе. Човек

много тога сагорева (огрев, бензин, шуме, стр-

њику, итд.) и као последица такве делатности у

прошла два века ниво CO
2

је порастао са

0,030% на 0,038%. У односу на целокупну

запремину ваздуха то је мала промена, али у

поређењу са количином CO
2

то је повећање од

приближно 30%.

Данас се још не може недвосмислено дока-

зати да је глобално загревање, које можемо да

установимо преко пораста просечне температу-

ре светских океана или убрзаног отапања

поларних ледених покривача и глечера високих

планина, заиста последица људског утицаја, али

је то све вероватније на основу расположивих

података. Уколико се глобално загревање даље

настави то ће имати несагледиве последице по

целу Земљу.

„Озонска рупа”. Од О
2

ваздуха у горњим сло-

јевима атмосфере под дејством ултраљубича-

стог (UV) зрачења стварају се О
3

молекули. Овај

молекул од три атома кисеоника називамо озон.

Један део насталог озона се распадне, при чему

упија УВ зрачење неке друге таласне дужине.

Тако је, дакле, за озон везано упијање две врсте

ултраљубичастог зрачења. Једну упија ствара-

ње молекула озона, а другу њихово распадање.

У стратосфери су процеси стварања и разград-

ње озона у равнотежи. „Филтрирање” UV зрака

је са аспекта живог света важно због тога што је

као зрачење веће енергије него видљива све-

тлост у стању да промени чак и структуру био-

лошког наследног материјала, а тиме узрокује

озбиљна обољења, у првом реду рак.

Равнотежу кисеоника и озона насталу пре

више милиона година нарушили смо тиме што

смо у атмосферу отпустили огромне количине

фреона, а то чинимо и сада. Најједноставнија

форма фреона је молекул CCl
2
F

2
састава (одно-

сно такав молекул метана у којем смо заменили

сваки молекул водоника). Фреоне користимо у

виду козметичких спрејева, у спрејевима за боје,

као и у фрижидерима. Фреон доспео у атмо-

сферу привидно не узрокује никакав поремећај

пошто не реагује ни са чим. Али се лепо полако

попне у стратосферу где се под дејством UV

зрачења од молекула одвоји један атом сло-

бодног хлора који је пак врло реактиван: раз-

лаже молекул озона. Тако је данас у страто-

сфери све мање озона, јер је његово стварање

непромењено, али се распадање убрзало.

За тај недостатак озона „популарно” кажемо

„да се пробушио озонски штит”. Овај израз и није

лош, наиме озон стратосфере заиста служи као

штит од „јаких” ултраљубичастих зрака. Пошто

због „озонских рупа” данас више UV зрачења

стиже на земљину површину, може се рачунати

на повећање разних карцинозних обољења. У

Аустралији су већ установили озбиљне прописе

предострожности у вези са дозвољеним време-

ном задржавања на сунцу, на пример, у погледу

сунчања. Годинама је било спорно, али до данас

је већ одлучено, да фреони заиста имају улогу у

опадању количине озона. Гигантским хемијским

компанијама, које производе фреоне и фирмама

које производе фрижидере (и козметичка сред-

ства) у интересу је да и даље производе и про-

дају фреоне, стога они заузимају становиште

„што не бисмо користили фреоне, док нема

доказа за њихово штетно дејство”.

Добар пример различитог начина размиш-

љања је тип „љубитељ технике” и љубитељ око-

лине. Онима који штите околину начин раз-
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мишљања је управо супротан, тачније: „док год

постоји и најмања вероватноћа да су фреони

евентуално штетни, до тада их не бисмо смели

користити”. У погледу фреона посебно је препо-

ручљива опрезност, јер данас испуштен молекул

фреона доспе у озонски слој тек након много

година, дакле и штетно дејство се јавља са

таквим закашњењем.

Смог је реч настала спајањем енглеских

речи smoke = дим и  fog = магла. У „оригиналу”

је смог, тј. димна магла, другим именом лондон-

ски тип смога, пошто првенствено настаје у

облачним, магловитим и задимљеним градови-

ма. Од када се у Лондону и другим светским

градовима све више за грејање уместо угља

користи гас, права димна магла се све ређе

ствара. И поред тога, поготово у облачним зим-

ским данима, када и ваздух мирује, и данас

може настати у великим градовима. Међутим,

постоји и друга врста смога: смог типа Лос

Анђелес. То је везано за садржај озона у повр-

шинским слојевима ваздуха. У прометним

велеградовима лети нам ваздух просто пече

очи. Изазива и кашаљ, пошто надражује слуз-

нице. По месту где је први пут настао назвали су

га смог типа Лос Анђелес. За настајање таквог

смога потребно је истовремено постојање више

фактора. Требају бензинска испарења (које

испуштају аутомобили), треба озон (и то се

већим делом приписује аутомобилима) и требају

разни азотни оксиди (које већим делом такође

испуштају аутомобили). (Пошто састав није не-

двосмислено дефинисан азотне оксиде озна-

чавају општом формулом NO
x

). Од те три врсте

материје настају приликом јаког сунчевог

зрачења она једињења која лебде у ваздуху у

виду финих ситних капљица, и с једне стране

нарушавају услове видљивости, а са друге

узрокују раније поменуте здравствене пробле-

ме. Пошто су за ову врсту смога потребни

светло и хемијска једињења, називамо га и

фотохемијским смогом.

Видимо, дакле, да са озоном имамо два про-

блема: овде га има превише, а тамо пак према-

ло. Тамо где је у вишку то су доњи слојеви

У околини индустријских области ваздух је

веома загађен

Смог типа Лос Анђелес настао током летње врућине
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атмосфере (у коме живимо), а тамо где недо-

стаје то је стратосфера (ваздушни слојеви на

висини од 20 до 40 km). Ова два се нажалост

међусобно не изједначавају.

Нека жива бића су нарочито осетљива на

извесне загађиваче. На пример, лишајеви на за-

гађеност ваздуха, поготово на повећану концен-

трацију CO
2
. Лишајеви својим нестајањем рано

сигнализирају да са ваздухом нешто није у реду.

Због тога кажемо да су лишајеви индикаторске

врсте. Велики део светских велеградова су то-

ком претходних деценија постали „пустиње што

се тиче лишајева”, тј. осетљивији лишајеви су

потпуно нестали. И међу животињама има оних

који су индикатори загађења ваздуха: таква је

плава сеница.

Дуго времена су у гориво аутомобила

стављали једно органско једињење олова да би

побољшали квалитет. Фина оловна прашина

издувних гасова дуго лебди у ваздуху, а затим се

исталожи на тло или лишће биљака. На крају

овако или онако доспева у биљке и поједемо је

у виду салате, ротквице, и слично. Из ваздуха је

пак удишемо у плућа, а одатле се ресорбује у

крв. Раније је у Будимпешти било таквих про-

метних раскрсница где је садржај олова у

ваздуху био четрдесет пута већи него што је

медицински дозвољено. У организму „наталоже-

но” олово првенствено изазива нервна оште-

ћења. Данас је већ боља ситуација, пошто

аутомобили саобраћају безоловним бензином.

Могуће је, међутим, да се и о данас коришћеним

додацима бензину испостави да су штетни, само

дугачије, по околину и здравље.

2. вода

Највећи део залиха воде на Земљи је у виду

леда и слане морске воде, стога није много воде

која је погодна за људску употребу (пијење,

кување). Нажалост и ње је све мање! Не опада

количина воде, него њен квалитет. Због људске

делатности је на све више места вода загађена,

на све више места је постала непогодна за људ-

ску употребу. Може се очекивати да ће у будућ-

ности чиста питка вода постати највећа вред-

ност. Томе треба додати да загађеност воде није

проблем само за човека, него и за огроман број

живих бића која тамо живе – или више и не

живе!?

Океани Земље садрже огромну масу воде.

Ипак је настала таква ситуација да је стање

мањих мора (на пример, Средоземно море) на

појединим местима критично, али су и отворене

воде великих океана загађене. На пример, ин-

сектицидне хемикалије доспеле у море са

других континената данас упропашћавају јаја

пингвина на Антартику. Нажалост, воду Земље

загађујемо хемијским средствима, радиоактив-

ним отпадом, нафтом, и још којечиме. А требало

би да је чувамо! Не бисмо смели да пуштамо у

мора непречишћене отпадне воде, требало би

да буде забрањено тамо потопити радиоактивни

и други отпад, транспорт нафте треба вршити са

много више одговорности итд. Једном речју, ни-

кад не бисмо смели сметнути с ума да нам је

вода заједничко благо. Заједничко благо биља-

ка, животиња и људи.

Између аутомобила се само са маском

може саобраћати

У тундрама још живе разне врсте лишајева
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Од целокупне залихе воде на Земљи вода за

пиће чини 1,2%. Требало би да се према њој

опходимо много обазривије него што то у данаш-

ње време чинимо. На пример, у једном дома-

ћинству где још увек ведром ваде воду, просечна

дневна потрошња по глави је око 40 литара. У

једном стану стамбене здраде са водоводом и

„централном топлом водом” то достиже и 400

литара. Неоспорно, ова већа потрошња воде,

осим аспекта конфора, има своје предности и по

питању здравља и хигијене. Али зар по цену

десетоструке потрошње?

Један од најозбиљнијих еколошких пробле-

ма данашњице су киселе кише. Услед људске

индустријске делатности и саобраћаја огромна

количина разних оксида доспева у ваздух. Један

од њих је CO
2

о коме смо већ говорили у вези са

ефектом стаклене баште. У ваздух, међутим,

обилно испуштамо и СО
2

и разне азотне оксиде.

Од њих ће пре или касније уз коришћење

кисеоника и влаге из ваздуха настати сумпорна,

односно азотна киселина. Ове „киселине” падају

са киселим кишама. Чак ако и нема кише и тада

се „спуштају”, пошто су молекули сумпорне и

азотне киселине тежи од ваздуха. Овај процес

називамо киселим таложењем.

Под дејством киселих киша (и таложења) на

огромним територијама Европе пропадају шуме

и језера. Шуме првенствено због тога што

падавине чине површинске воде киселијим и

због тога угину гљивице микроскопске величине

које тамо живе. Пошто се многе врсте дрвећа

могу нормално развијати само у симбиози са

гљивицама и ово дрвеће је нестанком гљивица

из земљишта осуђено на смрт. Такво дрвеће су,

на пример, и четинари и због тога у Немачкој,

Пољској и Чешкој у првом реду четинари пропа-

дају услед киселих киша.

Језера и живи свет језера пропадају због тога

што киселија вода (са нижим pH) уништава живи

свет алги и дрезге, а ти организми произвођачи

образују основу ланаца исхране у природним

водама. 

У „умирању” језера вероватно игра улогу и то

што вода киселе реакције из тла раствара Ал

једињења. А извесно је да су ова у раствореном

стању отровна. Алуминијум је један од најчеш-

ћих елемената земљине коре (садрже га и нај-

различитије врсте глине), али се у води при-

ближно неутралне реакције његова једињења

која се у природи налазе не растварају, стога се

ни током милиона година из глине која покрива

дно језера није растворила значајнија количина

алуминијума. Сада се, међутим, пошто је вода

киселија, растварање одмах убрзало. У сканди-

навским земљама је, на жалост, на стотине так-

вих језера која су „умрла” због киселих киша. 

• Размисли какве могућности за уштеду
воде имаш ти лично?
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Посебно је непријатно за тамошњи живаљ што

највећи део киселих киша које падају у Сканди-

навији не производе они сами, него их ветрови

доносе из Енглеске.

Највећи део залиха воде у мађарској стиже

са предела изван граница земље. Стога зага-

ђеност река не зависи само од нас. Неоспорно

је, међутим, да смо ми одговорни што је вода

бунара у Мађарској у толикој мери загађена

нитратима да је њено пијење у око 800 насеља

за децу и труднице изразито опасно, а нездраво

за свакога. У ова насеља допремају воду у

продавнице паковану у кесе из других предела,

где је вода бунара здрава.

Два главна узрока загађења нитритима: 

1. неправилно ђубрење вештачким ђубривима,

2. недостатак канализације и пречишћавања

отпадних вода. Стога је јасно шта треба чинити

и који су задаци:

1. Требало би користити само неопходно

потребну количину вештачког ђубрива, а и то у

одговарајуће време и на одговарајући начин.

2. Више би требало жртвовати за канали-

зацију и обраду отпадних вода, да не упаднемо

у такву „замку” да смо воду већ увели у кућу, али

због нерешене ситуације са отпадним водама из

чесме тече непитка вода.

Киселе кише у Мађарској не узрокују толике

проблеме као, на пример, у скандинавским зем-

љама. За то постоји хемијско образложење. Сви

знају да кад на кречњак капнемо киселину он

пенуша. Основа тога је да кречњак реагује са

киселином, те га тако и „утроши”. Пошто је тло у

Мађарској претежно кречњачко, а тај кречњак у

виду фине прашине лебди и у ваздуху, киселе

кише се у Мађарској делом још у ваздуху

неутралишу.

3. Земљиште

Земљиште је изузетно сложен систем где је

живи и неживи свет у нераздвојивој интеракцији. 

Земљиште, дакле, није „предмет” него више

једна врста „живог система”. Јако се споро

ствара: протекну хиљаде година док се на

некадашњем голом камену створи један до два

милиметра земљишта. Због тога је земљиште

национално економско благо. Његово пропа-

дање је практично ненадокнадив губитак. Оно

што је ерозија однела, односно ветар однео или

вода испрала, никад више у виду земљишта

нећемо добити назад.

Пропадање земљишта појачава крчење шу-

ма, монокултуре (тј. када се на једној територији

узгаја само једна биљна врста), неправилно

орање, као и усиљено узгајање биљака које не

одговарају том земљишту. Услед неправилног

газдовања у неким земљама више од половине

земљишта је оштећено ерозијом. Са хектара

површине ветар и вода однесу годишње 40 до

50 или чак и више тона земљишта. На Земљи

због ерозије сваког сата пропада 26 милиона м2

обрадиве површине. И није споредно што је

велики део земљишта због људског деловања

изложен ерозији.

А требало би пазити на свако зрнце земљи-

шта! Уколико не пазимо, постепено ће и обради-

во земљиште постати „дефицитарна роба” на

Земљи. И у Мађарској су исти проблеми као и

широм света: прекомерно је пропадање зем-

љишта, тј. ерозија. Због тога није добро да

огромне површине стоје дуго времена необра-

ђене, а да на њима или између њих нема ни

дрвореда ни жбуња, који би донекле ублажили

дејство ветра или пљуска.

4. живи свет

Живи свет, нажалост, убрзано пропада.

Током четири милијарде година дуге историје

живота увек су изумирале врсте, и увек су кроз

еволуцију настајале нове, али до сада су та два
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процеса углавном била у равнотежи. Данас је,

међутим, због драстичног људског уплитања

изумирање врста много брже него што је икад

било. Претпоставља се, међутим, да се наста-

јање нових врста врши споро, као и до сада.

Тако, дакле, постепено осиромашује живи свет

на Земљи. На пример, у циљу трговине дрветом

и изградње путева годишње искрчимо пола

милиона km2 тропских шума, заједно са цело-

купном тамошњом животном заједницом!

Има можда и оних који мисле да нестанак

неколико стотина врста још није тако велики

проблем, наиме на Земљи живи неколико десе-

тина хиљада врста (рачунајући и микроскопска

жива бића). Међутим, данас није реч о само не-

колико стотина врста, него о томе да, по извес-

ним проценама, можда већ сваког сата понека

врста нестане са животне сцене. С друге стране,

знамо и то да у биосфери не постоје међусобно

одвојена збивања. Нестанак једне врсте повла-

чи за собом, у виду ланчане реакције, читаву го-

милу других промена, које пак утичу на животне

могућности других врста, и тако даље.

Два најчешћа узрока изумирања врста су

следећа: 

1. Нестане им животно станиште. Прак-

тично ова жива бића истиснемо са њиховог жи-

вотног станишта, на пример тако да исушимо

влажне територије, откријемо површински руд-

ник, изгра-димо ауто-пут, узоремо негдашњу ли-

ваду итд.

2. Повећа се загађеност вода и земљишта.

Има таквих врста које су знатно осетљивије на

загађење него ми, тј. људи.

Знамо наравно да „живот не може да стане”,

али би било добро да у свакој нашој делатности

имамо у виду и њен могући утицај на живи свет.

И није довољно размишљати на кратке стазе,

пошто се у сложеној „мрежи” биосфере промене

појављују често тек након дугог времена. Свака

врста је сама по себи ненадокнадива

вредност. Из људског аспекта, свакодневног

практичног аспекта, наравно нису све подјед-

нако важне, али биосфера не зна за разлике у

вредностима међу својом „децом”.

Изумирање врста је делом и етичко питање:

имамо ли (и ако имамо, до кад имамо) право да

у свом интересу друге врсте истребимо са лица

земље? С друге стране је и научно и практично

питање, наиме живи свет је (заједно са Земљом)

један огроман систем, и ако у њему ми нешто

променимо, и све друго се може променити.

Нестанак једне врсте гљивице микроскопских

димензија, која настањује земљиште, може

узроковати изумирање читавих шума. Осим ова

два можемо имати још један практичан аспект:

не можемо да знамо унапред када и због чега ће

нека врста постати значајна у будућности, чак и

за нас саме (на пример, као лековита биљка или

као намирница).

Живи свет је у Мађарској још релативно

богат. У „развијеним западним” земљама је због

раније започете индустријализације и екстен-

зивне земљорадње сиромашнији него код нас.

Међутим, угроженост (штавише, изумирање)

разних врста тече и код нас.

Црвена књига приказује оне врсте које су

угрожене или су евентуално већ изумрле у

Мађарској.
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целокупна Земља, од дна океана па до

стратосфере, образује један једини јединст-

вени систем, где ниједна промена не може

бити изолована и независна, сваки детаљ

зависи од осталих, а такође и од целине.

1. човек и биосфера

Биосфера је грчка реч: дословно значи

„кугла живота”. Израз жели да нам каже да

Земља осим каменог, воденог и ваздушног

омотача има и један живи омотач. Биосфера је,

дакле, оно место и систем где се налазе и жива

бића. Жива бића налазимо и у океанским

дубинама и на дубини од око 10 km, а птице које

лете преко Хималаја лете на око 10 km висине.

(Бактерије се могу у ваздуху наћи чак и на већој

висини.) Живи и неживи свет је, међутим, у

толикој тесној повезаности и интеракцији да би

било погрешно мислити да је биосфери крај

тамо где жива бића не могу да зароне или да се

попну. Биосфера не може да се једноставно

опише као нека машина. Ни функционисање јој

није такво да „ако овде притиснем ово дугме,

онда ће се тамо то догодити”. Не може се увек

предвидети које ће бити последице неке

интервенције. Један од корена наших огрешења

против природе је управо то да до сада нисмо

истински примили к знању ту сложеност.

Мислили смо да је и Земља као нека справа

пројектована на инжењерском столу.

Нити би чврст омотач Земље, нити би оке-

ани, нити би ваздух био онакав какве смо их

упознали да не носе у себи живот. Ниво О
2

у

ваздуху резултат је делатности живих бића,

материјал кречњачких планина такође потиче од

некадашњег скелета живих бића. Земља има

још много, много особина које су резултат

живота. Да један „марсовац” са својим инстру-

ментима испита Земљу, одмах би знао да ту

мора бити живота. Данашња Земља и Живот су

нераздвојиви. 

способност толеранције биосфере. Суш-

тина регулационих процеса живих бића је изјед-

начавање спољашњих утицаја, одржавање ре-

лативне стабилности система. За свако живо

биће је карактеристично до које границе је у

стању да се „одбрани” од утицаја који на њега

делују. То називамо способношћу толеранције.

Неке врсте имају већу (ширу) а неке мању (ужу)

способност толеранције.

Целокупна Земља такође има неке саморе-

гулативне процесе заједно са живим светом на

њој и претежно захваљујући њему. Из извесних

аспеката Земља се „понаша” као да је живо

биће. На њој се одвијају такви физички – хе-

мијски – биолошки – географски процеси помоћу

којих је у стању да избалансира извесне утицаје.

Због тога су састав ваздуха, хемијска реакција и

садржај растворених материја воде океана, итд.

релативно стални. Међутим, није нам позната

Земљина способност толеранције! Не знамо

колико људског деловања може да „поднесе”.

2. како можемо спасти Земљу?

Човек се у наше доба већ у толикој мери

уплиће у природне процесе Земље да постоји

опасност да се равнотежа поремети. Током

много година човек се прилагодио природи

(мада се донекле и издигао из ње). Оно што је

променио то је природа добрим делом „испра-

вила”. Данас је, међутим, ситуација сасвим

наша оДГоворност За Земљу

И пренастањеност може да оштећује

околину
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другачија. Ступили смо у такав период у коме ће

очување Земље све више бити одговорност

човека. Два су узрока којима се може приписати

зашто човек у до сад невиђеној мери „оптере-

ћује” Земљу. Једно је експлозиван раст ста-

новништва, а друго пораст потрошачких захте-

ва људи. Становништво света данас броји већ

6,5 милијарди. Од доба Исуса па до открића

Америке човечанство се углавном удвостручи-

ло. Од Колумба па до данашњих дана се, међу-

тим, отприлике удесетостручило. Уколико би се

човечанство и даље умножавало овим убрзаним

темпом, то би имало несагледиве последице.

Поред бројчаног умножавања потрошачки

менталитет је други важан фактор оштећења

околине. А то је можда још и важније питање. И

загађење атмосфере и океана, крчење прашу-

ма, нестајање врста се све одвија због неког

људског интереса и у интересу људске потрош-

ње. Међутим, треба да знамо и то да четири

петине целокупне годишње потрошње материје

и енергије Земље служи интересу једне петине

становништва Земље. (Мађарска спада у ту

једну петину!) Од „блага” Земље (намирнице,

енергетски извори, минералне материје итд.)

један просечан швајцарски грађанин током

живота „потроши” четрдесет пута више него

просечан Сомалијац. Земљу, дакле, колико год

да се противуречним чини, не оптерћују „многи

сиромаси” него првенствено „оно мало богатих”.

Потрошачко друштво је оно које највише

угрожава биосферу, јер „суштину” и циљ

развитка људског живота види у томе да будемо

обасути са све више и што разноврснијим

производима. Неоспорно је да је леп осећај

обиловати у земаљским добрима. Али треба да

знамо шта је томе цена у погледу других људи и

природе. Кад би свако користио толико материје

и енергије као један просечан становник САД-а,

биле би нам потребне још две Земљине кугле.

Реклама је једна од типичних појава

потрошачког друштва. Она је већ давно

превазишла улогу да нас једноставно снабдева

информацијом. Данас је реклама једна врста

„психолошког рата” за управљање жељама и

начином размишљања људи.

Надимак за потрошачко друштво би могло

бити и одбацивачко друштво. Све више својих

предмета широке потрошње правимо за

једнократну употребу и бацање. Одећу, посуђе,

столњаке, кутије и боце за пића, радио на

батерије, итд. 

С једне стране то представља огроман губи-

так материјала и енергије, а с друге стране све

већу количину отпада и ђубрета. „Производња

ђубрета” наравно није искључиво карактеристи-

ка богатих држава, али, на пример, један човек

који живи у Њујорку три пута више ђубрета из-

баци него један у Манили. У Мађарској количина

отпада на дан по особи премашује 1,5 килограм.
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Наравно, и само сиромаштво је праћено

оштећењем околине. Држава која је сиромашна

није у могућности да набави модерне машине

које мање загађују. Нема довољно новаца да

користи савремена пољопривредна средства

или да развије уређаје који штеде енергију, итд.

Глобални проблем – глобално решење

Данас можда и нема таквог кутка на Земљи

где се не види неки људски утицај. Ако ни због

чега другог, онда зато што смо и састав ваздуха

мањој или већој мери променили. Недирнута

природа данас једва да постоји. Како је живот

изменио Земљу тако је и човек изменио

биосферу.

Проблеми светских размера могу се решити

само променама светских размера. Главне

тачке тога су:

1. Треба да нађемо неко хумано и етичко

решење за заустављање раста становништва.

2. Треба да формирамо неки мудрији,

паметнији и праведнији друштвено–економски

„светски систем”.

3. Треба да увидимо да стално економско,

материјално повећање (као циљ) може бити

само илузија на планети чији су ресурси

ограничени.

4. Треба да спознамо да (достојно људској

природи!) главни смисао живота није једење и

пијење, телесна удобност и добробит. Односно,

треба да напустимо потрошачки поглед на свет.

Без суштинских промена у приступу људи

биће тешко окренути кола која су кренула

низбрдо. Мада би било важно, јер, како се каже,

„само једну Земљу имамо” и „нисмо је од

предака наследили, него смо је од унучади

добили на зајам”. 

144

Biologia8_5  2014.07.22.  13:40  Page 144



145

албино 14
Алберт Сент-Ђерђи 44
алергија 126, 127

Б. Ф. Скинер 92
Бекеши Ђерђ 83
беснило 19
биосфера 8
близанци 106
болести гастроинтестиналног тракта 51
болести органског система за

излучивање 65, 66
болести циркулације 130
бубрег 64

вегетативни нервни систем 93
велики мозак 87
вештачко срце 132
вид/чуло вида 76, 77, 78, 79
витамини 42, 43
врсте дрога 133

генетска технологија 124
грађа нервног система 87, 88, 89
гркљан 32, 32

дисање 32, 33, 34, 93, 94
ДНК 12, 12
додир 82, 83
душевно здравље 98
душник 32

едвард Џенер 60
Ендре Хеђеш 18
епидемија 18

желудац 45
жива бића талофитне грађе 8
жлезде са унутрашњим излучивањем 72,

73
жуч 46

загађивање околине/природе 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141

заштита планете Земље 143
зглоб 23
здрав сексуални живот и сексуалне

болести 118, 119
здравље коже 20, 21, 22

здравље нервног и хормонског система
96

здравље органског система за дисање
36, 37, 38

здравље органског система за
кретање/локомоторног система 27, 28,
28, 29

здравље органског система за
циркулацију 61, 62, 63

зуб 45, 50

И. П. Павлов 92
Игнац Семелвајс 19
изазивачи болести 17
изазивачи болести/патогени организми

16, 17, 16
изумирање живог света 141
инфаркт срца/срчани инфаркт 61
инфекција/зараза 16
исхрана 49, 50, 51, 52
ишчашење 29
ишчашење кука 29

јединка 7
једноћелијска жива бића 6

камен у бубрегу 65
Карл Ландштајнер 60
кичмена мождина 88
кичмени стуб 27, 27
клонирање 125
контрацепција 120
кости лобање 23
крв човека 57, 58, 59, 60
крвни притисак 63
крзно 14
крпељ 17, 19

Лајмова болест 19
ланац исхране 8
лимфни систем 55
Луј Пастер 19

метаболизам 32
мишићни систем 24
мозак 87
мокраћа 64
мокраћна бешика 64
мокраћна цев 64

Индекс

Biologia8_6  2014.07.22.  13:41  Page 145



146

мокраћовод 64

наследни материјал 12
нервни систем 84, 85, 86
носна шупљиња 32

одбрамбена линија 16
организам 7, 7

памћење 92
паразити 17, 17
плућа 33
пљувачне жлезде 45
полни хормони 107, 108
поткожни слој 13
прелом 29
пресађивање органа 131
примарне сексуалне карактеристике 107
проблем неисправног држања тела 27,

28
промена телесне тежине 128
пушење 37

равни табани 28
развој човека 109, 110, 111, 112, 113, 114,

115, 116
размножавање 102, 103, 104, 105
раст 109, 110
регенерација 116
регије тела човека 7
регулација 70, 71
рефлекси 90, 91, 92
Роберт Кох 60

секундарне сексуалне карактеристике
107

систем црева/цревни систем 45, 46
систем органа 6
систем органа за варење код човека 45,

46
систем органа за излучивање код човека

64, 65
систем органа за кретање/локомоторни

систем човека 23, 25, 26, 23, 25, 26
систем органа за циркулацију код човека

53, 54, 55, 56
скелет 23
слузокожа 14
слух/чуло слуха 80, 81
соматски нервни систем 93
спавање 96, 97

спољашњи омотач човека 13, 14, 15, 13,
15

срце 53, 54, 55, 56
срчани залисци 54

ткива 6, 10, 11, 10, 11
трансфузија крви 58
тромбоза 63

ћелије 6, 9, 9

угануће 29
унутрашњи органи 93

филтрат 64
функционисање/рад срца 93, 94

хормонски систем 72, 73, 74
хранљиве материје 39, 39

циркулација крви 53, 54, 55, 56

чуло мириса 82
чуло равнотеже 80, 81
чуло укуса 82

Шандор Корањи 66

Biologia8_6  2014.07.22.  13:41  Page 146



Албино: Јединка/особа у чијем организму се скоро
уопште не производе пигментне ћелије. Израз
потиче од латинске речи албус=бео.

Алвеоле: Мали мехурићи танког зида који заједно
граде дисајну површину плућа. Код људи који се
мало крећу алвеоле се „скупе” и на тај начи се
смањује дисајни капацитет плућа.

Алергија: Поремећај имуног система. Организам без
разлога покреће одбрамбену реакцију против
појединих материја, односно одбрамбена реакција
има неоправдано интензиван обим који штети
самом организму.

Безусловни рефлекс: Такав рефлекс (одговор
организма на драж) који је наслеђен, инстиктиван и
код свакога и увек се дешава.

Беле крвне ћелије/леукоцити: Ћелијски елементи
крви. Има више врста. Припадају унутрашњој
одбрамбеној линији организма. Беле крвне
ћелије/леукоцити производе антитела која нас
штите од болести, а међу њима имамо и фагоците
који ендоситозом уништавају патогене организме.

Беснило: Вирусно обољење које првенствено напада
животиње из породице паса (пси, лисице) и
угризом се преноси са једне животиње на другу,
односно на човека. Заражена лисица је „сумњиво
питома”.

Биосфера: Насељени простор земље који жива бића
својом активношћу мењају.

Болести крвног притиска: Често обољење органског
система за циркулацију. Суштина је да је крвни
притисак виши (у ретким случајевима нижи) од
нормалног.

Бубрежни камен: У мокраћи у нормалним
околностима налазе се разна једињења у
раствореном облику. У појединим случајевима од
тих једињења се ствара талог који формира
„камен” у мокраћи. Уколико се тај камен заглави
негде на путу мокраће, изазива болне грчеве.

Вегетативни нервни систем: Део нервног система
који инервише унутрашње органе: срце, желудац,
бубреге, црева итд. Функционисање већином није
под контролом свести и не може се утицати на
функционисање снагом воље.

Велики мозак: Највиши ниво нашег нервног система.
Центар осета, размишљања и кретања. Грађен је
од две хемисфере које се по својим
карактеристичним функцијама разликују.

Висцерални органи: Збирни назив за унутрашње
органе (плућа, срце, желудац, јетра, црева, бубрег
итд.).

Витамин: Додатне хранљиве материје. Нису
градивни елементи, нису енергетски носиоци, ипак
су неопходни јер у њиховом недостатку поједини
метаболички процеси се не одвијају нормално.

Пошто наш организам не може да произведе
витамине, потребно је да са намирницама узимамо
готове витамине. Поједине витамине узимамо у
облику провитамина.

Гркљан: Улаз у душник који приликом гутања
гркаљански капак/поклопац затвара.Ту су
смештене и гласне жице.

Гуштерача: Дугуљасти орган смештен испод желуца.
Жлезда са двоструком функцијом: ћелије дела са
спољашним излучивањем производе гуштерачни
сок, док део са унутрашњим излучивањем
производи инсулин.

Гуштерачни сок: Сок за варење који се производи у
гуштерачи и врши варење беланчевина, угљених
хидрата и масти.

Драж: Деловање на организам. Драж прихватају
нервни завршеци (рецептори), претварају у
надражај и одводе у одговрајући центар нервног
система. Драж може бити важна информација, али
може бити и дејство које угрожава организам.

Дрога: 1. Активне материје лекотивих биљака. 2.
Психотропна средства (која утичу на
функционисање централног нервног система). У
ову групу поред „уобичајених” дорога убраја се и
алкохол, никотин, кофеин. 3. Забрањено
психотропно средство.

Душник: Цев која полази од гркљања. Зидове
душника учвршћују хрскавице у облику слова С.
Грана се на две душнице, а касније на још тање
душничке цеви.

Душнице: Душник се грана на две душнице које се
даље гранају на све тање душничке цеви. Све цеви
су учвршћене хрскавишчавим прстеновима.

Ембрион: Назив за људски организам који се развија
у материци у првих дванаест недеља.

Епидемија: Брзо ширење инфективних/заразних
болести у великом обиму. Установљавање
епидемије званично је везано за број и
сразмерност нових инфекција у току дана и због
тога се може десити да и ако је велик број ново
оболелих, сразмерно још ипак не достиже
вредност да би се објавила епидемија.

Епител: Спољашњи слој наше коже. Континуирано се
љушти (перута), а из доњих слојева деобом
младих ћелија се надокнађује. У унутрашњим
слојевима ћелија имамо искључиво нервне
завршетке за бол. 

Ждрело: Задњи део носне и усне шупљине. Ту се
спаја пут ваздуха из носне шупљине и пут хране из
усне шупљине. МАТЕРИЈАЛНА ГРЕШКА!!! ТÁРГЏИ
ХИБА!!!

Желудачни сок: Сок за варење који производе
жлезде које се налазе у зиду желуца. У соку се
налази материја која разлаже беланчевине и
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функционише само заједно са желудачном
киселином. МАТЕРИЈАЛНА ГРЕШКА!!! 

Жлезда: Орган грађен од епителног ткива. Производи
секрет (сок) који се или директно празни у крв или
преко изводног канала на површину тела или у
неку унутрашњу шупљину.

Жлезде са унутрашњим лучењем/ендокрина
жлезда: Жлезда која свој производ, хормон,
празни директно у крв.

Жуч: Производ јетре/јетрених ћелија/хепатоцита
МАТЕРИЈАЛНА ГРЕШКА!!! ТÁРГЏИ ХИБА!!!

Задње црево: Последњи изводни део цревног
тракта. Практично задње црево чини дебело црево
заједно са слепим и правим цревом. Првенствени
задатак задњег црева је репсорпција воде сокова
за варење. Ако дође до поремећаја, празни се
редак измет.

Запаљење бубрежне карлице: Уколико изазивачи
болести/патогени организми преко мокраћне цеви,
мокраћне бешике и мокраћовода дођу до бубрега,
настаје запаљење бубрежне карлице.

Запаљење душника/бронхитис: Бактеријално
запаљење душника или две дуишнице. Запаљење
изазива кашаљ у организму.

Запаљење крајника: У лимфним чворовима који се
налазе у крајницима налазимо фагоците. Ако је
навала бактерија већа од оне коју лимфни чворови
још могу да поднесу, настаје запаљење.

Запаљење мокраћне бешике: Инфективно
запаљење мокраћне бешике. Већином се формира
због прехладе.

Запаљење плућа: Уколико се изазивачи
болести/патогени оргханизми спусте до плућа и
тамо се настане, у алвеолама долази до
запаљења плућа. Некада је запаљење плућа била
смртна болест.

Запаљење слепог црева/црвуљка: Традиционални,
али погрешан назив, пошто није реч о бактеријском
запаљењу слепог црева, већ црвуљка који се
налази на крају слепог црева. Црвуљак је лимфни
орган, по својој функцији није везан за систем
варења.

Затвор/опстипација: Поремећај пражњења измета
(дефекације). Задржавање измета у правом цреву
је неповољно пошто је садржај пун штетних
материја које треба одстранити.

Згрушавање крви: Приликом оштећења или повреде
зида крвног суда у крви се покрећу процеси који
доводе до денатурације одређених беланчевина
које формирају чврсту мрежу. На ту мрежу се каче
ћелијски елементи крви и тако настаје краста која
затвара рану и зауставља крварење.

Зигот: Оплођена јајна ћелија. Настаје спајањем
мушке полне ћелије/сперматозоида и женске
полне ћелије/јајне ћелије.

Излив крви у мозак: Услед нееластичности зида
крвних судова и као последица високог крвог
притиска крвни судови у мозгу пуцају и тако један

део мозга остаје без циркулације/ снабдевања
крвљу.

Излучивање: Производња и пражњење за организам
непотребних, евентуално штетних материја
(телесних сокова и излучевина).

Имунитет: Отпорност према болестима. Настаје
захваљујући антителима која штите организам од
изазивача болести. Антитела производе поједине
врсте белих крвних ћелија/леукоците, а могу и
вештачки да се убаце у организам.

Инсулин: Хормон који регулише метаболизам
шећера. Неопходан је да би ћелије из крви могле
да користе шећер. Под дејством инсулина смањује
се ниво шећера у крви. У недостатку истог настаје
шећерна болест/дијабетес.

Инфекција/зараза: У организам доспевају узазивачи
болести/патогени организми.

Ишчашење: Таква повреда зглоба када се крајеви
костију удаље један од другог и налазе се на
погрешном месту. Репозиција захтева лекарску
интервенцију.

Јајна ћелија: Женска полна ћелија. Због великог
садржаја резервних хранљивих материја је ћелија
великих размера. Пречник износи отприлике 0,1
мм. Није способна да се активно креће. Приликом
оплођавања прихвата мушку полну
ћелију/сперматозоид и формира се зигот.

Јајници: Парни унутрашњи женски полни орган. Већ у
плодовима женског пола пуни су незрелих јајних
ћелија од којих након пубертета сваког месеца у
једном или другом јајнику сазрева по једна јајна
ћелија.

Јајовод: Продужетак материце који води до јајника,
где се отворено завршава. Отвор на крају јајовода
буквално увлачи зрелу јајну ћелију која се избацује
из јајника.

Карлични појас: Повезује кичмени стуб са ногама.
Кости формирају неправилан прстен (због тога се
зове појас) где су смештени органи трбушне дупље
и ту се налазе и отвори система за варење,
система за излучивање и отвори полних органа.

Кичмена мождина: Нижи центар централног нервног
система. Смештен је у коштаном каналу који
формирају отвори кичмених пршљенова који су
смештени један изнад другог у кичменом стубу.

Кичмени стуб: Осовина чврстог скелета организма.
Грађен је од кичмених пршљенова (кичмени
пршљенови могу бити срасли и одвојени).

Контрацепција: Поступак који приликом сексуалног
акта спречава оплођавање јајне ћелије тј.
формирање зигота.

Крвне групе: На основу каквоће специјалних
беланчевина које се везују за површину ћелијске
мембране црвених крвних зрна, људи су сврстани
у: A, B, AB и 0 крвну групу. Из једног другог аспекта
сврстани су у Rh+ и Rh- крвну групу. Те две
класификације су независне једна од дргуе.

Крвне плочице /тромбоцити: Ћелијски елементи
крви, имају важну улогу у згрушавању крви.
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Крвни притисак: Притисак којим крв са унутрашње
стране притискује зид крвног суда. Када се срчани
мишић контрахује, вредност је виша, а када се
срчани мишић опусти вредност је нижа. Код
здравог човека у мировању вредност крвног
притиска износи 120/80 Хгмм, односно 16/11 кПа.

Крзно: Средњи слој коже. Грађен је од везивног ткива
богатог јаким влакнима, крвним судовима и
нервима. Ту су смештени и фоликули длака,
ондосно знојне жлезде.

Ланац исхране: Низ живих бића која једни другима
служе као храна. Најједноставнији облик: трава
(биљка), биљојед, грабљивац.

Лимфа: Телесна течност која циркулише у посебном
систему судова. Филтрира се из крви кроз зид
капилара и преко лимфних судова се на крају
враћа у крв. Има улогу у преношењу/транспроту
хранљивих материја и штити против изазивача
болести/патогених организама.

Лимфни суд: Лимфни судови се постепено сливају у
све веће лимфне судове, а највећи лимфни суд у
близини срца улива се у главну вену великог
крвотока.

Лимфни чвор: Чворови на разним местима
организма који имају одлучујућу улогу у заштити
против изазивача болести/ патогених организама,
захваљујући белим крвним ћелијама које се у њима
налазе.

Лучење: Функционисање жлезда у оквиру којег се
производи секрет/производ користан за организам,
нпр. хормон, сокови за варење или мајчино млеко
којим се потомак храни.

Мали мозак: Делимично самосталан део мозга.
Смештен је у потиљачном делу лобање. Мали
мозак обавља усклађивање финих прецизних
покрета и одржавање равнотеже нашег тела.

Материца: Унутрашњи полни орган жене, „врећа”
грађена од глатких мишића која је способна да се у
значајној мери прошири. Приликом менструације
слузокожа материце се љушти. Након оплођавања
у овом органу се развија плод и приликом порођаја
снажне контракције мишића гурају плод напоље.

Менструација: Месечно крварење. Уколико не дође
до оплођавања, отприлике сваких 28 дана
слузокожа материце се љушти, пуцају/кидају се
крвни судови који се у њој налазе и празне се кроз
родницу/вагину. Тада је грлић материце благо
отворен и због тога је већа шанса за
инфекцију/заразу.

Ментално обољење: Болест, поремећај функциони-
сања централног нервног система. Код болесника
се поремети однос са спољашњим светом, у
нормалном размишљању ометају га заблуде.

Метаболизам: Збирни назив за узимање, коришћење
и одавање/отпуштање материја код живих бића.

Мождено стабло: Део централног нервног система
који повезује кичмену мождину са осталим
деловима мозга. Садржи групу ћелија који
регулишу неколико виталних животних функција.

Мокраћа: Крајњи резултат функционисања јетре и
пречишћавања крви. У мокраћи више нема
корисних материја које су потребне за организам,
већ само отпадних материја које треба одстранити
из организма.

Мокраћна бешика: Орган са мишићавим зиидом који
је способан да се шири. У њему се скупља и
депонује мокраћа која долази преко мокраћовода
све до пражњења.

Мокраћна цев: Одводи мокраћу из мокраћне бешике
у спољашност. Код жена се налази изнад
роднице/вагине, а код мушкараца на врху полног
уда има свој отвор.

Мокраћовод: Парни цевасти орган који одводи
мокраћу од бубрега до мокраћне бешике.

Мушки полни уд: Мушки полни орган. Приликом
сексуалног узбуђења шупљине овог органа се пуне
крвљу и уд се укрути. У њему пролази и мокраћна
цев.

Надбубрежна жлезда: Парни орган смештен на
врховима бубрега који производи хормоне.
Хормони делују на процесе метаболизма. По
фунцкији немају никакве везе са бубрегом.

Надражај: Физичка или хемијска појава која настаје
под дејством дражи у продужецима нервних ћелија
(у специјалним случајевима у рецепторима), и
спроводи се целом дужином нервног влакна.

Нервни слом: Збирни назив за поремећај у
функционисању који настаје због претераног
оптерећења нервног система.

Нивои организације: Ћелије граде ткива, ткива
формирају органе, органи чине органске системе
који заједно граде организам (јединку).
Организми/јединке се организију у групе (друштво,
чопор, јато, крдо).

Орган: Јединица организма која се организује за
вршење неке животне функције. Увек је грађен од
више врсти ткива. 

Осет: Једна драж у облику надражаја доспева до
мождане коре и у одговарајућем центру се ствара
осет и особа постаје свесна тог осета.

Отпорност: Страном речју имунитет. Види тамо.
Периферни нервни систем: Део нервног система ван

централног нервног система. Ту спадају мождани и
мождински нерви који прожимају цео организам.

Плод: Назив за људски организам који се разија у
материци након дванаесте недеље трудноће.

Плодова водица: Течност која се налази у плодовој
овојници унутар материце. У тој плодовој водици
плод плива. Штити плод који с времена на време у
плодову водицу празни мокраћу. Помаже приликом
порођаја. 

Плућна марамица: Двострука везивна мембрана која
облаже плућа. Спољашњи слој се изунутра везује
за грудни кош, а унутрашњи слој належе на плућа.
Између две мембране налази се вискозна течност
која олакшава кретање плућа.
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Повратна спрега: Повратна информација из органа
који је добио „команду” из центра нервног система,
(тј. надражај о извршавању исте).

Полне болести: Болести које се шире скесуалним
путем. Изазивачи болести могу бити и бактерије и
вируси који су витални само на влажним
слузокожама. Изузетно, полне болести могу да се
шире трансфузијом крви или инфицираном иглом.

Полукружни каналићи: Чине део унутрашњег увета,
три полукружна каналића су постављена окомито
један према другом (90О). То су чулни органи за
равнотежу; првенствено реагују на померање
положаја главе.

Постељица: Орган смештен унутар материце. У
њему се на великој површини преплићу крвни
судови мајке и плода. Ту се врши размена
хранљивих и отпадних материја између крви мајке
и плода.

Поткожно ткиво: Идући од површине трећи, односно
најдубљи слој коже. Садржи еластична влакна,
нерве и крвне судове.

Право црево: Последњи, крајњи део задњег црева.
Главни задатак му је сакупљање и пражњење
измета.

Предње црево: Први део цревног тракта: усна
дупља, једњак, желудац. Задатак предњег црева је
припремање хране и намирница за варење
односно започињање варења и апсорпције.

Преносилац болести: Живо биће које је носилац
изазивача болести и доприноси да патогени
организми заразе други организам. На пример
убодом убацује изазивача болести у крв.

Прехлада: Запаљење горњих дисајних путева које
настаје због инфекције/заразе. Повећана
производња слузи. У суштини предсатвља одбрану
организама који на тај начин одстрањује изазиваче
болести/патогене организме.

Пречага/дијафрагма: Мишићна плоча која раздваја
грудни кош и трбушну дупљу. Када се затегне
потискује трбушне органе и повлачи са собом
плућа (тј. шири их).

Примарна сексуална карактеристика: Из биолошког
аспекта основна полна/сексуална карактеристика,
зависи од тога какву врсту полних ћелија
производи дата јединка.

Пролив: У односу на производњу сокова за варење
долази до поремећаја реапсорпције истих и због
тога се празни ретка столица. Разлог тога може
бити инфекција и тровање.

Пуж: Део унутрашњег ува у облику кућице пужа. У
њему се налазе нервни завршеци (рецептори) који
прихватају звучне дражи.

Пупчана врпца: Орган сличан врпци који садржи
крвне судове и повезује плод са постељицом. У
овим крвним судовима циркулише крв плода која
се у постељици чисти и освежава под дејством
крви из организма мајке.

Равни табани: Назив су добили по равном отиску
стопала. Други назив за ову појаву је спуштање
попречног свода стопала или скочног зглоба.
Суштина ове појаве је издуженост мишића и тетива
стопала. Може се побољшати одговарјућим
тернингом.

Рамени појас: Скуп костију за које се везују кости
руке. Рамени појас граде лопатица и кључна кост.

Рефлексни круг/лук: 1. Један рецептор прихвата
драж и надражај који настаје прослеђује до центра
нервног система. 2. Надражај из центра у облику
команде одлази до циљног органа/ефектора. 3.
Циљни орган шаље повратну информацију (нови
надражај) у центар о извршавању команде. 4. На
основу те информације центар следећим
надражајем коригује функционисање рецептора.
Зато се каже да је круг/лук јер се процес враћа до
полазне тачке.

Рецептор: Специјални нервни завршетак погодан за
прихватање дражи из спољашности или
унутрашњости организма. Драж претвара у
надражај.

Родница/вагина: Женски полни орган. Мишићава цев
која приликом сексуалног акта прихвата мушки
полни уд, а приликом порођаја се знатно прошири
и кроз њу новорођенче долази на свет.

Сакулус и утрикулус: Органи унутрашњег ува.
Њихов задатак је одржавање равнотеже, унутар
тога првенствено одржавање положаја главе.

Секундарне сексуалне карактеристике: Формирају
се на основу примарних сексуалних
карактеристика, зато се зову секундарне, али
уопште нису небитне. Назив се односи на полне
органе, односно на грађу тела која је
карактеристична за поједине полове.

Семеници/тестиси: Парни орган који прозводи мушке
полне ћелије/сперматозоиде и полне хормоне.

СИДА/АИДС: Скраћеница енглеске сложенице
Acqyired Immyne Deficiency Syndrome (AIDS), што
значи стечени недостатак имунитета. Обољење
изазвано вирусом које се шири сексуалним путем
(или инфицираном иглом). Престају одређене
функције имуног система и тиме организам постаје
незаштићен у односу на инфекције изазване
другим патогеним организмима.

Синусни чвор: Сопствени центар срца за
формирање дражи, специјални мишићни чвор у
зиду десне преткоморе. И без спољашње
инервације изазива ритмичке контракције срца.

Систем органа: Зајденица органа који заједно врше
одређену фукцију. Нпр. два бубрега, два
мокраћовода, мокраћна бешика и мокраћна цев
заједно чине систем органа за излучивање.

Скелетни мишић: Мишићи који се везју за коштани
скелет. Грађени су од попречно-пругастог мишћа и
функционишу под контролом свести.

Слузокожа: Мембрана која већином прекрива
површине у унутрашњости тела а грађена је од
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епителног ткива које не орожава. Производи слуз
због које је површина слузокоже стално влажна.

Соматски нервни систем: Соматски значи телесни.
У суштини нервни систем који управља скелетним
мишићима. Функција је под контролом свести и
може се упливисати снагом воље.

Спољашње излучивање: Функционисање жлезда
чији производ се не празни у крв већ жлезда има
изводни канал и свој производ празни на анку од
површина организма. Та површина може да буде и
унутар тела нпр. цревни тракт.

Средње црево: Средњи део цревног тракта. У
суштини то су делови танког црева. Задатак
средњег црева је потпуно варење и апсорпција
хранљивих материја.

Срчани залисци: Вентили у срцу који дозвољавају
струјање крви само у једном правцу. Налазе се на
пролазима између преткомора и комора, односно
на излазу великих артерија из (комора) срца.

Срчани инфаркт: Болест праћена делимичним
одумирањем срчаног мишића. Разлог одумирања
је патолошко сужење коронарног крвог суда који
обезбеђује свежу крв за срце, или зачепљење
истог суда због тромба. 

Ткиво: Збир ћелија истог порекла, исте функције и
сличног облика. 

Трансфузија: Преношење крви из једне јединке у
другу. Строго је регулисано да људи одређене
крвне групе какву крв могу добити.

Тромбоза: Болест циркулације. Уколико се у крвном
суду ствара мали крвни угрушак/тромб, он на месту
гранања крвих судова затвара пролаз протоку
крви. Услед тога ткива која се налазе на
територијама иза угрушка умиру.

Ћелијска мембрана: Спољашњи омотач ћелијске
плазме свих биљних и животињских ћелија.
Грађена је од беланчевина и масти. Ћелијска
мембрана у исто време одваја ћелију од околине и
путем процеса метаболизма који се одвија преко
ње повезује ћелију са околином.

Ћелијска плазма: Општи назив за пихтијасту основну
материју живе ћелије у којој се налазе бројне
ћелијске органеле.

Ћелијско једро: Центар ћелије у којем се налази
наследни материјал који је одговоран за
формирање особина.

Угануће: Повреда зглоба због претераног
оптерећења. Може да дође до кидања тетива и
крвних судова, али крајеви костију који улазе у
састав зглоба враћају се у нормалну позицију. 

Унутрашња околина: Физичко и хемијско стање
унутрашњости опрганизма (крв, лимфа,
унутрашњи органи). На пример температура, pH
вредност.

Условни рефлекс: Такав рефлекс (одговор
организма на драж) који није наслеђен, није
инстиктиван већ треба да га научимо. (Услов је да
„научимо”.)

Филтрат: Течност која се примарно ствара, након
пречишћавања крви у бубрезима. У овом
примарном филтрату се још увек налазе корисне
материје (нпр. шећер) које се у процесу стварања
дефинитивне мокраће још реапсорбују у крв.

Хипофиза: Жлезда са унутрашњим лучењем
смештена на доњем делу мозга која производи
хормоне који директно делују у целом организму,
односно хормоне који делују на друге жлезде са
унутрашњим лучењем да би оне производиле
хормоне.

Хормони: Производи жлезда са унутрашњим
излучивањем који директно доспевају у крв.
Усклађују и регулишу важне животне функције
организма.

Храна (намирнице): Све што поједемо, било пресно
или на разне начине припремљено, нпр. подварак,
трешње.

Хранљива материја: Материје које се налазе у
нашим намирницама, које су неопходне за грађу и
нормално функционисање организма. Такве
материје су беланчевине, угљени хидрати (шећери
и деривати шећера) односно масти. Ове материје
након варења могу да се апсорбују кроз зид црева.

Цевасти нервни систем: Облик/тип централизованог
нервног система, где нервне ћелије и нервна
влакна формирају цев у чијој средини се налази
течност. Проширени задебљани део ове цеви зове
се мозак.

Централни нервни систем: Центар нашег нервног
система. Грађен је од два дела мозга и кичмене
мождине.

Црвено крвно зрнце: Ћелијски елеменат крви, без
ћелијског једра, спљоштеног кружног облика.
Главни задатак је преношење/транспорт кисеоника
и угљен-диоксида у крви.

Цревни сок: Производ жлезда са спољашњим
лучењем које се налазе у зиду црева и врше
варење хранљивих материја.

Чир желуца: Болест која настаје формирањем малих
рана на зиду желуца преко којих раница желудачни
сок изједа ткива желуца. Најчешће је резултат
нередовног стресног начина живота.

Чулни орган: Орган способан за прихватање дражи
из спољашности, нпр. око, језик итд. Чулне органе
чине рецептори, односно помоћни делови који
оспособљавају орган за функционисање (нпр.
дужица, очно сочиво итд.)

Шав: Таква непокретна веза међу костима где се
крајеви пљоснатих костију таласастом линијом
везју једни за друге. Поједине кости лобање су
везане шавовима.

Штитна жлезда: Жлезда са унутрашњим лучењем.
Да би производила хормоне потрбан је јод. Хормон
регулише интензитет метаболизма. У недостатку
хормона успоравају се процеси метаболима у
организму, а медицински назив за таквог
болесника је: кретен.
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