АНТРОПОЛОГИЈА – наука о човеку
Биолошка еволуција – промене у грађи тела, физичких особина које су се дешавале током развоја: повећање запремине мозга, смањење очњака, ход
на две ноге (ослобађање предњих екстремитета и коришћења руку за рад).
Културна еволуција – промене у понашању, обичајима, навикама, веровању, знању људи и уређењу друштва, појава писма, припитомљавање
животиња...
Биолошка и културна еволуција текле су паралелно и утицале једна на другу.
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КОЖНИ СИСТЕМ
ГРУПА
Једноћелијски организми
Бескичмењаци
Мекушци
Зглавкари
Кичмењаци
Рибе
Водоземци
Гмизавци
Птице
Сисари

ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ КОЖНОГ СИСТЕМА
ћелијска мебрана – пружа заштиту и омогућава комуникацију са спољашњом средином
површински, једноћелијски слој; код већине лучи слуз или заштитни слој – кутикулу (ваљкасти црви)
површински заштитни слој у облику плашта или кречњачке кутикуле
тело додатно заштићено оклопом од хитинске кутикуле
имају вишеслојну кожу
додатно имају заштиту у виду крљушти и слузи за лакше кретање кроз воду
имају глатку кожу која лучи велику количину слузи која их штити од исушивања и омогућава дисање
додатна заштита - рожне плоче и коштане плоче (корњаче)
додатна заштита - перје
додатна заштита - длака
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улога
- штити тело од
механичких повреда,
патогених организама и од
УВ Сунчевих зрака
- одржава сталан састава
унутрашње телесне
средине (хомеостаза) тако
што код копнених спречава
губитак воде и соли, а код
водених кичмењака
превелики улазак воде у
тело;
- учествује у размени
супстанце – размена
гасова, што је од посебног
значаја за дисање водених
организама;
- у процесима излучивања
који се врше кожним
жлездама;
- у примањуе спољашњих
надражаја помоћу бројних
чулних органа који су у њој
смештени;
- у терморегулацији код
хомеотермних организама
(птице и сисари) тако што
регулише одавање топлоте
из тела (знојење).

грађа
састоји од 3 слоја:
покожица - танак
површински слој изграђен
од епитела, ћелије горњих
слојева су изумрле
крзно - смештено испод
покожице, састоји се од
еластичног и растреситог
везивног ткива
поткожно ткиво налази се испод крзна,
састоји се од растреситог
везивног ткива и масног
ткива

органи коже
нокти - рожне творевине
на врховима прстију, расту
деобом живих ћелија
покожице
длака - постаје од живих
ћелија покожице, састоји се
од корена и стабла длаке
лојне жлезде - налазе се
уз длаку, подмазују кожу и
длаку
знојне жлезде - луче
зној, којим се одстрањују
штетни састојци, а и
доприносе одржавању
температуре тела
млечне жлезде
чне жлезде
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обољења
шуга - кожно обољење које
изазива паразит шугарац
(пауколики зглавкар)
косопасица - заразно
гљивично обољење
косматих делова коже
атлетско стопало гљивично обољење коже
стопала
вашљивост - присуство
ваши у косматим деловима
тела
рак коже (карцином,
меланом) - директним
деловањем УВ зрачења,
неумереним зрачењем из
лампи за кварцовање; ризик
постоји код особа са
великим бројем младежа на
кожи

повреде и прва помоћ
посекотине – отворене
повреде коже и ткива испод
ње; потребно
дезинфекционо средство,
фластер и завој
опекотине – када на
површину коже делује јака
топлота, електрична
енергија, зрачење или
хемијска средства;
потребно је дуго испирање
хладном водом; код тежих
опекотина – стерилни завој
и посета лекара
промрзлине – настају
дужим илагањем тела веома
ниским температурама;
промрзлину постепено
утопљавати; повређена
места заштитити газом и
посетити лекара

СКЕЛЕТНИ СИСТЕМ
ГРУПА
Једноћелијски организми
Црви (пљос. ваљ. и члан.)
Сунђери
Мекушци
Зглавкари
Бодљокошци
Кичмењаци
Птице

ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ СКЕЛЕТНОГ СИСТЕМА
немају скелет; чврстину њиховом телу даје притисак унутар ћелијске течности, а облик, ћелијска мембрана
немају скелет; облик и чврстину обезбеђује кожно-мишићни слој на површини и притисак телесних течности
у унутрашњим дупљама организма
ако постоји може бити неорганског порекла у виду ситних иглица или од органског порекла - спонгина
спољашњи скелет - љуштура
спољашњи скелет - хитински омотачи
једини бескичмењаци са унутрашњим скелетом
унутрашњи скелет
шупље кости олакшавају летење; присуство кобилице (коштаног гребена на грудној кости) који олакшава летење
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улога
- пружа потпору и
чврстину телу
- штити унутрашње
органе
- учесвује у стварању
крвних ћелија (дуге кости)
- заједно са мишићима
учествује у кретању

грађа
ћелије коштаног ткива су
звездастог облика
кост је изграђена од
беланчевинасте супстанце
осеина
кост је прожета коштаним
каналима у којима се
налазе крвни судови и
нервни завршеци
дуге (цевасти) кости граде скелет удова; на
крајевима су проширене
(јабучице) и удубљене
(чашица); на површини
кости налази се покосница,
испод покоснице коштано
ткиво, а у централном делу
кости налази се коштана
срж (у коштаној сржи се
образују крвне ћелије),
спојене су зглобовима;
кратке кости - граде шаку
и стопало
пљоснате кости - граде
лобању, грудни кош и
карлични појас
Кости могу бити
повезане: зглобовима,
шавовима (пљоснате кости)
или хрскавицама.

скелет човека
скелет чине све кости у телу
човека:
кости главе - кости
лобање и кости лица
(јагодичне, потиљачна,
темена...)
кости трупа: кичмени
стуб (састоји се од
кичмених пршљенова),
ребра (12 пари), грудни кош
кости удова: раменски
појас (лопатица и кључна
кост), карлични појас, кости
руке (мишићна кост,
лакатна кост, жбица, шака),
кости ноге (бутна кост,
голењача, листњача,
стопало)
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обољења
рахитис - изазван
недостатком витамина Д
због чега кости неправилно
окоштавају
реуматизам - обољење
костију и зглобова које се
испољава отежаним
покретима
дискусхернија – оштећење
хрскавице између
пршљенова услед наглих
покрета или дизања
превеликог терета
артритис – као последица
оштећења хрскавице на
крајевима костију
остеопороза – губитак
коштане масе у костима при
чему кости постају порозне
и крте, те се лако ломе
кифоза - дефрмација
кичменог стуба унапред
сколиоза - деформација
кичменог стуба у леву или
десну страну

повреде и прва помоћ
угануће – истегнуће
зглобних веза и отока
зглоба; хладан облог,
имобилизација и посетити
лекара
ишчашење – измештање
зглобних крајева костију
које остају у неприродном
положају; имобилизација, и
посета лекара
прелом (отворен – када кост
пробије кожу и затворен –
кожа изнад прелома није
оштећена); имобилизација
и посета лекару

МИШИЋНИ СИСТЕМ
ГРУПА
Једноћелијски организми
Црви (пљос. ваљ. и члан.)
Зглавкари
Кичмењаци

ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ МИШИЋНОГ СИСТЕМА
кретање омогућено лажном ножицом, бичем/бичевима, трепљама
кретање омогућено поткожним мишићним слојевима и сноповима
имају веома изражене попречно-пругасте мишиће са унутрашње стране скелета
попречно-пругасти мишићи везани за скелет са спољашње стране; глатки мишићи учествују у грађи унутрашњих
органа и омогућава њихове покрете
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улога
- омогућавају кретање
- имају важну улогу у
циркулацији крви
- заштићују и раздвајају
органе
- дају нашем телу
спољашњи облик и изглед

грађа
изграђени су од мишићног
ткива
попречно-пругасти
мишићи (скелетни
мишићи) - изграђени од
попречно-пругастих
мишића, који имају више
једара; брзе контракције
под утицајем воље; по
облику могу бити:
вретенасти, плочасти,
тракасти, лепезасти и
прстенасти.
глатки мишићи изграђени од глатких
мишићних ћелија, које
имају једно једро; ови
мишићи граде зидове
унутрашњих органа, споре
контракције, без утицаја
воље
срчани мишић - изграђен
од попречно-пругастих
мишићних ћелија, али по
функцији сличнији глатким
мишићима (контракције без

особине мишића
надражљивост –
способност мишића да
реагују на дражи из
спољашње средине
еластичност –
способност мишића да се
истегну
контрактилност –
способност мишића да
мења дужину (да се грчи и
опружа)
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обољења
равни табани – спуштање
мишићног свода стопала
услед неправилног хода и
ношења неодговарајуће
обуће
мишићна атрофија смањење мишићне масе
услед недовољне
активности мишића
мишићна дистрофија –
тешко наследно обољење
настало услед поремећаја у
функционисању мишића
миом – врста тумора
изграђена од мишићних
ћелија
миосарком – рак мишићног
ткива

повреде и прва помоћ
истегнуће – повреда
настала услед истезања
тетива или лигамената
нагњечење – повреда
прузрокована јаким
ударцем или при паду

НЕРВНИ СИСТЕМ
ГРУПА
Једноћелијски организми
Сунђери
Дупљари
Пљоснати и ваљкасти црви
Чланковити црви, мекушци,
зглавкари
Бодљокошци
Кичмењаци

ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ НЕРВНОГ СИСТЕМА
/
немају нервни систем
мрежаст (дифузан) нервни систем
врпчаст нервни систем
ганглијски нервни систем
врпчастог и дифузног типа
цеваст нервни систем
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улога
- пренос информација из
околине (надражаје) путем
нервних импулса од
рецептора који примају
информације до ефектора,
органа који реагују на те
информације (мишићи и
жлезде)
- главни регулаторни и
контролни систем човека
Мозак:
продужена мождина налази се чвор живота тј
центри за дисање, рад
срца...
мали мозак - центри за
равнотежу
средњи мозак - центри за
вид и слух
међумозак - центри за
терморегулацију, глад,
жеђ... доњи део међумозга
је хипоталамус, са његове
доње стране налази се
жлезда хипофиза
велики мозак - састоји се
од 2 хемисфере, у кори
великог мозга налазе се
центри виших нервих
делатности (памћење,
учење...)

грађа
- од нервних и потпорних
ћелија
нервна ћелија (неурон)
сачињена је од:
тела нервне ћелије
дендрита - кратких
наставака
аксона - дугих наставака
- удруживањем ових
наставака настају нерви:
осећајни нерви
покретачки нерви
мешовити нерви

особине
надражљивост –
способност н. ћел. да
реагују на дражи из
спољашње средине
проводљивост –
способност н. ћел. да
преноси информацију

обољења
менингитис – бактеријско
или вирусно запаљење
можданих опни
дечја парализа - вирусно
обољење које захвата
нервни систем
мултипла склероза нестајање белог омотача
Централни нервни систем око дугих наставака, па је
чине мозак и кичмена
кретање отежано
мождина
беснило - вирусно обољење,
преносе га пси, мачке,
лисице...
Кичмена мождина
смештена у кичменом
епилепсија – последица
ћелије назива се синапса
каналу - сива маса је унутра поремећаја у раду нерних
ганглије - задебљања која (сиву масу чине тела
ћелија коре великог мозга
се налазе на нервима; у
нервних ћелија), бела маса
мождани удар – настаје
ганглијама су смештена
је споља (белу масу чине
пуцањем крвних капилара
тела нервних ћелија
дуги наставци нервих
или њиховим зачепљењем у
ћелија); у кичменој
мозгу
мождини налазе се центри
стрес или напетост –
Периферни нервни
систем: нерви који полазе
простих рефлекса
психолошко и физиолошко
из мозга (12 пари) и
рефлексни лук - пут
стање организма које
кичмене мождине (31 пар)
надражаја од рецептора до
настаје као одговор на
угодне, а нарочито на
Аутономни нервни систем ефектора
део периферног н. система
(рецептор→осећајни
неугодне догађаје
(симпатикус - активира се нерв→нервни
ментални поремећаји – могу
у критичним ситуацијама,
бити унутрашњи (наследне
центар→моторни
парасимпатикус нерв→ефектор)
болести) и спољашњи
активира се у мирним
(тровања, запаљења,
ситуацијама)
тумори, повреде, претерано
конзумирање акохола...)
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нервном систему:
помаже:
- одмор и сан
- повећана умна активност
- физичка активност у
природи
- правилна исхрана богата
воћем и поврћем
- добро расположење
одмаже:
- штетне хемијске
супстанце (никотин,
слкохол, дроге, велике
количине лекова) које
стварају зависност
- одлазак на спавање у
касним вечерњим сатима
- храна богата мастима и
угљеним хидратима
- превелика свакодневна
ужурбаност, дуготрајне и
тешке стресне ситуације уз
наследне факторе

ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ ЖЛЕЗДА СА УНУТРАШЊИМ ЛУЧЕЊЕМ
ГРУПА
ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА
Једноћелијски организми
/
Дупљари, пљоснати и
хормоне луче неуросекреторне ћелије
чланковити црви
Мекушци
специјалне жлезде са унутрашњим лучењем
Зглавкари
специјалне жлезде са унутрашњим лучењем котролишу метаморфозу, утичу на разликовање мужјака од женки
(код ракова), промену обојености тела животиње
Кичмењаци
ендокрине жлезде повезане са нервним системом у веома сложен систем контроле свих функција у телу

ХОМЕОСТАЗА – ОДРЖАЊЕ УНУТРАШЊЕ РАВНОТЕЖЕ ОРГАНИЗМА
(усаглашено деловање нервног и ендокриног система)
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улога
- регулаторни и
контролни систем човека
- жлезде које своје
продукте, хормоне

грађа и функција
хипофиза - налази се
испод хипоталамуса
(међумозга); регулише рад
других жлезда; лучи хормон
раста и друге хормоне који
утичу на рад бубрега,
Хормони:
- излучују се директно у крв лучење млека...
- утичу на све животне
штитаста (тиреодина)
процесе
жлезда - лучи хормон
- органска једињења
тироксин (који садржи јод)
различите хемијске
параштитасте жлезде
природе, која делују у
- лучи хормоне који
малим количинама
регулишу промет калцијума
- сви вишећелијски
и фосфора
организми организми
грудна жлезда (тимус) производе хормоне
сазревање белих крвних
(укључујући биљке зрнаца
фитохормони).
гуштерача (панкреас) - функција хормона је да
припада ендокриним и
служи као сигнал до циљне егзокриним жлездама; део
ћелије
са ендокриним лучењем - активност хормона је
лучи хормоне инсулин
одређена начином секреције (снижава ниво шећера у
и преносним сигналом
крви, ако се инсулун
примајућег ткива.
недовољно лучи настаје
- лучење хормона може
дијабетес) и глукагон
бити стимулисано или
(повећава ниво шећера у
инхибирано:
крви); део са егзокриним
другим хормонима,
лучењем - лучи ензиме за
менталном активношћу
варење
или променама у средини,
нпр. светлост, температура.

грађа и функција
надбубрежне жлезде састоји се од сржи и коре;
срж лучи хормон адреналин
који делује на аутономни
нервни систем; кора лучи
хормоне који учествују у
метабол
полне жлезде - семеници
(мушке полне жлезде) и
јајници (женске полне
жлезде)
семеници (тестиси) луче хормон тестостерон
јајници - луче естроген и
прогестерон
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поремећаји функције
хипофиза – хипер (+)
функција: џиновски раст,
акромегалија (увећани
одређени делови тела нпр
шаке...); – хипо (-)
функција: патуљаст раст
штитна жлезда – хипер
(+) функција: Базедовљева
болест; – хипо (-)
функција: гушавост
гуштерача – хипо (-)
функција: шећерна болест
(дијабетес)
надбубрежне жлезде - хипо
(-) функција:Адисонова
болест

усаглашено деловање
Веза између ендокриних
жлезда и нервног система
остварена је
функционалном
повезаношћу хипофизе и
хипоталамуса.
Хипоталамус лучи хормоне
који утичу на рад хипофизе.
Хомеостаза је равнотежа,
често саморегулациони
повратак организма у стање
пре но што је дошло до
неких промена у његовом
саставу или
функционисању. Пошто је
саставни део животних
процеса, хомеостаза настоји
да успоставља нарушени
склад механизмом
повратне везе/спреге (енгл.
feed back), аутоматски, без
свесне намере регулишу се
сви већи поремећаји
равнотеже у
унутарсоматским,
социјалним или психичким
процесима.

СИСТЕМ ЧУЛНИХ ОРГАНА
ЧУЛО
ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ СИСТЕМА ЧУЛНИХ ОРГАНА
Чуло додира
једноћелијски организми (папучица); црви – чекиње; зглавкари – антене; птице – кљун, звери – длаке око њушке
Чуло вида
еуглена – очна мрља; кишна глиста, дупљари – изоловане чулне ћелије у кожи; зглавкари – просте и сложене очи (мозаичан
вид)
Чуло слуха
цврчци и скакавци – на чланцима предњих ногу чуло слуха („бубна опна“)
Специфична чула
рибе – бочна линија; рибе и птице – чуло за осећај магнетних поља (приликом миграција) слепи мишеви, делфини, ровчице,
мољци, – чуло за оријентацију путем ултразвучних таласа
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улога
- информишу организам о
променама које се дешавају
у спољашњој и у
унутрашњој средини
- чулне ћелије - рецептори
дражи
- осећајни нерв –
преносници дражи
- орган чула
(велики/предњи мозак)
Чулни органи могу да
реагују на различите дражи:
- хемијске дражи – храна и
мирис
- механичке дражи –
додир, притисак, бол, звук
- топлотне дражи –
промена температуре
- светлосне дражи –
промена јачине светлости
пут светлости кроз око:
рожњача, зеница, сочиво,
стакласто тело, мрежњача,
очни нерв, мозак
пут звука кроз ухо: ушна
шкољка, спољашњи ушни
канал, бубна опна, слушне
кошчице, пуж, слушни
нерв, мозак

грађа и функција
чулни органи коже - за
додир и притисак, чулни
органи за бол, чулни органи
за топлоту и хладноћу;
примају механичке дражи
чула мириса и укуса примају хемијске дражи
(квржице на језику;
мирисни режањ у
слузокожи носа)
чуло слуха и равнотеже
- пријем механичких дражи
спољашње ухо - ушна
шкољка, спољашњи ушни
канал и бубна опна
средње ухо - чекић,
наковањ и узенгија,
Еустахијева туба (повезује
ухо са усном дупљом)
унутрашње ухо спирално увијени канал пуж
у коме се налазе чулне
ћелије; у унутрашњем уху
(у полукружним
каналићима) налази се
пријемници дражи чула
равнитеже

грађа и функција
чуло вида – за пријем
светлосних дражи
помоћни делови ока:
обрве, трепавице, очни
капци, сузне жлезде,
вежњача, очни мишићи
главни делови ока: очна
јабучица, беоњача - спољни
омотач, на предњем делу
прелази у провидну
рожњачу ; судовњача омотач испод беоњаче,
садржи крвне судове, на
предњем делу прелази у
цилијарно тело и дужицу (у
средини дужице налази се
зеница); oчно сочиво налази се иза дужице;
стакласто тело - испуњава
унутрашњост очне
јабучице; мрежњача омотач који обавија
унутрашњост очне јабучице
са фоторецепторима
чепићима (налазе се у
жутој мрљи, омогућавају
разликовање боја) и
штапићи (одређују
периферни вид); место на
коме очни нерв напушта
очну јабучицу назива се
слепа мрља
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обољења
- коњуктивитис запаљење ока изазвано
бактеријама, вирусним или
гљивичним инфекцијама
(лечење антибиотицима и
лековима)
- глауком – настаје услед
повишеног очног притиска
- катаракта - замућење
очног сочива
- страбизам - разроокост
- далтонизам - слепило за
боје; урођен недостатак
чешћи код мушкараца
(наследна особина)
- кратковидост - зраци
падају пре жуте мрље, јер је
очна јабучица издужена,
виде се само блиски
предмети
- далековидост - зраци
падају после жуте мрље, јер
је очна јабучица скраћена,
виде се јасно удаљени
предмети o старачка
далековидост - јавља се
после 45. године живота,
услед смањења
еластичности очне јабучице
- слабовидост – делимично
оштећење функције вида
- повреде ока захтевају
хитну интервенцију лекара

како штитити чула
- очи су осетљиве на јаку
светлост, дим, велику
хладноћу или топлоту
- очи не треба дирати
прљавом марамицом
- није добро читати при
јакој или слабој светлости
- за очи је добра облога од
камилице
- потребно је редовно
одржавање хигијене
- слух оштећују прејаки
звуци (бука)
- не стављати оштре
предмете у уши
- јака, зачињена храна
оштећује чуло укуса

СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕ
ГРУПА
ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ СИСТЕМА ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕ
Једноћелијски организми
унутарћелијско варење (хранљива вакуола)
Сунђери и дупљари
унутарћелијско варење – хранљиве честице се увлаче у унутрашњост ћелија и око њих се образује хранљива вак.
Паразитске групе животиња
цревни систем губи своју функцију и хранљиве супстанце се усвајају читавом површином тела (нпр. пантљичара)
Све остале животиње
ванћелијско варење – хранљиве супстанце се разлажу у систему канала у који е уливају супстанце задужене за
разлагање сложених молекула на простије, које онда ћелије могу да користе.
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улога
- припрема хранљивих
супстанци (шећера, масти и
беланчевина) до облика
који се може искористити
(глукозе, масних киселина и
амино киселина)
- пирамида исхране

грађа и функција
уста (усна дупља) –
хемијски и механички део
варења хране
зуби - одраста човек има
32 зуба (стални зуби): 8
секутића, 4 очњака и 20
кутњака, ситне храну; дете
до 6. године има млечне
зубе
језик - мишићни орган
пљувачне жлезде - луче
пљувачку којом се натапа
храна, ензими (материје
које учествују у варењу
хране) из пљувачних жлезда
започињу варење
ждрело - у ждрелу се
налазе крајници, горњи део
припада органима за
дисање, доњи део органима
за варење
једњак - у облику цеви,
спровди храну до желуца
желудац - кесасто
проширен мишићни орган,
у њему се налази
желудачни сок са ензимима
за варење; у састав
желудачног сока улази и
хлороводонична киселина

грађа и функција
танко црево - почетни
део танког црева назива се
дванаестопалачно црево;
у дванаестоплачано црево
јетра лучи жуч, а
гуштерача (панкреас)
ензиме за варење хране, па
се у танком цреву одвија
најважнији део варења
хране
црева је прекривена
цревним ресицама
(вилима) које упијају
сварену храну
лучењем: јетра и део
панкреаса који припада
жлездама са спољашњим
лучењем има одводни канал
у дванаестопалачно црево
дебело црево - наставља
се на танко црево, на
прелазу између танког и
дебелог назива се слепо
црево; дебело црево се
завршава задњим правим
цревом; слузокожа дебелог
црева упија воду
(апсорпција), а несварени
делови се одбацују кроз
анални отвор.
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обољења
каријес – болест зуба
проузрокована недовољном
хигијеном; изазивачи
бактерије
инфективна жутица –
болест прљавих руку;
изазива је вирус
дизентерија – узрочник
(бактерије или амебе) се
преноси прљавим рукама,
загађеном водом и храном
трбушни тифус - изазива
га бацил тифуса
паразитска обољења трихинелоза - трихина,
свињска пантљичара,
ехинококус (псећа
пантљичара), метиљавост
(метиљ), човечија глиста,
дечја глиста (пундравац)
тровање храном – изазвано
узимањем неисправне
хране; узрочници бактерије,
гљиве...
гастритис – упала
слузокоже желуца изазвана
једном врстом бактерије
или лошим навикама
(пушење, претерано
коришћење алкохола)
упала слепог црева –
различити узроци, најчешће
бактерија

последице непр. исхране
- гојазност – болест
изазвана прекомерним
уношењем хране или лоших
комбинација намирница
- булимија – поремећај код
кога долази до
неконтролисаног уноса
велике количине хране,
после чега се изазива
намено повраћање, тј.
избацивање унете хране
- анорексија - поремећај у
исхрани који карактерише
ниска телесна тежина и
поремећај перцепције тела
уз опсесиван страх од
добијања тежине.

СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ
ГРУПА
ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ СИСТЕМА ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ
Једноћелијски организми
целом површином тела (ћелије)
Сунђери, дупљари и црви
целом површином тела
Зглавкари
ваздушним цевчицама, трахејама (инсекти, стоноге), шкргама (водени зглавкари), листоликим плућима (пауци)
Рибе и ларве водоземаца
шкргама
Водоземци (одрасли)
кожом и плућима
Гмизавци, птице и сисари
плућима
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улога
- размена гасова између
организма и спољашње
средине
Капацитет плућа:
дисајни волумен запремина ваздуха коју
човек удахне и издахе
током мировања
тотални плућни
капацитет - највећа
запремина ваздуха коју
плућа могу да приме
витални капацитет највећа запремина ваздуха
коју човек може да издахне
из плућа

грађа и функција
нос са носном дупљом почетни део органа за
дисање
ждрело - у ждрелу се
укрштају путеви хране и
ваздуха
гркљан - састоји се од
хрскавичавих плочица,
изнад гркљана се налази
гркљански поклопац који
спречава да храна доспе у
дисајне путеве, у гркљану
се налазе две гласне жице
душник - хрскавичава
цев, која се грана на две
душнице (бронхије) које
улазе у лево и десно плућно
крило и гранају се у
душничке цевчице
(бронхиоле)
плућа - састоје се од два
плућна крила обавијена
плућном марамицом;
испуњена су душничким
цевчицама (бронхиолама)
које са слепо завршавају
плућним мехурићима
(алвеолама)
дијафрагма (пречага) мишићни орган који
раздваја трбушну од грудне
дупље, учествује у
покретима дисања

ћелијско дисање
спољашње дисање размена гасова догађа се у
капиларима плућних
мехурића (алвеола);
кисеоник из алвеола
прелази у крв, јер је његова
концентрација већа него у
крви (процес дифузије;
угљендиоксид чија је
концентрација већа у крви,
прелази у алвеоле а потом у
спољашњу средину.
унутрашње, ћелијско
дисање – циркулацијом
крви кроз тело до ћелија
доспевају кисеоник и
хранљиве супстанце; ћелије
користе кисеоник за свој
метаболизам (промет
супстанци и енергије) и
обављање основних
функција; у ћелијским
органелама
митохондријама у
присуству кисеоника
ослобађа се енергија
неопходна ћелији за
нормално функционисање.
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обољења
грип – упала слузокоже
носа, ждрела и крајника
(изазива га вирус)
ангина - упала слузокоже
ждрела и крајника (изазива
је бактерија)
бронхитис - запаљење
душничких цевчица
(изазива га бактерије,
вируси, алергија)
туберкулоза - заразна
болест коју изазива бацил
туберкулозе
дифтерија и шарлах заразне болести које
изазивају бактерије
астма – сужење дисајних
путева и нагомилавање
слузи услед алергије на
коров, полен, животињску
длаку или перје, гриње,
смог...
ефизем плућа –
слепљивање плућних
мехурића услед смањења
површина за размену гасова
рак плућа – неконтролисана
деоба ћелија плућа (повећан
ризик код пушача)

препоруке за здравље
- што више времена на
чистом, свежем ваздуху
- често проветравање
просторија у којима се
борави
- бављење спортом сигуран
пут ка здрављу
- не боравити у загушљивим
и задимљеним просторијама
- не пушити
- уносити више витамина у
виду свежег воћа и поврћа
јер то повећава отпорност
организма

СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ЦИРКУЛАЦИЈУ
ГРУПА
ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ СИСТЕМА ОРГАНА ЗА ЦИРКУЛАЦИЈУ
Сунђери и дупљари
не постоје посебни органи за циркулацију јер се код већине варење хране одвија у самим ћелијама њиховог тела
Црви, мекушци и зглавкари
отворен тип система – телесна течност циркулише кроз посебне судове или се из њих излива у међућелијске
просторе, долази у директан контакт с ћелијама, а затим поново улази у судове и наставља циркулацију
Чланков. црви и кичмењаци затворен тип система – телесна течност циркулише кроз систем цеви од срца до ткива и назад од ткива до срца.
Циркулацију одржава шупље срце својим скупљањем и опуштањем и тиме потискује крв кроз цео систем.
Кичмењаци - срце
Сви кичмењаци имају срце грађено од више делова: рибе – дводелно (једна преткомора и једна комора), водоземци,
корњаче, гуштери и змије (две преткоморе и једна комора), крокодили, птице и сисари (две преткоморе и две коморе)
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улога
- преношење гасова
(кисеоника и угљендиоксида)
- преношење хранљивих
супстанци
- преношење хормона
- преношење штетних
супстанци до органа за
излучивање (бубрега)
- преношење ензима
- у одбрани организма
- у терморегулацији
лимфоток - кретање
лимфе кроз лимфне судове;
у лимфне судове се уливају
лимфни капилари који у
близини срца доспевају до
венских судова. Лимфни
судови пролазе на свом
путу кроз задебљања,
лимфне чворове у пазуху,
препонама, врату.
трансфузија крви надокнада изгубљене крви
вештачким путем
реанимација – оживљавање
повређене особе

грађа и функција
крв - течно везивно ткиво
састоји се од течног дела крвне плазме (међућелијска
течност) и крвних ћелија:
црвена крвна зрнца
(еритроцити) немају
једро, садрже хемоглобин;
крв са кисеоником оксигенисана, а крв са
угљен-диокисидом дезоксигенисана
бела крвна зрнца
(леукоцити) учествују у
одбрани организма од
болести
крвне плочице
(тромбоцити) – нису
ћелије!; имају улогу у
заустављању крварења тј у
процесу згрушавања
(коагулације) крви
крвне групе: А, Б, АБ
(универзални прималац) и
нулта 0 (универзални
давалац)
лимфа - безбојна течност
слична крвној плазми,
садржи само бела крвна
зрнца (лимфоците)
слезина - орган у коме се
образују неке врсте
леукоцита, и разграђују
дотрајали еритроцити

грађа и улога срца
срце - мишићни орган,
налази се у грудном кошу,
обавијено срчаном
марамицом; састоји се од 2
преткоморе и 2 коморе,
између којих се налазе
срчани залисци; срце својим
контракцијама потискује
крву у крвне судове:
артерије - крвни судови
који одводе крв из срца и
доводе је у органе, аорта највећа артерија
вене - крвни судови који
доводе крв у срце из органа;
имају тање и мање
еластичне зидове, могу да
приме велику количину
крви; поседују залистке
капилари и венуле –
најмањи крвни судови;
зидови веома танки; проток
крви је веома спор
крвни притисак притисак крви који врши на
зидове крвних судова,
постоји систолни и
дијастолни
крвоток представља ток
крви између срца, плућа и
органа
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обољења
артериосклероза сужавање артерија због
нагомилавања масти на
зидовима крвних судова
тромбоза - стварање
крвног угрушка - тромба
који зачепи крвни суд
емболија - настаје када се
комадић тромба откине и
зачепи крвни суд
инфаркт - настаје када се
зачепе крвни судови који
исхрањују срце
анемија (малокрвности) смањен број еритроцита
леукемија - тешко обољење
за које је карактеристично
изразито повећање или
смањење броја леукоцита
хемофилија - склоност ка
крварењу и тешком
заустављању крварења
(наследна – мајка
преносилац на мушку децу)
хипертензија – висок
притисак
тахикардија – убрзан пусл
аритмија – неправилан рад
срца
мождана кап (шлог) – због
високог притиска може
доћи до пуцања крвних
судова мозга

имунитет
имунитет - отпорност
организма на болести
назива
антиген микроорганизми који
доспевају тело човека
антитела беланчевинаста једињења
која стварају леукоцити
како би неутрализовали
дејство микроорганизама
(антигена)
природни активан имунитет настао стварањем
антитела
природни пасиван - са
мајке на дете се преносе
готова антитела
вештачки активан вакцинација, вештачки се
убацује антиген како би се
организам стимулисао на
стварање антитела
вештачки пасиван давање готових аниттела
вештачким путем

СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕ
ГРУПА
ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ СИСТЕМА ОРГАНА ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕ
Једноћелијски организми
избацују непотребно (штетне суп. и вишак воде) преко ситних органела у облику мехурића – контрактилне вакуоле
Сунђери и дупљари
непотребне суп. излучују на површину ћелија одакле се струјањем воде кроз отворе на телу избацују у спољ. средину
Пљоснати црви
танке, узане цевчице постављене на боковима тела са отворима ка спољашњој средини
Мекушци
слично, као код пљоснатих црва, али мало сложеније грађе
Зглавкари
мехурасте жлезде које се изувијаним цевчицама отварају у спољашњу средину
Кичмењаци
преко коже (знојне жлезде), јетре (штетне супстанце и отрови), црева (несварене супстанце), плућа (угљен-диоксид),
бубрези
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улога
- у избацивању (екскрецији)
непотребних, често и
штетних материја које
настају у процесима
метаболизма, као и у
избацивању вишка воде и
јона.
дијализа – процес који се
користи да се замени
функција бубрега код
њихове дисфункције.
Дијализа може у већој мери
заменити екскреторну
функцију бубрега
трансплантација или
пресађивање бубрега примењује се код
пацијената којима су
бубрези престали да
обављају функцију

грађа и функција
бубрези - парни органи у
трбушној дупљи
бубрежна кора - састоји
се од бубрежних телашаца
(телашце се састоји од
чауре и бубрежних
цевчица)
бубрежна срж бубрежне цевчце се уливају
у сабирне каналиће
бубрежна карлица - овде
се уливају сабирни
каналићи, из бубрежне
карлице полази мокраћовод
мокраћовод - парни
органи, узане цеви које
спајају бубрег са мокраћном
бешиком
мокраћна бешика непаран орган у коме са
накупља мокраћа
мокраћна цев – спроводи
мокраћу из мокраћне
бешике у спољашњу
средину. Код мушкараца је
дужа и део је полног органа.

грађа и функција
нефрон – основна јединица
грађе бубрега; грађен је од
чауре која се налази у кори
бубрега. Око чауре је сплет
капилара који имају улогу у
филтрирању крви. Од чауре
полази бубрежне цевчице
које пролазе кроз бубрежну
кору, спуштају се у
бубрежну срж и уливају у
сабирне каналиће. Сабирни
каналићи се уливају у
бубрежну чашицу, а она у
бубрежну карлицу и даље у
мокраћовод.
Стварање мокраће:
примарна мокраћа почиње да се ствара
филтрирањем крви у чаури
бубрежног телашцета
(садржи највећи проценат
воде, шећера и део соли);
враћа се назад у крв.
секундарна мокраћа ствара се у бубрежним
цевчицама, филтрирањем
примарне мокраће (садржи
мокраћну киселину,
амонијак, лекове, отрове);
избацује се из организма
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обољења
упала мокраћне бешике –
изазивају је бактерије
камен или песак у бубрегу –
таложење соли у
бубрежним цевчицама,
чашици или карлици
рак бубрега –
неконтролисана деоба
ћелија

како штитити бубреге
- избегавати намирнице које
штете бубрезима
(прекомерна употреба соли
и зачина, газираних пића...)
- свакодневно уносити
довољно течности, пре
свега воде
- не узимати алкохол,
енергетска пића и газирана
пића

СИСТЕМ ОРГАНА ЗА РАЗМНОЖАВАЊЕ
ТИП РАЗМНОЖАВАЊА
ЕВОЛУТИВНА РАЗНОВРСНОСТ СИСТЕМА ОРГАНА ЗА РАЗМНОЖАВАЊЕ
Бесполно размножавање
од једне јединке настају две нове јединке које су идентићне са „мајком“. Бесполним путем се размножавају
једноћелијски организми (бинарном, простом деобом), а сунђери и дупљари - пупљењем
Полно размножавање
- код свих осталих вишећелијских организама нове јединке настају из оплођених полних ћелија (зигота)
- полови могу бити раздвојени или могу бити двополне животиње (хермафродити) као што су црви и неке врсте
мекушаца
- код животиња раздвојених полова оплођење може бити спољашње (копљаста рибица – амфиоксус, рибе, водоземци),
када се полне ћелије спајају ван тела животиње, или унутрашње када се спајање полних ћелија дешава у телу женке
(гмизавци, птице и сисари)
Посебан вид полног
- трансвер наследног материјала између ћелија путем директног међућелијског контакта или везе сличне мосту између
размножавање - коњугација две ћелије (код бактерија и парамецијума - папучице
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улога
- ради продужетка врсте
Оплођење и трудноћа
оплођење - спајање
мушке и женске полне
ћелије (гамета) тј. спајање
сперматозоида и јајне
ћелије; после оплођења
настаје зигот, оплођена
јајна ћелија; оплођење се
одвија у јајоводу, оплођена
јајна ћелија доспева у
материцу и уграђује се у
зид материце. Зигот се дели
митотичким деобама и
настаје ембрион (заметак),
а даљим развојем настаје
плод (фетус). Плод је
повезан са материцом
пупчаном врпцом. Уколико
у јајнику сазреју две јајне
ћелије, и обе буду оплођене
настаће двојајчани
близанци; уколико се
оплођена јајна ћелија у току
деобе одвоји на два дела
настају једнојајчани
близанци. Једнојајчани
близанци су увек истог
пола, док двојајчани
близанци могу бити истог
или различитог пола!

грађа и фун. (код жене)
јајници - женске полне
жлезде; у јајницима се
образују полне ћелије,
гамети - јајне ћелије (једна
по јајнику); јајници луче
хормоне естроген и
прогестерон
јајовод - изводни канали
јајника, који спајају јајник
са материцом, спроводе
јајну ћелију до материце
материца - орган у коме
се развија ембрион

грађа и фун. (код муш.)
семеници (тестиси) мушке полне жлезде; у
семеницима се образују
мушке полне ћелије –
сперматозоиди; семеници
луче хормон тестостерон
пасеменици – парни
органи у којима сазревају
сперматозоиди
семеводи - изводни
канали семеника
простата - жлезда
полни уд

Ослобађање јајне ћелије:
јајна ћелија сазрева у
јајницима, у посебном
мешку који се назива
Графов фоликул;
јајна ћелија постане зрела,
Графов фоликул пуца и
ослобађа се јајна ћелија;
ослобађање јајне ћелије из
Графовог фоликула назива
се овулација; јајна ћелија
преко јајовода доспева у
материцу; уколико не дође
до оплођења, долази до
менструалног крварења
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обољења
гонореја – заразна полест;
гнојна упала слузокоже
(изазива бактерија
гонокока)
сифилис – заразна болест
полних органа (изазива је
бактерија спирохета)
хламидијаза – заразна
болест полних органа
(изазива је бактерија
хламидија)
кандидијаза – заразна
болест полних органа
(изазива је гљивица
кандида)
гениталне брадавице –
преноси се полним путем
(изазивају их хумани
папилома вируси)
херпес – преноси се
додиром или полним
односом (изазива га вирус
херпеса)
сида – болест стеченог
губитка имунитета.
Најчешће се преноси путем
заражене крви или лимфе
(изазива је ХИВ вирус који
напада лимфоците;
инфицирани организам није
у стању да створи антитела
и одбрани се.

репродуктивно здравље
- хигијена полних органа
- избегавање ризичних
полних односа
- избегавање честог мењања
партнера

