3. DEL:

Pripravila: Maja Zidar

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Ponovitev prejšnjega sklopa:

1. Naš skelet ima različne vloge v organizmu. Izberite polja, ki označujejo posamezno vlogo skeleta:
Možnih je več odgovorov!
a) gibanje
b) zaloga beljakovin
c) prebavljanje
č) opora
d) zaloga mineralov
e) zaznavanje

2. Kako drugače rečemo gibljivim povezavam med kostmi?
a) sklepi
b) šivi
c) osteocite
č) povezave s hrustancem

3. Kako drugače rečemo negibljivim povezavam med kostmi?
a) artroze
b) sklepi
c) šivi
č) osteocite

4. Kam se pripenjajo rebra?
a) zadaj na ledvena vretenca, spredaj na kost prsnico
b) zadaj na ledvena vretenca, spredaj na ključnico
c) na vratna vretenca
č) zadaj na vratna vretenca, spredaj na ključnico
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5. Poveži med seboj pravilne pojme!
Sklepna jamica skoči iz sklepne glavice in se
vrne nazaj.
Sklepna jamica skoči iz sklepne glavice in se ne
vrne nazaj.
Sklep je vnet.
Kost je počena ali v celoti prelomljena.
Kost pogleda skozi kožo.

KOMPLICIRAN ZLOM
ARTRITIS
IZVIN
IZPAH
ZLOM

6. Vrste sklepov?

7. Koliko je kosti v dlani in na stopalu?

8. Katere kosti sestavljajo kolenski sklep?

9. Vrste vretenc!

10. Koliko reber imamo? Ali so vsa pripeta na prsnico?

11. Katere so kosti, ki povezujejo okončine s trupom?

12. Napiši katere so označene kosti stopala!

POTREBNO JE ZNATI SKORAJVSE GLAVNE KOSTI OZNAČITI NA SLIKI!!!!
*tukaj je le par primerov nalog za ponovitev oz. utrditev snovi!
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Mišično tkivo sestavljajo celice, ki se krčijo in sproščajo.
Ločimo:
Prečnoprogaste mišice imenujemo tudi skeletne mišice.
Prečno progavost povzroča razporeditev beljakovinskih
sestavin. To so mišice, ki v glavnem omogočajo premikanje
telesnih delov, ki so med seboj povezani s sklepi. Izjema so
na primer obrazne mišice, ki omogočajo obrazno mimiko.
Človeško telo ima okrog 639 skeletnih mišic, ki se razlikujejo
po obliki in velikosti. Mišice se na kosti pripenjajo
neposredno ali posredno preko kit in večinoma nastopajo v
nasprotno delujočih parih.
Skeletne mišice so pod nadzorom naše volje.

Gladke mišice so sestavni del krvnih žil,
prebavnega trakta, dihalnih poti,
mehurja, kože, oči, maternice itd. Teh
mišic ne moremo zavestno nadzorovati.
Zanimiv primer takih mišic so na primer
mišice naježevalke, ki so odgovorne za
naježenje dlak. Vsaka dlaka na telesu ima
namreč svojo mišico, ki jo lahko v
določenih situacijah postavi pokonci.

Srčna mišica je, kot že samo ime pove, sestavni del srca. To je zelo
vzdržljiva mišica, ki se enakomerno krči, ima omejen obseg raztega in
enako silo krčenja kot skeletne mišice.

DELOVANJE MIŠIC
Vsaka mišica premika tisti sklep, prek katerega poteka z ene kosti na drugo. Njena glavna naloga je
krčenje. To opravlja tako, da se na živčno pobudo skrči in skrajša, pri čemer se tudi zadebeli in
postane trša ter bolj napeta kot v mirovanju. Ko živčna pobuda preneha, se mišica sprosti in postane
ohlapnejša. Mišičje je glavni porabnik energije v telesu in za mišično delo porabimo večino energije
hrane. Pri mišičnem delu se sprošča tudi mnogo toplote, ki greje telo in omogoča kemične procese v
vseh telesnih celicah.
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ZDRAVJE!
Naše mišice lahko prizadenejo razne bolezni. Znana je otroška ohromelost ali otroška paraliza. Pri tej
bolezni virus napade tisti del živčevja, ki skrbi za vzrdževanje mišic. Zato nekatere mišice izgubijo
sposobnost krčenja-ohromijo. Bolezen ni ozdravljiva. Otroke zato cepijo proti paralizi, zato le redki
zbolijo.

ŽIVČEVJE
Žívčni sistem ali žívčevje predstavlja organsko podlago duševnosti. Omogoča sprejemanje in
razlaganje informacij in reagiranje nanje.

Osnovna delitev živčnega sistema
Živčni sistem lahko razdelimo na centralni in periferni sistem.
K centralnemu živčnemu sistemu spadajo možgani in hrbtenjača. Možgani odraslega
človeka so težki od 1,3 do 1,4 kg, sestavljeni pa so iz približno 100 milijard živčnih celic in
približno še enkrat toliko pomožnih celic, imenovanih glije.
Periferni živčni sistem je sestavljen iz možganskih živcev. Delimo ga na somatski in
avtonomni del.
Somatski živčni sistem je sestavljen iz:



čutilnih oz. senzoričnih živčnih vlaken, ki potekajo od različnih čutilnih receptorjev do
možganov, ter
gibalnih oz. motoričnih živčnih vlaken, ki potekajo od možganov na periferijo k mišicam.

Avtonomni živčni sistem delimo na simpatični in parasimpatični del. Ta del nadzira
delovanje gladkega mišičja notranjih organov, srčno mišico in delovanje žlez.

Zgradba živčnega sistema
Osnovne funkcionalne enote živčnega sistema so živčne celice oz. nevroni, tem pa nudi
podporo (fizična opora, prehranjevanje, ohranjanje homeostaze ipd.) pomožno tkivo,
imenovano nevroglija.
Nevroni so zgrajeni iz treh značilnih delov:



telesa, ki vsebuje strukture (ribosomi, jedro...) , potrebne za sintezo makromolekul,
dveh vrst izrastkov:
o dendriti sprejemajo dražljaje in jih prenašajo proti telesu živčne celice,
o aksoni prenašajo dražljaje stran od telesa živčne čelice.
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MOŽGANI

Možgáni (latinsko encephalon, v širšem pomenu tudi cerebrum) so v anatomiji živali
nadzorno središče živčnega sistema. Čeprav se izraz v ožjem pomenu uporablja za nadzorno
središče živčnega sistema vretenčarjev, je sprejemljiva tudi njegova raba za osrednji živčni
sistem nevretenčarjev. Pri večini živali se možgani nahajajo v glavi.
Možgani nadzirajo in usklajujejo večino gibanja, vedenja in homeostatskih telesnih
funkcij kot so srčni ritem, krvni tlak, ravnovesje telesnih tekočin in telesna temperatura.
Funkcije možgan so odgovorne za kognitivne in emocionalne procese, pomnenje,
motorično učenje in druge vrste učenja.
Možgani so pretežno sestavljeni iz dveh vrst celic: nevronov in glialnih celic. Slednje služijo
pretežno podpori in varovanju navronov. Nevroni prenašajo informacije v obliki električnih
sunkov, znanih kot akcijski potencial. Z drugimi nevroni v možganih in drugod po telesu
komunicirajo tako, da prek rež, imenovanih sinapse, pošiljajo molekule kemijskih snovi,
imenovanih nevrotransmiterji. Možgani manjših nevretenčarjev, kot denimo žuželk, so
sestavljeni iz približno milijona nevronov, možgane večjih vretenčarjev pa lahko sestavlja več
kot sto milijard nevronov. Možgani človeka so glede na telesno velikost nadpovprečno veliki
in kompleksni.
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Ločimo velike možgane, male možgane in možgansko deblo.

MALI MOŽGANI
Zgradba malih možganov:
Mali možgani leže v zadnji lobanjski kotanji in so z živčnimi programi povezani s hrbtenjačo in
možganskim deblom. Mali možgani imajo močno nagubano skorjo, ki je iz celic in je zato sive barve,
notranjost, ki jo sestavljajo živčne proge pa je bele barve. V male možgane prihajajo poročila iz
ravnotežnega organa in iz skeleta ter mišic.
Odgovori na ta poročila pa gredo skoz možgansko deblo in hrbtenjačo v skeletne mišice.
Pomen malih možganov:
Mali možgani urejajo:
- urejajo skladnost naših gibov
- mišični tonus
- ravnotežje telesa
Zato postanejo pri okvari malih možganov gibi neokretni in nenatančni, mišični tonus popusti, hoja pa
postane opotekajoča in negotova kot v pijanosti.

Mali možgani (vijolična barva) in veliki možgani
VELIKI MOŽGANI
Zgradba velikih možganov:
Velike možgane sestavljata dve polobli ali hemisferi, ki sta med seboj zvezani z živčnim nitjem.
Na površini hemisfer je možganska skorja ali cortex, ki je nagubana v številne vijuge in ima zato veliko
površino. V možganski skorji je večina živčnih celic, ki tvorijo sivino ali grisea. Zbrane so tudi v
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notranjosti možganov, v možganskih jedrih. Preostalo maso hemosfer pa zavzema bela substanca ali
alba.
Veliki možgani urejajo:
-

zavest
spomin
abstrakcijo
voljo
razumske reakcije
lokomocijo
asociacijo
čutilno središče za sluh, vid, hrup
gibalno središče za spodnji, zgornji ud, jezik in grlo.

MOŽGANSKO DEBLO:

po zgradbi in pomenu je močno podobno hrbtenjači.
Spodnji del debla, ki meji na hrbtenjačo, imenujemo podaljšana hrbtenjača ali medulla oblongata.
Podaljšana hrbtenjača (latinsko Medulla oblongata) je spodnji del
možganskega debla, v katerem so centri za avtonomne funkcije, kot so
dihanje in kontrakcija žil. Pomemben del podaljšane hrbtenjače je
srčni center, ki nadzoruje bitje srca. Deluje tudi kot posrednik na poti
med hrbtenjačo in možgani.

Iz možganskega debla izhajajo možganski živci, pri katerih sta izjema
vohalni in vidni živec, ki pa izhajata iz velikih možganov.

HRBTENJAČA
Hrbtenjača je del živčnega sistema vretenčarjev, ki leži v
hrbteničnem kanalu in jo oklepa in varuje hrbtenica.
Sestavljajo jo nevroni ali živčne celice.
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USKLAJEVANJE TELESA Z OKOLJEM
Če primeš bodeče steblo vrtnice, ne premišljuješ, kaj naj storiš. Samodejno umakneš roko. Šele
potem se zaveš, da te je zbodlo v prst. Kako pri tem potuje vzburjenje?
Zbodljaj je dražljaj in povzroči vzburjenje. To vzburjenje potuje iz prsta po čutilnih vlaknih v
hrbtenjačo. Tam sivina predela sporočilo v ukaz. Ukaz potuje po gibalnih vlaknih v mišico upogibalko
podlakti tako hitro, kot bi se vzburjenje od sivine le odbilo. Mišica se skrči, komolec se upogne, roka
se dvigne od vrtnice in nevarnosti ni več. Gib narediš, preden se ga zaveš. Tak gib je samodejni ali
refleksi gib=refleks.
Če bi sporočilo predelali v ukaz šele možgani, bi roko umaknil zavestno, a pozneje; poškodba bi bila
hujša. To bi bil zavestni gib. Tak gib narediš, ko dvigneš nogo, da bi brcnil žogo.
S samodejnimi in zavestnimi gibi živčevje usklajuje telo s spremembami v okolju. Živčne celice, ki
skrbijo za to, imajo telesa v možganih, hrbtenjači in živčnih vozlih. Skupaj z izrastki v obkrajnem
živčevju jih imenujemo somatsko živčevje.

ZDRAVJE!

Poškodba podaljšane hrbtenjače lahko prekine srčni utrip in dihanje. Tako povzroči smrt. Podaljšana
hrbtenjača leži tik nad sklepom med hrbtenico in lobanjo, zato je zanjo nevaren močan sunek glave
nazaj.
Pri poškodbi hrbtenice se prav tako poškoduje tudi hrbtenjača. Posledica je ohromitev telesa.
Nekatere snovi, ki jih ljudje uživajo, škodujejo živčevju. Kadilci uživajo tobačni strup nikotin, pivci
alkoholnih pijač alkohol, nekateri pa tudi droge. Te snovi v manjših količinah še ne povzročajo hujših
poškodb. Živčevje pa se na njih lahko zelo hitro navadi. Zasvojenost povzroči, da živčevje ne more več
normalno delovati brez vse večjih odmerkov. Zasvojenost je huda bolezen, zato bolnik potrebuje
strokovno pomoč in obilo lastne volje, da se je reši.
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