
26.3. BIO 8.A in 27.3. BIO 8.B 

 

Pozdravljeni! 

Na začetku kratek povzetek prejšnje ure. To kar je pomembno, da si dobro zapomnite, je navedeno tukaj: 

 

OBKRAJNO ali PERIFERNO ŽIVČEVJE:  
To so vsi živci, ki so razporejeni po našem telesu.  

Zgrajeni so iz večjega števila posameznih živčnih vlaken, ki so lahko ČUTILNA ali GIBALNA. 

                                                           

                                                                         prenašajo dražljaje iz okolja do centralnega   

                                                                         živčevja 

  

                                                                                                                potujejo navodila, kako naj se na     

                                                                                                              dražljaje odzovejo posamezni organi. 

 

AVTONOMNO ali SAMODEJNO ŽIVČEVJE:  
 Deluje brez vpliva naše volje.  

 Najdemo ga v možganskem deblu, hrbtenjači in v posebnih živčnih vozlih.  

 Oživčujeta notranje organe in delujeta nasprotno. 

  PARASIMPATIČNO: zavira delovanje nekaterih organov 

(upočasnjen utrip srca, pospešena prebava, upočasnjeno dihanje, telo se obnavlja...) 

  SIMPATIČNO: pospešuje delovanje nekaterih organov 

(pospešen srčni utrip in dihanje, pripravi organizem na BOJ ali BEG...) 

 

 

Nadaljujemo z zadnjo učno temo poglavja ŽIVČEVJA.  

Prepiši si v zvezek tabelsko sliko. Preberi si snov v učbeniku. Nato reši vaje v Zvezku za aktivno učenje na 

strani 89, 90. Pomagaj si s spletom ter na strani irokusplus: 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio8/#0 

 

Naslov:                                 NEGA, BOLEZNI IN POŠKODBE ŽIVČEVJA 

Uč.str. 70,71, 72,73. 

 

1. NEGA ŽIVČNEGA SISTEMA:  
    - telesna aktivnost  

    - počitek 

    - pravilna prehrana (dovolj vitaminov) 

 

2. ODVISNOSTI ali ZASVOJENOSTI, ki vodijo v bolezen. 

                                                                        

    - alkohol  ALKOHOLIZEM 

    - nikotin  KAJENJE                           odmiranje možganskih celic in  

    - droge    NARKOMANIJA                poškodbe drugih organov. 

 

Škodujejo telesnemu zdravju, delovnim sposobnostim in dobrim medsebojnim odnosom. 

 

3. BOLEZNI: 

    - meningitis, otroška paraliza, migrena, epilepsija, multipla skleroza,demenca...       

    - depresija, tesnoba… 

 

4. POŠKODBE: 

    - možganske poškodbe zaradi udarcev 

    - zlom hrbtenice (poškodovana hrbtenjača)-PARAPLEGIJA (od pasu navzdol paraliza) in 

TETRAPLEGIJA (vse štri okočine hrome-torej od vratu dol paraliza) 

 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio8/#0


 

Nekaj primerov bolezni živčevja: 

 

EPILEPSIJA 

• Nepravilna dejavnost možganskih celic. 

• Je posledica okvare možganskega tkiva zaradi vnetja, poškodbe, pitja alkohola, uživanja droge…. 

 

ALZHEIMERJEVA BOLEZEN 

• Gre za motnje v spominu. 

• Spremembe v možganih, odmiranje možganskih celic. 

• Vzrok: starost, dednost. 

 

DEPRESIJA 

• Posledica kemičnega neravnovesja v možganih. 

• Pri ženskah pogostejša kot pri moških. 

• Znaki: žalost, obup, utrujenost, izguba apetita, težave s spanjem. 

 

STRES 

• Odziv telesa na škodljive dražljaje. 

• Povzroča ga hiter način življenja. 

• Posledice: depresija, bolezni srca in ožilja, alkoholizem, motnje hranjenja…. 

• Preprečevanje: telesna aktivnost . 

 

MULTIPLA SKLEROZA 

• Avtoimunska bolezen, propadanje mielinske ovojnice na živčnih vlaknih. 

• Posledice: motnja vida, odrevenelost, omotičnost, mišična oslabelost, težave pri hoji…. 

 

VPLIV ALKOHOLA IN DROG NA ŽIVČEVJE 

• Alkoholizem 

• Kajenje 

 

 


