7. РАЗРЕД
Наставна јединица :

Пдбрамбене сппспбнпсти прганизма; Пбпљеоа и ппвреде система за циркулацију,
прва ппмпћ (пбрада)
У пвпј лекцији најважније је :

1. Разумети да наще телп има сппспбнпст да се пдбрани пд страних тела (вируса,
бактерија);
2. Схватити да имунитет мпже бити прирпдни и вещташки;
3. Уппзнати се са разлишитим пбпљеоима и ппвредама система за циркулацију;
4. Наушити кпје су тп мере кпје треба применити да би сашували здравље срца и
крвних судпва, кап и нашине на кпје мпже да се пружи прва ппмпћ кпд ппвреда или
престанка рада срца.
Кљушни ппјмпви у лекцији:
Имуни систем – пдбрамбени систем кпји щтити прганизам пд страних тела;
Антиген – вируси или бактерије кпје се кап „страна тела“ нађу у прганизму;
Антителп – ппсебна беланшевина кпју стварају лимфпцити (ппсебне врсте леукпцита) и
кпје неутралищу антиген;
Имунитет – птппрнпст прганизма на антигене. Ппстпји:
1. Прирпдни имунитет (активни и пасивни)
2. Вещташки имунитет (активни и пасивни).
Најушесталије бплести крви су:
1. Анемија – малпкрвнпст, смаоеое брпја еритрпцита и/или хемпглпбина и гвпжђа у
оима.
2. Леукемија – рак крви неппзнатпг узрпка.
3. Трпмбпцитппенија – смаоеое брпја крвних плпшица у крви.
Најушесталије бплести срца и крвних судпва:
1. Хипертензија – ппвищен крвни притисак,
2. Артерипсклерпза – сужаваое крвних судпва збпг талпжеоа масти у оима,

3. Трпмбпза – запущеое крвнпг суда крвним угрущкпм (трпмбпм),
4. Ембплија – заустављаое дптпка крви у плућа, мпзак, срце услед трпмба,
5. Инфаркт срца – пдумираое ткива срца збпг зашепљеоа неке пд артерија срца,
6. Мпждана кап – пуцаое крвних судпва у мпзгу,
7. Сршане мане – урпђене или стешене бплести срца или сршаних залистака.
Ппвреде крвних судпва:


Крвареое кпје мпже бити сппљащое или унутращое.

Прва ппмпћ:


Реанимација,



Вещташкп дисаое,



Сппљащоа масажа срца.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (169-175 страна);
2. Садржај кпји сте пратили на платфпрми јавнпг сервиса РТС 3; Видеп материјал:
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1371513/531/os7-biologija-sistem-organa-zakrvotok-obrada-i-razmenu-gasova-utvrdjivanje
3. Презентацијe:
https://www.slideshare.net/Eva983/oboljenja-krvnog-sistema-prvapomo-i-reanimacija
https://www.slideshare.net/enchi88/oboljenja-i-povrede-srca-i-krvnih-sudova
ЗАДАЦИ
Драга децп, првп прпшитајте и ппслущајте материјал за савладаваое градива, кап и сажетак са
кљушним ппјмпвима кпји је дат у пквиру пвпг дпкумента. У циљу прпвере усвпјених знаоа,
пдгпвприте на питаоа из учбеника (171. страна – 4 питаоа, и 175. страна – 5 питаоа).
Питаоа и пдгпвпре из учбеника урадити у Wordu или у свесци (писати уреднп и сликати рад такп
да слике не буду мутне). Наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Сав материјал
ппслати на мејл nastavnikbojan@gmail.com дп 08.04.2020.
Навести у наслпву име и презиме ушеника и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

