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Организација

живих бића

„... 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

Микеланђело Буенароти: Студија за Сикстинску капелу
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живи

Организам

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 непотребне, 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

Живот на земљи настао је пре више милијарди година спајањем неживих материја у
топлом праокеану. У том периоду од једноставних 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 развијености – 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 једноћелијских организама, гљива, биљака и животиња које данас живе на земљи, једна ствар је
код свих врста иста: тело им је грађено од малих
градивних елемената ћелија, голим оком невидљивих, 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

систем органа

орган

ткиво

ћелија

Папучица
Које ћелијске органеле видиш на слици? [1]

Нивои организације организма [2]
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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?

једњак

желудац
жуч
јетра

танко
црево

***
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?

дебело
црево
право црево

Структура система органа [2a]

глава

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 функција 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.

врат

труп

руке

ноге

• Какве сличности примећујеш између
структуре војне јединице и живог
организма?
Тело човека и сисара подељено је на карактеристичне делове тела [3]. Органи који граде
системе органа могу се налазити и у различитим
деловима тела.
Делови човечјег тела. Наведи парне и
непарне делове тела. [3]
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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.

јастреб
мишар

гуштер
пескар

кртица

ларва
инсекта
италијански
скакавац

волухарица

обичан
љуљ

Ланац исхране.
На колико начина можемо од обичног љуља
доћи до јастреба мишара? [4]

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-

Мамутовац (секвоја) [5]
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ћелија

и ткива

ћелија

низма је веома разноврстан у складу са
разноврсним функцијама које обављају [1].
Основну материју ћелије зовемо цитоплазмом. На површини растегљиве, пихтијасте плазме формира се ћелијска мембрана. ћелија се
креће, узима и елиминише/отпушта разне материје, расте, дели се, једном речју живи. Углавном, у центру ћелије налази се ћелијско једро
[2]. Ћелијско једро управља деобом ћелије односно размножавањем. У ћелијском једру се налази наследни материјал тзв. програм живота,
који садржи податке и информације везане за
телесну грађу и функционисање организма
датог живог бића.

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.

мишићна
ћелија

ћелијски
елементи крви
мушка полна
ћелија

епителна
ћелија

• Да ли кокошије јаје живи, то јест да ли
узима и елиминише материје, да ли се
креће, расте итд?

коштана
ћелија
жлездана
ћелија
масна
ћелија

животињске и људске ћелије немају ћелијски зид, значи њихов спољашњи омотач је

нервна
ћелија

Разне ћелије. Пронађи такве особине по
којима су 2, 3, 4 врсте ћелија сличне [1]

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 оргаћелијска
мембрана
ћелијске
органеле

0,65 kg
7 kg

угљених хидрата
неорганских
(минералних) соли
масти

11 kg

беланчевина

43 kg

воде

3,35 kg

ћелијско једро
цитоплазма

65 kg телесне тежине

Просечни хемијски састав људског
организма. Које органско једињење је
најзаступљеније у нашем организму? [3]

Животињска (људска) ћелија. На основу
чега знаш да ово не може бити
биљна ћелија? [2]
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ткива

ћелијска мембрана. Њихова цитоплазма не
садржи ни хлоропласте, ни вакуоле, ни продукте
протоплазме, обично су покретљивије од биљних 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 налазе минералне материје. Основну материју плазме чине беланчевине. Због тога је сама цитоплазма 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].

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. Спољашњи 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 органа. Код овог ткива имамо велику количину међућелијског простора. На пример, у кожи, између

У радној свесци постоји посебно
поглавље под насловом „Испитивање
материја ћелије”.

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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Хрскавичаво
ткиво [10]

Попречно-пругасто
мишићно ткиво [11]

Глатко мишићно
ткиво [12]
кратки продужеци (дендрити)
ћелијско
једро




дугачки 
продужетак 
(аксон, неурит) 







Срчано мишићно ткиво [13]

Нервно ткиво [14]

тело нервне
ћелије
мијелински
омотач

нервни

завршеци

Грађа нервне ћелије [15]

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.

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 кретање. Разликујемо три типа. Попречно-пругасто
мишићно ткиво [11] које гради скелетне мишиће, односно глатко мишићно ткиво [12] које чини

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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5. Окарактериши епително ткиво уопште 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?

структура хромозома

увеличана структура хромозома

нервно ткиво гради мозак, кичмену мождину и нерве. На телу нервне ћелије имамо многобројне кратке продужетке и један дугачак.
Претходни примају „информацију” док ови други
предају „информацију” другим ћелијама [14].
Дугачак продужетак, који је обложен мијелинским омотачем, зовемо нервним влакном. Нерви
су грађени од нервних влакана који су организовани у снопове [15].

основне јединице ДНК молекула су гени –
поједини гени одређују/носе код појединих
беланчевина

један ланац ДНК

Квалитет беланчевине одређује ДНК
(дезоксирибонуклеинска киселина) [16]

***
Наследни материјал је једињење које се
зове дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК).
Ово једињење садржи информацију о структури
беланчевина карактеристичних за дати организам 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].

танке мембране. На површини ових мембрана
одигравају се све хемијске реакције/процеси
неопходни за живот: изградња и разградња
молекула, као и реакције оксидације које производе 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.

*
Ћелијска мембрана и унутар ћелије скоро
све ћелијске органеле грађене су од беланчевина и материја из групе масти, које граде

*
Еластичност хрскавице ушне шкољке лако
можеш проверити и на себи!
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кОжа
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, садржај прашине и водене паре у ваздуху, миловање поветарца, убод трна, уједања и ударци,
заједничким називом зову се утицаји околине.
Ови утицаји околине делују на површину тела
живих бића.
Епителни слој (покожица) људске коже са
пигментним ћелијама [1б]

• Потражи примере за обе могућности
и установи да ли спољашњи омотач
више служи за одбрану или за комуникацију.

Покожица је и сама вишеслојно епително
ткиво. Најдубљи ред ћелија се стално дели.
Младе ћелије континуирано потискују старије према 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
приближно исте дебљине. Покожица, првенствено орожали слој, организам штити од меха-

Спољашњи омотач човека је кожа која штити унутрашње делове нашег организма, односно
као чулни орган прихвата дражи из наше околине. Кожа садржи три слоја. Споља се налази
покожица, испод се налази крзно, а најдубљи
слој је поткожно ткиво [1].
слободни нервни
завршеци
кућиште длаке

длака
лојна жлезда

крвни судови

изводни канал
знојне жлезде

 покожица


крзно

поткожно
ткиво/слој

крвни
судови

нерв

фоликул
длаке

глатки мишић
покретач длаке

јастучић од
масног ткива

знојна жлезда

Структура људске коже. Каквог облика је гранична линија између покожице и крзна? [1]
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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 орожава. Жлезде које се ту налазе, луче слуз која
се распростире на површини епитела/покожице.
Одатле потиче и сам назив слузокожа [1в].

Слузокожа. Шта недостаје овде
у односу на кожу? [1в]

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 прејаког 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 фоликули 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 немају 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. Испаравањем зноја организам одаје топлоту и на тај
начин 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 везивног ткива наша кожа је еластична и растегљива. Крзно прожимају бројни крвни судови. И
живе ћелије покожице се из ових крвних судова
снабдевају хранљивим материјама и кисеоником. Када је топло, крвни судови крзна се шире,
а када је хладно сужавају се. Када неко поцрвени, крвни судови крзна се шире, а када
побледи, ови крвни судови се сужавају.

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 слузокоже?
Одећа прачовека је било крзно уловљене
животиње. Пастири на пустари Хортобађ и
данас носе бунду израђену од дугодлаке овчије
коже. Донедавно сандале, опанци, чизме, ципеле и рукавице су се израђивале искључиво од
коже. Данас се кожа већином замењује вештачким материјама. Вође Мађара који су се доселили 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 назива 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].
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бели полумесец
на бази нокта

лежиште нокта

рожната
површина
нокта

корен нокта

кожица нокта
(заноктица)

кост фаланге прста

Пресек нокта [4]

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 кућиште 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 гојазних људи у поткожном ткиву постоји повезани
слој масног ткива. Ако некога уштинеш за надланицу подижеш кожу надланице која има
изразито растресито поткожно везивно ткиво.
Ко није навикао на физички рад, приликом
физичког напора на длановима се стварају пликови. Пликови настају тако да се покожица одваја од крзна и у насталом простору се нагомилава ткивна течност. Уколико је плик црвене
боје значи да је дошло и до оштећења крвних
судова.
Отисак прстију је карактеристичан за сваког човека и непромељив је током целог живота.
Због тога полиција отисак прстију користи за идентификацују и евидентирање криминалаца [5].
Млечне жлезде су жлезде коже које су
карактеристичне за кожу сисара. Секретом ових
жлезда сисари хране своје потомке. У току еволуције млечне жлезде су се постепено формирале од знојних жлезда. Зачеци дојки формирају
се код оба пола. Међутим, након достизања
полне зрелости код дечака се више не развијају.

Албино дете [3]

Отисак прстију [5]

Кожух [2]
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инфекција,

бОлест

Одбрамбене линије нашег организма. Као
што смо већ учили, кроз здраву кожу микроорганизми нису способни да продру у наш организам, због тога кожу зовемо првом одбрамбеном
линијом. Уколико патогени микроорганизми ипак
неким путем продру у наш организам, ступа на
сцену друга одбрамбена линија организма –
крв. Бела крвна зрнца, с једне стране, започињу
прождирање изазивача болести, а с друге
стране, започињу производњу антитела [1].
Антитела или убијају микроорганизме или
неутралишу отровне материје које ови производе. (О томе ћемо детаљније учити у поглављу
Крв човека.)

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.

Бела крвна ћелија лажним ножицама
врши фагоцитозу [1]

Вирус инфлуенце [2a]

инфекција. Продирање патогених микроорганизама 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.

Вирус који уништава бактерије
(бактериофаг, Т2) [2б]
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посредством прљавих руку, наиме могу да се
скривају испод ноктију.
Микроскопске гљивице првенствено изазивају инфекције коже.
И данас су чести паразити вашке.
Преносиоци болести. Најчешћи преносиоци болести су чланконошци; нпр. муве на свом
телу преносе разне бактерије, маларични комарац [5] шири изазивача маларије, а ваш [5а] тифус итд. Међу обољењима која се преносе крпеДеоба штапићастих бактерија [3]
обичан комарац

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 истакнутe 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.

маларичан комарац

Положај тела маларичног комарца. Који део
тела „одаје” маларичног комарца? [5]

• Који је разлог да приликом спомињања бактерија скоро свако одмах помисли на болести, иако већина њих није
изазивач болести?
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,

Телесна ваш [5a]

Крпељ. На основу чека знаш да крпељ није
инсект? [6]

Дечја глиста [4]
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1. Зашто је кожа прва одбрамбена линија 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 вируси, 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?

***
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 обавештавају да нема епидемије.

Преносиоци болести могу да буду
и наши љубимци [7]

*
Највеће заслуге за откривање, за упознавање 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 загревањем изазивачи могу уништити. Између осталог,
он је израдио вакцину против беснила (усавршавање те вакцине извршио је мађарски научник Ендре Хеђеш). И сам процес пастеризације
назван је по њему.

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 дезинфикујуће дејство.
У школама и на радним местима нарочито је
важно одржавање чистоће и редовно дезинфиковање 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 великој мери зависи и од нас.

*
беснило је тешко обољење изазвано вирусом, 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 болести неопходно је вакцинисати псе.
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Пинцета за вађење крпеља [8]

крпељи који спадају у племе чланконожаца
– зглавкара преносе тешка обољења. Животиња 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 површине 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 исисану крв, која може да садржи и изазиваче
болести.
Мања је опасност уколико се приликом одстрањивања откине глава животиње и тело остане 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!

Биста Игнаца Семелвајса
испред болнице Рокуш у Будимпешти

*
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 Семелвајса 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.
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зДравље
Нега коже је умивање. У интересу одржавања 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 користимо 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” разноврсним хемикалијама, па и није чудо што број алергијских 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 туширање, пре него купање у кади. Смењивање топле
и хладне воде приликом туширања активира
крвне судове наше коже [2].

кОже

Поплава мазала [1]

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 лучења масноће косу треба прати у размаку од неколико дана, а најмање једном недељно. Испод
ноктију није лако одстранити прљавштину. Због
тога је препоручљиво у одређеним ситуацијама, 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 директном контакту са нашом кожом, веома је важан.
Синтетичке материје нису довољно пропустљиве, 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?
На нашој кожи настањују се разне врсте микроскопских гљивица. Пошто се оне првенствено
размножавају на влажним местима, препоручљиво је након туширања прецизно обрисати нарочито прегибе и делове између ножних прстију.

Ако можеш израчунај колико воде трошиш
приликом туширања. [2]
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туално размноже и бактерије, настаје запаљење. У овом периоду најповољније је стрпљиво и редовно коришћење специјалних лосиона
који суше и дезинфикују кожу, а такође може бити од помоћи ако се примењује режим исхране
сиромашан мастима, месом и зачинима. И редовно 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
Против прљавштине испод ноктију
користи четкицу за нокте [3]

по могућству, од природних материјала, а мењајмо 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 свакодневно прати.

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 наизменично 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 проузроковати ако обућу носимо без чарапа?

Немој да дираш бубуљице! [4]

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 изазивају непријатан мирис. Дезодоранси побољшавају ситуацију, али право решење представља редовно туширање. (Користимо дезодорансе
на пумпицу или стикове јер они не садрже
гасове који оштећују околину.)

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 интензивнијег рада лојних жлезда, а настали секрет
жлезда не празни се, већ зачепљује изводни канал. За тај масни секрет лепе се честице прашине и настаје црни митесер, а ако се евен-

21

Biologia8_1 11.2.2016 23:23 Page 22

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 апсорбује 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 најјачем сунцу од 11 до 15 часова по могућству не
сунчамо [6].
Опекотине су честе повреде коже. Повређену 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 опекотине стављати било какву маст, уље, крему или
било какве друге материје. Опекотине прекријмо
стерилним завојем док лекар не изврши инспекцију и стручно превијање.

Немој се сунчати у подневним сатима!
Зашто је тада сунчање најопасније? [5]

За туширање од 5 минута потребно је 60
литара воде, док за купање у кади користимо
140 литара воде. У стамбеном објекту са водоводном 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

Штетне последице претераног сунчања [6]
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