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• Škodljivi dejavniki ki vplivajo na bolezni 
celic in tkiv so razno razne bakterije, ki se 
prenesejo skozi rano, če se na primer 
poškodujem. Bakterije skozi to rano 
bliskovito hitro prodrejo v telo in se tam 
naprej razvijajo. Na sliki 1. se vidi kako 
pride do gnojenja ( gnojenja je iz odmrlih 
delov tkiva in belih krvnih telesc ). In še na 
2. sliki kako vstopajo bakterije v telo in se 
širijo.

Škodljivi dejavniki, ki vplivajo na bolezni celic in tkiv



   Poškodba je odmiranje ali pa odstranitev 
tkiva ( vrhnjega dela telesa oz. kože ) po 
nesreči ali pa namenoma.

   Pri poškodbi se sprožijo različna čutila kot 
na primer živec, kateri sporoči možganom 
da je na nekem delu telesa prišlo do 
poškodbe oz. odstranitve tkiva, ni pa nujno 
da ob vsaki poškodbi pride do bolečine.

Kaj je poškodba?



    Vnetje je odgovor organizma na škodljive vpliva ( kot npr. 
na povzročitelje bolezni ) je tipična obrambna reakcija, ki 
predvsem poteka na ožilju in ki jo imenujemo vnetje. Cilj 
tega dogajanja je omejitev oz. preprečevanje nadaljnjega 
širjenja škodljivosti, zmanjšati škodljivost, očistiti tkivo in 
končno ustvariti pogoje za odstranitev nastale škode. 
Vzrok vnetja so navadno bolezenske ( patogene ) 
bakterije. Do vnetnih reakcij pa lahko pride tudi zaradi 
drugih negativnih vzrokov, kot so npr. tujki, ki so vdrli v 
telo, vročina mraz, tkivni strupi, ter celo odvrženi deli 
tkiva ki so za telo postali tujki.

Kdaj pride do vnetja?



   Poškodba je odmiranje ali pa odstranitev 
tkiva ( vrhnjega dela telesa oz. kože ) po 
nesreči ali pa namenoma.

   Pri poškodbi se sprožijo različna čutila kot 
na primer živec, kateri sporoči možganom 
da je na nekem delu telesa prišlo do 
poškodbe oz. odstranitve tkiva, ni pa nujno 
da ob vsaki poškodbi pride do bolečine.

Kaj je poškodba?



    Tumor nastane s celično delitvijo, ki množi celice, kar pa 
z razliko od zdravljenja ran sproži anormalen signal. Na 
novo tvorjene tumorske celice se razvijajo strukturno 
man diferencirano kot primarne celice, tako da specifične 
funkcije tega tkiva lahko izpolnjujejo nezadostno ali pa 
sploh ne ( anaplazija ). Tumorska rast lahko izhaja iz 
katerega koli tkiva telesa. Po tem ali tumor ostane na 
prvotnem mestu ali pa kaže nagnjenje vračati se v 
okolišnje tkivo ( infiltrirati ) in v na daljnem poteku po 
krvnih poteh razpošiljati zasevke v oddaljene dele telesa, 
ločimo benigne ali maligne tumorje. Benigni tumorji se 
pojavljajo v starosti pred 40. letom in jih pogosto obdaja 
vezivna kapsula in jih je zato operativno možno v celoti 
odstraniti. 

Kaj je tumor?



• Benigni Tumor, katerega sem opisal na prejšnji strani
• Maligni Tumor, kateri je slab oz. ima sposobnost intezivnejšega vraščanja v 

sosednja tkiva.
Naslednji štirje so vrsta Benignih in Malignih tumorjev
• Karcinoma zvirajo iz epitelnih celic, predstavljajo pa največjo skupino (90% 

vseh tumorjev) in so malignega tipa 
• Sarkome izvirajo iz celic mišičnega, kostnega, hrustančnega in vezivnega 

tkiva in so redki pri človeku
• Levkemije izvirajo iz krvnih celic ali celic kostnega mozga in predstavljajo 7% 

vseh tumorjev
• Blastične tumorje ali blastome - večinoma maligni tumorji, ki so podobni 

nezrelemu ali embrionalnemu tkivo, običajno pa so prisotni pri otrocih.
• Nadaljno razvrščanje teh  Benignih in Malignih tumorjev pa temelj na vrsti 

prizadetega organa
• Možganski tumor, so v primerjavi z drugimi tumorji zelo redki, od približno 20 

000 oseb zboli le ena.

Katere vrste tumorjev poznamo?



   Genetsko testiranje se izvede z DNK. Npr. 
če hočemo izvedeti kdo je oče in kdo je 
mati nekega otroka, se vzame DNK 
testirancu in testiranki in na podlagi 
sorodnosti DNK, kromosomov,… Se 
potem ugotovi kdo je starš.

Izvedba genetskega testiranja



   Karioitp je izvid človekovih kromosomov 
urejen po njihovi velikosti in značilnostih. 
Pravilno je, da ima človek 23. 
kromosomkih parov, ki jih razvrstimo v 
kariotip. Nekateri otroci s prirojenimi 
napakami in mentalno retardacijo imajo 
kromosomsko napako, ki jo opazimo ob 
razvrstitivi kromosomov v kariotip.   

Koriotip



   Downov sindrom ali Trisomija 21 je kromosomska motnja, ki jo povzroči 
dodaten 21. kromosom. Upočasneni razvoj je posledica kromosomske 
nepravilnosti; 21. kromosomu je namreč dodan še eden (gre za trisomijo 21. 
kromosoma). Bolezen je poimenovana po britanskem zdravniku z imenom 
John Langdon Down, ki je leta 1866 ta sindrom prvi opisal.

Simptomi

    * sploščena lobanja
    * kratek nos, prsti
    * epikantus (navpična očesna guba) - daje značilni videz oči
    * velik presledek med palcem in ostalimi prsti na nogi
    * ena prečna brazda na roki namesto dveh
    * hipotonija - nizek mišični tonus
    * možne motnje v duševnem razvoju (MDR)-ponavadi lažje (IQ 50-70) ali 

zmerne (IQ 35-50). Zmotno mišljenje je, da imajo vsi posamezniki z 
Downovim sindromom motnje v duševnem razvoju.

Downov Sindrom



   Edwardov sindrom ali trisomija 18, bolezen je bila prvič 
opisana leta 1960. (Edwardsa)

   Pogostost sindroma 
   1:5000-8000, sindrom je pogostejši pri deklicah, 1:4.
   Pri Edwardsovem sindromu so slabo oblikovana ušesa, 

mali in ozek nos.
   Večino otrok umre že v prvem letu po porodu, 13% jih 

preživi, imajo mentalno zaostalost.
    Elaine Fagan je najstarejša oseba na svetu z 

Edwarsonovim sindromom, in sicer je stara 23. let.

Edwardsov Sindrom



   Incidenca je 1/15000. Večinoma umrejo v 
prvem mesecu po rojstvu, domneva je da 
se je sindrom pojavil na pacifiku ob 
poizkuso atomske bombe.

Sindrom Patau



Turnerjev sindrom označuje primarni hipogonadizem 
(zmanjšano izločanje spolnih hormonov ) v fenotipskih 
ženskah, ki je posledica delne ali celotne  monosomije 

( izgubljanje kromosomov)kratkega kraka  X-
kromosoma. Pri 57%  bolnic manjka celoten  X-

kromosom  s posledičnim kariotipom 45,X. Bolnice so 
resno prizadete in bolezen lahko ugotovimo že pri 

porodu.: motena je rast, cubitus valgus, povečana je 
oddaljenost med bradavicama, najdemo limfedeme rok 

in stopal in druge malformacije kot  ledvica podobna 
konjskemu kopitu.

Turnerjev Sindrom



   Klinefelterjev sindrom - dodaten X 
kromosom pri moških: XXY

Klinefelterjev sindrom



- Google.com
- Najdi.si
- Wikipedia.org
- Knjiga Človeško telo
- Knjiga Medicina
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