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1. LASTNOSTI ŽIVČEVJA 

− glej temo: TELO KOT CELOTA 

− sestavljajo ga živčne celice ali NEVRONI in celice GLIJA 

(prehranjujejo ž. c., dajejo oporo, ...), 

− vsaka živčna c. ima telo z jedrom in c. organeli, 

− kratki izrastki so – DENDRITI, daljši izrastek – NEVRIT 

− okrog nevrita je MIELINSKA OVOJNICA, 

− živčna c. se konča z živčnimi končiči. 
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− prenos sporočil    prečni prerez hrbtenjače 
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                                                   nevron 

 

 
povezovanje nevronov 
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zgradba kemične sinapse 
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− Če encimi ne razgradijo prenašalca je celica stalno vzdražena. 

Živčni bojni strup in insekticidi preprečujejo delovanje encimov, ki 

razgrajujejo prenašalce na posinaptični membrani, zato so celice 

ves čas vzdražene. Mišične celice se nenadzorovano krčijo. Človek 

umre v hudih bolečinah. 

− Simptomi zastrupitve z živčnimi strupi vključujejo motnje vida, 

glavobol, bruhanje, povečano slinjenje, krče, težko dihanje, 

padec krvnega tlaka, povečano znojenje... 

− Sinapse lahko izločajo tudi preveč prenašalcev. Posledica so hude 

duševne bolezni. 
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− hrbtenjačnih živcev je 31 parov 

  hrbtenjačni živci 
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  hrbtenjačni živci 
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 ENOSTAVNI REFLEKS (KOLENSKI REFLEKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SESTAVLJENI REFLEKS 

− Vrežemo se v prst. Živčno vzburjenje potuje po čutilnih ž. vlaknih v 
hrbtenjačo, kjer se preklopi v dve smeri. 1. na motorično živčno vlakno (kjer 
se vzdraži mišica in roko odmaknemo), 2. na naslednje čutilno ž. vlakno , ki 

vodi vzburjenje v čutilno središče v možganski skorji, nato v po motoričnem 
ž. vlakno nazaj v hrbtenjačo ter do obraznih mišic.  

 

 



 

ŽIVČNI SISTEM 
možgani (vzdolžni prerez) 
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 VELIKI MOŽGANI 
možgani                                                      prerez možganov     



 

ŽIVČNI SISTEM 
leva in desna polobla 
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vegetativni živčni 

sistem 
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5. BOLEZNI IN POŠKODBE ŽIVČEVJA 

− središče razumskega in duševnega življenja je v možganih. 

a) DUŠEVNE BOLEZNI: 

− shizofrenija: izgubi se stik z resničnostjo, doživljajo halucinacije 
(največ poročajo o prisluhih), imajo blodnje (pogosto so 
bizarne ali preganjalne narave) in motnje govora. Slednje se 
lahko kažejo kot popolna izguba zmožnosti pogovora, kot 
tvorba ohlapno povezanih stavkov. Umik iz družbe, 
zapuščenost v oblačenju in osebni higieni ter izguba 
motivacije in razsodnosti.  

− anoreksija: obsedenost glede telesne teže (samopovzročanje 
bruhanja, jemanja zdravil in odvajal za hujšanje). 

− bulimija: motnja hranjenja, značilno prenajedanje in 
uravnavanje telesne teže z bruhanjem in pretirano telovadbo. 

− degenerativne bolezni: (alzheimerjeva, parkinsonova), 
prizadene starejše ljudi, izguba spomina, orientacije v času in 
prostoru, ne prepoznajo bližnjih. 
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 Alzheimerjeva bolezen: Prva znamenja bolezni so pozabljivost, 

neurejenost, nemirnost in motnje v presoji. Pri razviti bolezni so 

značilni izguba spomina na sveže dogodke, dezorientiranost v 

času in prostoru, nesposobnost skrbeti zase in v zadnji fazi 

globalni upad spoznavnih funkcij. Najpogostejša oblika se 
začne v kasnejši življenjski dobi, po 65. letu starosti.  

                                                                         zdravi možgani, možgani z Alzheimerjevo boleznijo 

 Parkinsonova bolezen: prizadene 

    predvsem telesno gibanje in  

    bolnika postopoma onesposobi  

    za samostojno življenje.  

    Znaki: upočasnjeni gibi, tresenje  

    v mirovanju, motnje telesne drže. 
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b) POŠKODBE DELOV ŽIVČEVJA 

− možganska kap: v možganih poči krvna žila. Je večina 

posledica poapnenja žil in povečanega krvnega tlaka. 

− pretres možganov: top udarec na lobanjo, ki zmoti 

možgansko dejavnost (težko dihanje, počasen pulz, 

vrtoglavica, glavobol, bruhanje, ...), 

− vročična kap: pregretost organizma (omotica, šumenje v 

ušesih, nezavest, ...), 

− sončarica: neposredno sončenje glave (vrtoglavica, motnje 
zavesti, močno potenje,...), 

− zlom tilnika: močan udarec v tilnik (trenutna smrt zaradi 

prekinitve bitja srca in dihanja), 

− ohromelost telesa: poškodbe osrednjega in obkrajnega 

živčevja (popolna ali delna), 

− otroška paraliza: virusno obolenje osrednjega živčevja 

(ohromelost delov telesa) 
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6. BOLEZNI ODVISNOSTI 

− povzročajo telesno in duševno zasvojenost, 

a) NEDOVOLJENA MAMILA: marihuana, hašiš, THC, LSD, kokain, 

crack, opij, morfin, heroin, ecstasy, speed. 

 
nedovoljena 

mamila 
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− KOKAIN: prividi, ko omama mine se kažejo znaki strahu in 

depresije, značilna razdražljivost, napadalnost, sprememba 

osebnosti.  

− prevelika doza je smrtno nevarna, 

− zaradi neustrezne sterilizacije injekcijskih igel – hepatitis ali virus 
HIV, 

b) DOVOLJENA MAMILA: alkohol, tobak 

− alkoholizem: veliko škode zaradi bolezni, prometnih nesreč in 

socialnih težav 

− kajenje: povzroča bolezni  

    dihal 

 
                           zdrava pljuča in pljuča kadilca  
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  posledice uživanja mamil (metamfetamin)                         (krokodil) 


