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Značilnosti živega (str. 8)

1.	 Citoplazma,	 celična	membrana,	metabolizem	 (celici	 lastni	 pre-
snovni	mehanizmi).

2.	 a)	 velikost
	 	 Virusi	so	zelo	majhni,	v	splošnem	50-	do	500-krat	manjši	od	

evkariontske	celice.
	 b)	 metabolizem
	 	 Celice	 so	metabolično	 aktivne,	 v	 njih	 večino	 časa	 potekajo	

kemične	reakcije.	Ker	virus	nima	citoplazme	in	lastnega	me-
tabolizma,	je	odvisen	od	gostiteljske	celice.

	 c)	 organeli
	 	 Virusi	nimajo	organelov,	večina	celic	pa	jih	ima.	Organeli	opra-

vljajo	posebne	naloge	v	celici.
	 č)	 genski material
	 	 Virusi	 imajo	 eno-	 ali	 dvoverižno	 RNA	 ali	 DNA.	 Celice	 imajo	

samo	 kromosome	 iz	 dvoverižne	DNA.	Kromosome	 v	 evkari-
ontskih	celicah	obdaja	jedrna	ovojnica.

	 d)	 življenjski krog
	 	 Virusi	obstajajo	zunaj	žive	celice	kot	neaktivni	delci	in	posta-

nejo	»živi«	šele	po	vstopu	v	gostiteljsko	celico,	ko	prevzamejo	
njene	presnovne	mehanizme.	Včasih	se	vključijo	v	kromosom	
gostiteljske	celice	 in	ostanejo	nedejavni	 (latentni).	Celice	so	
lahko	»žive«	 (če	so	metabolično	aktivne)	ali	mrtve	 (če	v	njih	
ni	metabolične	aktivnosti).	

  Opomba:	Obstajajo	izjeme,	na	primer	bakterijske	endospore	
so	posebne	mirujoče	oblike	brez	metabolične	aktivnosti.

3.	 Imajo	jih	za	nežive,	ker	nimajo	celične	zgradbe	(celica	je	gradbe-
na	in	delujoča	enota	živega)	in	nimajo	vseh	osnovnih	značilnosti	
živih	bitij.

Vsa živa bitja so sestavljena iz celic (str. 9)

1. Prokariontske celice	 nimajo	 znotrajceličnih	membranskih	 orga-
nelov,	niti	jedrne	ovojnice,	večina	teh	celic	je	majhnih	(0,5–10	µm),	
s	preprosto	zgradbo	in	krožno	DNA.

2. Za evkariontske celice	 so	 značilni	 v	 citoplazmo	vključeni	 zno-
trajcelični	membranski	organeli	in	jedrna	ovojnica,	znotraj	kate-
re	 so	 linearna	 DNA	 in	 beljakovine.	 Citoplazma	 je	 kompleksno	
zgrajena.

3.	 molekula,	 celica,	 tkivo,	 organ,	 organski	 sistem,	 organizem,	po-
pulacija,	združba,	ekosistem,	biosfera

Celična teorija (str. 10)

1.	 Z	mikroskopi	lahko	podrobno	preučujemo	celice.	Mikroskopi	so	
nam	omogočili	raziskave	povsem	novega	področja,	tj.	raziskave	
celic	in	mikroorganizmov.

2.	 Teorija	o	spontanem	nastanku	govori	o	nastanku	živega	iz	neži-
vega	 (npr.	 ličinke	 nastanejo	 iz	mesa).	 S	 tehnikami,	 ki	 so	 nam	
omogočile	vpogled	v	celice	in	celične	procese,	so	tako	mišljenje	
zlahka	ovrgli,	saj	je	bilo	hitro	jasno,	kako	celice	v	resnici	nasta-
jajo,	rastejo	in	se	delijo.

Svetlobni mikroskop (str. 11)

1.	 a)	 okular	 h)	 okular
b)	 stativ	 i)	 obroč	za	prilagoditev	dioptriji	oči
c)	 makrometrski	vijak	 j)	 vijak	za	spreminjanje	povečave
č)	 mikrometrski	vijak	 k)	 objektiv
d)	 objektiv	 l)	 mikroskopska	mizica
e)	 mikroskopska	mizica	 m)	vijak	za	izostritev	slike
f)	 kondenzor
g)	 vir	svetlobe

2.	 a)	 600x	povečava	 b)	600x	povečava

3.	 Klasični	 svetlobni	mikroskop	 daje	 dvodimenzionalno	 sliko	 pro-
sojnega	 preparata.	 Stereomikroskop	 pa	 kaže	 tridimenzionalno	
sliko	površine	opazovanega	objekta.

4.	 a)	 stereomikroskop	 b)	klasični	svetlobni	mikroskop	

5.	 a)	 Povečava	 nam	 pove,	 kolikokrat	 je	 slika	 predmeta	 večja	 od	
dejanskega	predmeta.	Ločljivost	je	najmanjša	razdalja	med	
točkama,	ki	ju	še	razločimo	kot	dve	točki.

	 b)	 Boljša	ločljivost	omogoča	večje	povečave	slike,	ki	je	še	vedno	
jasna.	Pri	boljši	ločljivosti	slike	vidimo	več	podrobnosti.

6.	 Vrstni red korakov	pri	pripravi	mikroskopa	za	mikroskopiranje:
	 1.	 Prižgi	svetilko	mikroskopa.
	 2.	 Zavrti	 revolver	z	objektivi,	da	bo	najkrajši	objektiv	usmerjen	

navzdol	v	smeri	preparata.	To	je	objektiv	z	najmanjšo	pove-
čavo.

	 3.	 Prilagodi	razdaljo	med	okularji	svoji	medočesni	razdalji.
	 4.	 Postavi	pripravljen	mikroskopski	preparat	na	mizico	in	ga	pri-

trdi.
	 5.	 Postavi	 opazovani	 objekt	 v	 sredino	 vidnega	 polja	mikrosko-

pa.	 Izostri	 sliko	 preparata	 z	 makrometrskim	 vijakom	 pri	
majhni	povečavi.

	 6.	 Položaj	leč	v	okularjih	prilagodi	dioptriji	svojih	oči.	Najprej	iz-
ostri	sliko	na	okularju	brez	obroča	in	nato	z	vrtenjem	obroča	
na	drugem	okularju	še	enkrat	izostri	sliko.

	 7.	 Prilagodi	 osvetlitev	 preparata	 z	 zaslonko.	 Svetlobna	 lisa	 
(vidno	polje)	naj	bo	naravnost	pod	objektivom	in	enakomer-
no	osvetljena.

	 8.	 Če	je	potrebno,	prilagodi	osvetlitev	še	s	potenciometrom	sve-
tilke,	da	dobiš	najboljšo	sliko	preparata.

	 9.	 Izostri	sliko	preparata	pri	objektivu	srednje	povečave	z	ustre-
znim	vijakom.

	 10.	 Izostri	sliko	preparata	pri	objektivu	z	veliko	povečavo.	Upora-
bi	mikrometrski	vijak.

Velikost celic (str. 13)

1.	 a)	 Ameba:	 300	μm	 0,3	mm
	 b)	 Luknjičarka:		 400	μm	 0,4	mm
	 c)	 Leptospira:		 7–8	μm	 0,007–0,008	mm
	 č)	 Celice	povrhnjice	čebule:	 120	μm	 0,12	mm
	 d)	 Vodna	bolha	(Daphnia):		 2500	μm	 2,5	mm
	 e)	 Papillomavirus:		 0,13	μm	 0,00013	mm

2. Papillomavirus; Leptospira;	celice	povrhnjice	čebule;	ameba;	lu-
knjičarka;	vodna	bolha

3.	 ameba,	 luknjičarka,	 vodna	bolha,	morda	 tudi	 celice	povrhnjice	
čebule;	spodnja	meja	ločljivosti	človeškega	očesa	je	0,1	mm

4.	 a)	 0,00025	mm
	 b)	 0,45	mm
	 c)	 0,0002	mm
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Prokariontska celica (str. 14)

1.	 Možni	odgovori:
–	 nimajo	membranskih	organelov
–	 imajo	en	sam	krožen	kromosom
–	 lahko	imajo	majhne	krožne	DNA,	imenovane	plazmidi
–	 jedro	ni	izoblikovano,	DNA	je	prosto	v	citoplazmi
–	 celično	steno	sestavljajo	posebni	polisaharidi

2.	 DNA,	ki	ni	del	glavnega	kromosoma,	temveč	plazmida,	se	zlahka	
prenaša	 iz	ene	bakterije	 v	drugo.	Bakterijska	odpornost	 (rezis-
tenca)	proti	antibiotikom	je	velikokrat	posledica	takih	prenosov.	 
To	bakterijam	zagotavlja	večjo	možnost	preživetja	saj	pridobljen	
dedni	zapis	(en	ali	več	genov)	postane	del	njihovega	genoma.

Rastlinska celica (str. 15)

1.	 a)	 mitohondriji	 g)	 endoplazemski	retikulum
b)	 citoplazma	 h)	 jedrne	pore
c)	 kloroplasti	 i)	 jedrna	ovojnica
č)	 celična	stena	 j)	 jedro
d)	 plazmalema	 k)	 ribosomi
e)	 vakuola	 l)	 Golgijev	aparat
f)	 škrobna	zrna

2.	 A:	 jedro
	 B:	 celična	stena
	 C:	 jedro	
	 Č:	 kloroplasti

3.	 a)	 Citoplazemski	 tok	 je	 hitro	 pretakanje	 citoplazme	 v	 evkari-
ontskih	celicah.	Najbolje	viden	v	celicah	višjih	rastlin	in	alg.

	 b)	

Glivna celica (str. 16)

1.	 Imajo	 celično	 steno,	 zgrajeno	 predvsem	 iz	 hitina,	 energijo	 in	
ogljik	dobijo	iz	organskih	snovi	(so	heterotrofi),	imajo	zunajcelič-
no	prebavo.

2.	 Iz	 konic	 hif	 izločajo	 prebavne	 encime,	 ki	 razgrajujejo	 komple-
ksne	ogljikove	hidrate,	proteine	in	maščobe	iz	substrata,	na	ka-
terem	 rastejo.	 Manjše	 molekule,	 ki	 so	 produkt	 razgradnje,	
vsrkajo	skozi	hitinsko	celično	steno	in	plazmalemo	v	telo.

3.	 Telo	glive	je	v	večini	(90	%)	zgrajeno	iz	vode.	Velike	količine	vode	
potrebujejo,	da	lahko	uspevajo	(rastejo).

4.	 a)	 Kvasovke:	 Te	 glive	 izločajo	encime,	 ki	 povzročajo	 vrenje	oz.	
fermentacijo.	 Uporabljamo	 jih	 pri	 varjenju	 piva,	 proizvodnji	
vina	in	kefirja	ter	v	pekarstvu.

	 b)	 Penicillium:	Glivo	uporabljamo	pri	proizvodnji	antibiotika	(pe-
nicilina).

celica račje zeli

Živalska celica (str. 17)

1.	 a)	 plazmalema	 d)	 lizosom
b)	 Golgijev	aparat	 e)	 jedro
c)	 centriol	 f)	 zrnati	endoplazemski	retikulum
č)	 mitohondrij	 g)	 citoplazma

2.	 Rastlinske	celice	imajo	trdno	celulozno	steno,	zato	se	ne	giblje-
jo	in	ne	morejo	fagocitirati	snovi	kot	živalske	celice.

3.	 a)	 Na	intenzivno	sintezo	sekrecijskih	proteinov	kažeta	dobro	raz-
vit	zrnati	endoplazemski	retikulum	in	Golgijev	aparat.

	 b)	 Veliko	število	mitohondrijev	 je	pokazatelj	velike	metabolične	
aktivnosti	celice.

4.	 Celica	je	evkariontska,	ker	ima	jedro	in	membranske	organele.

5.	 Možni	odgovori:
–	 škrobna	zrna	v	amiloplastih
–	 kloroplasti,	posebni	plastidi,	ki	vsebujejo	fotosintetska	barvila,	
npr.	klorofil

–	 velika	vakuola,	ki	velikokrat	zavzame	večino	osrednjega	dela	
celice	(v	živalskih	celicah	so	vakuole	zelo	majhne)

–	 celična	stena	pretežno	iz	celuloze;	trdna	struktura,	ki	z	zuna-
nje	strani	obdaja	plazmalemo

–	 plazmodezme	(citoplazemske	povezave	med	celicami)

Biološke molekule (str. 18)

1.	 Oglej	si	spodnjo	shemo:

2. Dipolna narava	vode	se	kaže	v	tem,	da	je	dobro	topilo	za	števil-
ne	snovi,	med	drugim	za	ione	in	druge	polarne	molekule,	kot	so	
sladkorji	in	aminokisline.	Zato	z	lahkoto	sodeluje	v	biokemičnih	
reakcijah.

3.	 Ogljik,	vodik	in	kisik.

4.	 Žveplo	in	dušik.

5.	 Štiri	kovalentne	vezi.

6.	 a)	 Prozornost:	 Lastnost:	 voda	 je	 brezbarvna	 in	 prepustna	 za	
svetlobo.	Biološki pomen:	zaradi	te	lastnosti	lahko	fotosinte-
za	poteka	tudi	precej	globoko	v	vodi.	Fotosintetsko	območje	
(evfotično	območje)	omogoča	življenje	na	Zemlji.

	 b)	 Transport po ksilemu:	Lastnost:	kohezivne	lastnosti	in	velika	
površinska	napetost.	Biološki pomen:	te	lastnosti	omogočajo	
vodnim	molekulam,	 da	 se	 držijo	 skupaj	 (»se	 zlepijo«)	 in	 se	
kohezivno	 premikajo	 skozi	 žile	 do	 precejšnje	 višine	 (po-
membno	za	sprejemanje	vode	in	mineralnih	snovi	iz	prsti).

	 c)	 Transport glukoze:	Lastnost:	voda	je	univerzalno	topilo.	Bio-
loški pomen:	lastnosti	vode	kot	topila	omogočajo,	da	se	sno-
vi,	kot	je	glukoza,	lahko	prenašajo	po	telesu.

	 č)	 Toplotna stabilnost:	Lastnost:	visoka	specifična	toplota;	voda	
absorbira	velike	količine	energije,	njena	temperatura	pa	se	
le	malo	dvigne.	Biološki pomen:	toplotna	stabilnost	vodnega	

Voda	obdaja	
pozitivni	ion	(Na+).

Voda	obdaja	
negativni	ion	(Cl–).
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okolja	omogoča	organizmom	(brez	sposobnosti	termoregula-
cije)	 ohranjanje	 stabilne	 telesne	 temperature	 kljub	 sezon-
skemu	nihanju	temperature	zraka.

	 d)	 Hladilni učinek izhlapevanja:	 Lastnost:	 visoka	 izparilna	 to-
plota.	Voda	absorbira	veliko	količino	energije,	preden	izhlapi.	
Biološki pomen:	 organizmi	 v	 okoljih,	 v	 katerih	 temperatura	
niha,	lahko	potenje	in	transpiracijo	učinkovito	uporabljajo	za	
uravnavanje	temperature.

Ogljikovi hidrati (str. 20)

1.	 Monosaharidi	so	vir	energije	za	celični	metabolizem	(npr.	gluko-
za	za	aerobno	celično	dihanje).

2.	 a)	 Škrob:	 Sestavljajo	 ga	 razvejane	 verige	 iz	 molekul	 glukoze.	
Škrob	 je	zaloga	energije	pri	 rastlinah	 (nalaga	se	v	celicah	v	
obliki	netopnih	škrobnih	zrn).

	 b)	 Glikogen:	 Je	 polisaharid	 iz	močno	 razvejanih	 verig	molekul	
glukoze.	Je	vir	shranjene	energije	za	živali	(shranjuje	se	veči-
noma	v	jetrnih	in	mišičnih	celicah).

	 c)	 Celuloza:	 Dolga,	 nerazvejana	 veriga	 iz	 številnih	 glukoznih	
molekul.	 Je	 glavna	 gradbena	 sestavina	 rastlinskih	 celičnih	
sten,	ksilemskega	dela	žil	in	lesa.

	 č)	 Hitin:	Sestavljajo	ga	nerazvejane	verige	molekul	glukoze.	Na	
vsako	glukozo	je	vezana	amino	skupina.	Iz	hitina	so	pretežno	
zgrajene	celične	stene	gliv	in	zunanje	ogrodje	členonožcev.

3.	 a)	 S	kondenzacijo.	 b)	 S	hidrolizo.

Lipidi (str. 21)

1.	 a)	 Trigliceridi	so	sestavljeni	 iz	glicerola,	na	katerega	so	vezane	
tri	maščobne	kisline.

	 b)	 V	nasprotju	s	 trigliceridi	so	pri	večini	 fosfolipidov	na	glicerol	
vezani	dve	maščobni	kislini,	 fosfatna	skupina	in	manjša	po-
larna	molekula.

2.	 Lipidi	imajo	v	primerjavi	z	ogljikovimi	hidrati	in	beljakovinami	ve-
čji	delež	vodikovih	atomov	(teh	je	največ	v	maščobnih	kislinah),	
zaradi	česar	so	energijsko	zelo	bogate	molekule	(iz	maščob	se	
lahko	 sprosti	 tudi	 do	 dvakrat	 več	 energije,	 kot	 se	 je	 sprosti	 iz	
enake	količine	ogljikovih	hidratov	in	beljakovin).

3.	 Glavni	 poudarki	 zahtevanih	 odgovorov	 so	 podčrtani:	 Lipidi	 so	
bogatejši	vir	energije	kot	ogljikovi	hidrati	in	proteini.	Z	oksidacijo	
maščobnih	kislin	 se	pri	 aerobnem	dihanju	sprošča	energija	 za	
druge	metabolične	 procese.	 So	 pomembne	molekule	 za	 shra-
njevanje	energije.	Ogljikovi	hidrati	in	beljakovine	se	z	ustreznimi	
encimi	 lahko	 pretvorijo	 v	 lipide.	 Na	 ta	 način	 se	 viški	 energije	
ogljikovih	hidratov	in	beljakovin	uskladiščijo	v	maščobnem	tkivu.	
Maščobne	obloge	 varujejo	 notranje	 organe	pred	udarci	 in	me-
hanskimi	poškodbami	 (npr.	 ledvice	ali	srce).	Uskladiščeni	 lipidi	
so	 tudi	 dobri	 toplotni	 izolatorji,	 ki	 zmanjšujejo	 izgubo	 telesne	
toplote.	 Lipidi	 so	 vir	 metabolne	 vode.	 Na	 primer	 iz	 maščob	 
v	kamelji	grbi	se	pri	presnovi	sproščata	energija	in	veliko	vode.	
Steroidi	 (skupina	 lipidov)	 so	 pomembni	 hormoni	 (npr.	 aldoste-
ron,	testosteron)	 in	pomembni	za	transport	v	maščobah	topnih	
vitaminov,	kot	je	vitamin	E.	Voski	in	olja	prekrivajo	organizme	in	
odbijajo	vodo.	Fosfolipidi	so	glavni	gradniki	celičnih	membran.

Nukleinske kisline (str. 22)

1.	 Glej	sliko	(prikazana	je	samo	polovica	DNA	iz	naloge):

2.	 a)	 V	običajni	dvojni	verigi	DNA	so	vedno	vezane	naslednje	baze:	
gvanin	 s	 citozinom,	 citozin	 z	 gvaninom,	 timin	 z	 adeninom,	
adenin	s	timinom.

	 b)	 V	mRNA	pri	vezavi	z	adeninom	uracil	nadomešča	timin.
	 c)	 Vodikove	vezi	v	dvoverižni	DNA	povezujejo	obe	verigi	DNA.

3. Nukleotidi so	 gradniki	 nukleinskih	 kislin	 (DNA,	 RNA).	 Njihovo	
natančno	zaporedje	določa	genetski	načrt	organizma.

4. Matrična	veriga	DNA	 je	komplementarna	kodirajoči	verigi	 in	 je	
matrica	 (kalup)	 za	 prepis	 molekul	 mRNA.	 Kodirajoča	 veriga	
(nosi	genetski	kod)	ima	enako	zaporedje	nukleotidov	kot	mRNA,	
razlika	 je	 le	 v	 tem,	 da	 timin	 iz	 kodirajoče	 verige	DNA	 v	mRNA	
nadomešča	uracil.

5.	 	 DNA  RNA
 sladkor  deoksiriboza	 riboza
 baze  adenin		 adenin
	 	 gvanin		 gvanin
	 	 citozin		 citozin
	 	 timin		 uracil
 število verig  dve	(dvojna)		 ena	(enojna)
 relativna dolžina		 dolga		 kratka

Sestavljanje modela DNA (str. 24)

3.	 Oznake,	kot	so	prikazane:

4.	in	5.	Slika	rešitve	je	na	naslednji	strani.

6.	 Dejavniki,	ki	preprečujejo	napačne	vezave	nukleotidov:
–		število	mest	za	tvorbo	vodikovih	vezi
–		velikost	 (dolžina)	 baz	 (timin	 in	 citozin	 sta	 kratka,	 adenin	 in	
gvanin	sta	dolga)

 Primeri:
•	Citozin	se	ne	veže	s	citozinom,	ker	sta	bazi	preveč	oddaljeni.
•	Gvanin	se	ne	veže	z	gvaninom,	ker	sta	bazi	predolgi,	da	bi	bili	
lahko	postavljeni	druga	ob	drugo.

•	Timin	se	ne	veže	z	gvaninom,	ker	se	ne	ujemata	v	številu	 in	
orientaciji	vodikovih	vezi.

A

C

T

G

purinska	baza	
(gvanin)

pirimidinska	baza	
(citozin)

purinska	baza	
(adenin)

vodikova	vez

pirimidinska	 
baza	(timin)

sladkor	
(deoksiriboza)

fosfat

sladkor	
(deoksiriboza)

S

P

fosfat baza

sladkor

vodikovi	vezi
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Aminokisline (str. 28)

1.	 a)	 Stranska	skupina	(R)
	 b)	 Aminokislinsko	zaporedje	v	polipeptidni	verigi.
	 c)	 Zaporedje	nukleotidov	v	DNA	oz.	mRNA.
	 č)	 Aminokisline	se	razlikujejo	med	seboj	po	stranskih	skupinah	

(R).	Stranske	skupine	nekaterih	aminokislin	tvorijo	s	stranskimi	
skupinami	drugih	aminokislin	v	polipeptidu	značilne	medmolekul-
ske	povezave,	kar	vpliva	na	prostorsko	zvitje	polipeptidne	verige.

2.	 a)	 Peptidna	vez
	 b)	 Vez	nastane	s	kondenzacijo.

	 c)	

	 č)	 Dipeptidi	in	polipeptidi	razpadejo	s	hidrolizo.

Proteini (str. 29)

1.	 a)	 Strukturna:	 proteini	 (beljakovine) so	 pomembna	 sestavina	
vezivnega	tkiva	(kolagen)	in	kožnih	tvorb	keratin	–	roževina:	
lasje,	 nohti,	 rogovi;	 najdemo	 jih	 tudi	 raztresene	 po	 celičnih	
membranah	in	v	njih,	vendar	 imajo	pri	 tem	običajno	regula-
torno	vlogo.	Proteini so	pomembni	tudi	za	vzdrževanje	tesno	
zvite	zgradbe	zvitega	(spiraliziranega)	kromosoma.
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	 b)	 Regulatorna:	hormoni,	kot	so	inzulin,	adrenalin	(spremenje-
na	 aminokislina),	 glukagon,	 so	 kemični	 prenašalci,	 ki	 se	
sproščajo	 iz	žlez	 in	sprožijo	odgovor	v	 tarčnem	tkivu.	Poma-
gajo	 ohranjati	 homeostazo.	Encimi	 uravnavajo	metabo	lične	
procese	v	celicah.

	 c)	 Krčljiva:	aktin	in	miozin	sta	gradnika	mišičnih	celic.	Ko	je	na	
voljo	energija,	proteina drsita	drug	mimo	drugega.

	 č)	 Imunološka:	gama	globulini	so	krvni	proteini,	ki	delujejo	kot	
protitelesa	in	se	vežejo	na	antigene	(tuje	snovi	in	mikroorga-
nizme),	jih	onesposobijo	in	uničijo.

	 d)	 Transport:	hemoglobin	in	mioglobin	sta	proteina,	ki	delujeta	
kot	prenašalni	molekuli	za	prenos	kisika	po	krvnih	obtočilih	
vretenčarjev.	Nevretenčarji	imajo	v	krvi	običajno	drugačen	tip	
prenašalnih	molekul	za	kisik.

	 e)	 Katalitična:	encimi,	kot	so	amilaza,	lipaza,	laktaza	in	tripsin,	
sodelujejo	 pri	 kemični	 prebavi	 hrane.	 V	 vsakem	metabolič-
nem	procesu	v	organizmu	sodelujejo	številni	drugi	encimi.

2.	 Denaturacija	 uniči	 delovanje	 proteinov	 zaradi	 nepovratne	 (ire-
verzibilne)	spremembe	v	natančni	terciarni	ali	kvartarni	zgradbi	
(strukturi),	ki	omogoča	biološko	aktivnost.	Denaturiran	encimski	
protein,	 recimo,	 nima	 pravilno	 poravnanih	 aktivnih	 mest,	 zato	
ne	more	vezati	molekule	substrata.

3.	 Možna	odgovora:
–	 Kroglasti	proteini	 imajo	terciarno	zgradbo,	ki	 jim	daje	krogla-
sto	obliko.	Nitasti	proteini	imajo	terciarno	zgradbo	dolgih	verig	
ali	listov,	pogosto	s	številnimi	prečnimi	vezmi.

–	 Nitasti	proteini	so	zaradi	svoje	zgradbe	netopni	v	vodi.	Krogla-
sti	proteini	so	zaradi	sferične	narave	vodotopni.

4.	 a)	 21	aminokislin						b)	30	aminokislin

Encimi (str. 31)

1.	 Katalizatorji	omogočajo	hitrejši	potek	reakcij.	Encimi	so	biološke	
molekule	(običajno	proteini),	ki	omogočajo	potek	reakcij,	ki	sicer	
ne	bi	potekale,	ali	pa	pospešijo	reakcije,	ki	bi	sicer	potekale	poča-
sneje.	Zato	jih	imenujemo	biokatalizatorji. Aktivno mesto	je	od-
ločilno	za	njihovo	delovanje;	to	je	območje,	kamor	encim	pritegne	
molekule	substrata	in	jih	postavi	tako,	da	reakcija	lahko	poteče.

2. Katabolizem so	metabolične	reakcije,	v	katerih	se	velike	mole-
kule	 razcepijo	 v	manjše.	 Take	 so	 reakcije	 celičnega	dihanja	 in	
prebave	v	 celici.	 Pri	 teh	 reakcijah	se	sprošča	energija,	 zato	 so	
eksergonske. Anabolizem pa	 vključuje reakcije,	 v	 katerih	 iz	
majhnih	molekul	nastajajo	večje.	Med	anabolične	reakcije	sodi	
sinteza	proteinov	in	fotosinteza.	Pri	teh	reakcijah	se	energija	po-
rablja,	zato	so	endergonske.

3. Model ključa in ključavnice predlaga,	 da	 substrat	 enostavno	
pritegne	v	natančno	prilegajočo	se	 špranjo	 (aktivno	mesto)	na	
encimu.	Po	tem	modelu	je	aktivno	mesto	encima	nekakšen	pa-
sivni	sprejemnik	substrata.

4. Model inducirane prilagoditve je	 spremenjena	verzija	modela	
ključa	in	ključavnice,	po	kateri	se	substrat	prilega	v	aktivno	me-
sto,	 s	 čimer	 sproži	 spremembo	oblike	aktivnega	mesta	 v	enci-
mu,	kar	omogoči	nadaljevanje	reakcije.

5.	 Možni	odgovori:
–	 odstopanje	od	optimalne	vrednosti	pH
–	 pretirano	visoka	temperatura	(segrevanje)
–	 obdelovanje	z	 ioni	 težkih	kovin,	sečnino,	organskimi	topili	ali	
detergenti

	 Vse	te	snovi	denaturirajo	proteine,	tako	da	cepijo	nekovalentne	
vezi,	ki	vzdržujejo	funkcionalno	sekundarno	in	terciarno	zgradbo	
proteinov.	Kovalentne	vezi,	ki	določajo	primarno	zgradbo,	pogo-
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sto	ostanejo	nedotaknjene,	vendar	se	izgubi	topnost	proteina	in	
njegova	aktivna	oblika	(aktivno	mesto).

6.	 Zaradi	mutacije	se	lahko	v	polipeptidno	verigo	vključi	druga	ami-
nokislina.	Končni	protein	se	zato	ne	zvije	pravilno	(nepravilna	ter-
ciarna	 in	kvartarna	zgradba	aktivnega	mesta)	 in	 izgubi	biološko	
vlogo.	Opomba:	 Če	 gre	 za	 tiho	mutacijo	 ali	mutacijo	 v	 nekritič-
nem	območju	proteina,	lahko	ostane	encim	normalno	aktiven.

Uporabnost encimov (str. 33)

1.	 a)	 Reakcija	ne	bi	potekala	ali	pa	bi	bila	za	njen	potek	potrebna	
visoka	temperatura	in	pritisk.

	 b)	 Reakcija	bi	potekala	počasi.	Postopek	bi	bil	zaradi	tega	dražji.

2.	 Lastnosti	mikrobnih	encimov,	zaradi	katerih	so	primerni	kot	 in-
dustrijski	katalizatorji:
–		velika	raznolikost	mikroorganizmov:	pomembna,	ker	to	pome-
ni,	da	je	na	voljo	veliko	mikrobnih	encimov,

–		gojenje	mikroorganizmov	je	razmeroma	preprosto,	zato	so	en-
cimi	cenovno	ugodni	za	industrijsko	proizvodnjo,

–		encime	je	mogoče	imobilizirati	in	jih	večkrat	uporabiti,	s	čimer	
se	zmanjšajo	stroški,

–		encimi	večinoma	ne	potrebujejo	posebnih	razmer	za	delova-
nje,	zato	 lahko	industrijski	postopki	potekajo	pri	standardnih	
temperaturah	 in	pritiskih.	Obstajajo	 tudi	specifični	encimi,	ki	
katalizirajo	reakcije,	kadar	te	potekajo	v	specifičnih	razmerah	
(npr.	pri	visoki	temperaturi).

3.	 Samo	kratki	odgovori	(podan	je	po	en	primer	encima,	čeprav	jih	
je	pogosto	možnih	več).	Napišeš	lahko	več	podrobnosti.

	 a)	 Kimozin	iz	genetsko	spremenjenih	kvasovk	ali	bakterij	(E. coli 
in	Kluyveromyces lactis).

	 b)	 Uporabljajo	ga	za	koagulacijo	mlečne	beljakovine	kazeina.

	 a)	 Amiloglukozidaze iz	genetsko	spremenjenih	bakterij.
	 b)	 Uporabljajo	jih	za	pospeševanje	pretvorbe	škroba	v	sladkor-

je	v	proizvodnji	nizkokaloričnega	piva.	Opomba:	Proteaze iz 
genetsko	 spremenjenih	 mikroorganizmov	 uporabljajo	 za	
spreminjanje	beljakovin	iz	sladu	in	za	preprečevanje	motno-
sti.	Dodajajo	 jih	naravnim	proteazam	iz	kalečega	žita,	ki	 to-
pijo	 beljakovine	 v	 žitu	 ter	 sprostijo	 aminokisline,	 zato	
postanejo	dostopne	kvasovkam.

	 a)	 Pektinaze iz	bakterije	Erwinia	ali	genetsko	spremenjene	gli-
ve	Aspergillus niger.

	 b)	 Razcepijo	 topne	verige	pektina,	ki	ostanejo	v	 iztisnjenih	so-
kovih,	in	tako	zmanjšajo	motnost.

	 a)	 Citrat-sintazo	proizvaja	mutirani	sev	glive Aspergillus niger.
	 b)	 Citrat-sintaza	 (tudi	 izocitrat-dehidrogenaza)	 katalizira	 fer-

mentacijo	saharoze	(ob	pomanjkanju	dušika)	v	citronsko	ki-
slino,	 ki	 je	 splošno	 uporabno	 sredstvo	 za	 konzerviranje	 in	
uravnavanje	pH	v	živilski	industriji.

	 a)	 Proteaze	iz	bakterije Bacillus subtilis.
	 b)	 Cepijo	peptidne	vezi	v	beljakovinskih	madežih.

	 a)	 Invertaza (saharaza)	iz	kvasovk	rodu	Saccharomyces.
	 b)	 Spreminja	 saharozo	 v	 invertni	 sladkor	 –	 zmes	 glukoze	 in	

fruktoze,	 ki	 jo	 uporabljajo	 v	 proizvodnji	 sladkarij	 z	 mehkim	
polnilom.

	 a)	 Glukoza-oksidaza	iz	glive Aspergillus niger.
	 b)	 Uporabljajo	jo	v	medicinskih	biosenzorjih	za	zaznavanje	ravni	

glukoze	v	krvi.	Glukoza-oksidaza	katalizira	pretvorbo	glukoze	
v	glukonsko	kislino.

	 a)	 Proteaze	iz	bakterije Bacillus subtilis.
	 b)	 Cepijo	peptidne	vezi	v	proteinih	 ter	 razgradijo	dlake	 in	 tkivo	

živalskih	kož.

	 a)	 Laktaza iz	bakterije	Kluyveromyces lactis.
	 b)	 V	 mlečnih	 proizvodih	 z	 nizko	 vsebnostjo	 laktoze	 spreminja	

laktozo	v	glukozo	in	galaktozo.

	 a)	 Ligninaze iz	gliv	bele	trohnobe.
	 b)	 Razgradijo	 lignin	 v	 lesni	 kaši	 in	 lesnih	 odpadkih.	 Lignin	 je	

kompleksna	molekula,	pri	njegovi	razgradnji	sodeluje	več	en-
cimov:	lakaza,	lignin-peroksidaza	in	mangan-peroksidaza.

4.	 a)	 V	biosenzorjih	uporabljajo	biološke	snovi,	na	primer	encime,	
za	 zaznavanje	 prisotnosti	 ali	 koncentracije	 določene	 snovi.	
Opomba:	Biološka	snov	je	imobilizirana	v	polprevodniku.	Nje-
na	aktivnost	 (kot	odgovor	na	prisotnost	substrata)	povzroča	
spremembo	ionov,	ki	jo	zazna	pretvornik,	nato	se	signal	ojači	
in	izpiše	na	zaslonu	iz	tekočih	kristalov.

	 b)	 Encim,	 ki	 kot	 substrat	 uporablja	 alkohol	 (npr.	 alkohol-dehi-
drogenaza),	bi	lahko	imobilizirali	v	biološkem	prepoznavnem	
sloju.	Produkt	njegovega	delovanja	 (na	alkohol)	 bi	 povzročil	
zaznavno	spremembo,	ki	bi	 jo	 lahko	ojačili	 in	 izpisali	na	za-
slonu	iz	tekočih	kristalov.

5.	 a)	 Mikrobne	proteaze	uporabljajo	v	strojarstvu	pred	strojenjem	
(npr.	za	odstranjevanje	maščobe	 in	dlak	s	kož).	Zaradi	eno-
stavnosti	postopka	pridobivanja	teh	encimov	in	zaradi	njiho-
ve	 raznolikosti	 so	 se	 zmanjšali	 stroški	 obdelave	 kož.	
Mikrobne	proteaze	so	 tudi	 varnejše	 in	okolju	prijaznejše	od	
strupenih	kemikalij,	ki	so	jih	tradicionalno	uporabljali	pri	stro-
jenju	 (odpadne	vode	 iz	strojarn	so	dolgo	onesnaževale	oko-
lje,	ker	so	vsebovale	kemikalije,	kot	so	apno,	natrijev	sulfid,	
sol	ter	organska	topila	in	barvila).

	 b)	 Kimozin	 iz	 mikroorganizmov	 je	 večinoma	 nadomestil	 sirilo	
(renin)	 iz	telečjih	želodcev,	ki	so	ga	tradicionalno	uporabljali	
v	 sirarstvu.	 Kimozin	 pridobivajo	 iz	 genetsko	 spremenjenih	
mikroorganizmov	 in	 je	 zelo	 čist,	 zato	 je	 njegovo	 delovanje	
bolj	predvidljivo	kot	delovanje	tradicionalnega	sirila,	obenem	
pa	je	postopek	pridobivanja	hitrejši	kot	pri	sirilu.	Zaradi	tega	
se	 je	 sirarjem	 lažje	 prilagajati	 spreminjajočim	 se	 potrebam	
tržišča.	Sir,	pripravljen	z	mikrobnim	kimozinom,	je	sprejemljiv	
tudi	za	vegetarijance	in	druge,	ki	ne	jedo	sira,	pripravljenega	
s	 tradicionalnim	 sirilom.	 Proizvod,	 pripravljen	 z	 mikrobnim	
kimozinom,	je	tako	postal	privlačnejši,	zaradi	boljše	učinkovi-
tosti	encima	pa	so	se	zmanjšali	tudi	stroški	predelave	sira.

	 c)	 Uporaba	glivnih	 ligninaz	za	obdelavo	 lesnih	odpadkov	 je	pri-
jaznejša	do	okolja	 in	 zmanjša	onesnaževanje	 v	primerjavi	 s	
tradicionalnimi	metodami	(kot	so	organske	žveplove	spojine).	
Obdelava	lesnih	odpadkov	z	glivami	učinkovito	pospešuje	na-
ravne	procese	biodegradacije	in	omogoča,	da	ti	potekajo	tudi	
pri	nižjih	temperaturah.	Tako	obdelani	lesni	odpadki	so	upo-
rabni	kot	kompost	ali	za	gojenje	gob.

Zgradba membran (str. 35)

1.	 Celična	 membrana	 je	 sestavljena	 iz	 fosfolipidnega	 dvosloja,	 v	
katerega	so	vključeni	številni	proteini,	glikoproteini	in	glikolipidi.	
Fosfolipidni	dvosloj	 je	precej	 tekoč,	 tako	da	se	proteini	 v	njem	
lahko	premikajo.

2.	 Celične	membrane	opravljajo	v	celici	številne	naloge.	Plazmale-
ma	omejuje	celico,	hkrati	pa	omogoča	različnim	snovem	vstopa-
nje	v	celico	in	izstopanje	iz	nje.	Proteini	na	površini	plazmaleme	
omogočajo	celično	prepoznavanje.	Membrane	znotraj	celice	pa	
oblikujejo	predelke	 v	 citoplazmi	–	organele,	 v	 katerih	potekajo	
različni	 presnovni	 (encimski)	 procesi.	 V	membranah	 so	mnogi	
proteini,	ki	sodelujejo	pri	različnih	presnovnih	procesih.
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3.	 a)	 Več	 možnih	 odgovorov:	 Golgijev	 aparat,	 mitohondrij,	 kloro-
plast,	 endoplazemski	 retikulum	 (zrnati	 ali	 gladki),	 jedro,	 va-
kuola,	lizosom.

	 b)	 Odvisno	od	izbora	odgovora	a).	V	splošnem	membrane	ome-
jujejo	 predelke	 (kompartmente),	 v	 katerih	 potekajo	 različni	
encimski	procesi,	nadzirajo	vstop	in	izstop	snovi,	ki	se	obde-
lujejo	v	posameznem	predelku,	in	so	aktivna	površina	za	pri-
penjanje	encimov,	ki	sodelujejo	v	metabolizmu.

4.	 Tri	organeli,	ki	še	niso	bili	 izbrani	pri	tretjem	odgovoru:	Golgijev	
aparat,	mitohondrij,	kloroplast,	endoplazemski	retikulum	(zrnati	
ali	gladki),	jedro,	vakuola,	lizosom.

5.	 a)	 Holesterol	se	vriva	med	molekule	fosfolipidov	in	stabilizira	li-
pidni	dvosloj.

	 b)	 Da	lahko	membrane	ostanejo	tekoče	pri	temperaturah	blizu	
0	oC,	morajo	vsebovati	veliko	holesterola.	Več	kot	je	holeste-
rola	v	membrani,	bolj	je	membrana	tekoča.

6.	 a)	 do	 c):	 kisik,	 organske	 snovi	 (glukoza),	 minerali	 in	 elementi	 
v	sledovih,	voda.

7.	 a)	 ogljikov	dioksid
	 b)	 produkti	presnove	dušikovih	spojin	(npr.	sečnina)

8.	 Plazmalema:

Osmoza v celicah (str. 37)

1.	 Polprepustna	membrana	 je	vsaka	membrana,	ki	dovoljuje	pre-
hajanje	 samo	 določenim	 snovem.	 Voda	 prehaja	 z	 lahkoto,	 to-
pljenci	počasneje	ali	celo	sploh	ne	(odvisno	od	velikosti).

	 Tudi	plazmalema	je	prepustna	in	še	več	–	s	spremembo	struk-
ture	 lahko	 istim	snovem	omogoča	ali	omejuje	prehajanje,	 zato	 
pravimo,	da	je	izbirno prepustna.

2.	 a)	 Živalske	celice:	koncentracijski	gradient
	 b)	 Rastlinske	celice:	koncentracijski	gradient,	pritisk	zaradi	tr-

dnosti	celične	stene

3.	 Živalske	celice	so	manj	vzdržljive	za	spremembe	v	neto	količini	
vode	 kot	 rastlinske.	 Pri	 živalskih	 celicah	 prevelik	 dotok	 vode	
povzroči,	da	celice	počijo,	posledica	prevelike	izgube	vode	pa	je	
krčenje	celic.	Pri	rastlinskih	celicah	neto	dotok	vode	do	določe-
ne	mere	omejuje	pritisk	celične	stene.	Celulozna	celična	stena	
rastlin	 preprečuje,	 da	 bi	 celice	 počile,	 in	 jim	 daje	 turgor	 (po-
memben	za	oporo	rastlini).

4.	 a)	 Čista	voda:	Voda	se	bo	premikala	v	celico	in	ta	se	bo	razpo-
čila	(lizirala).

	 b)	 Hipertonična	 raztopina:	 Celica	 bo	 izgubljala	 vodo	 in	 celična	
membrana	se	bo	nagubala.

	 c)	 Hipotonična	raztopina:	Celica	bo	pridobivala	vodo	in	celična	
membrana	se	bo	razpočila	(lizirala).

5.	 Paramecij	 (Paramecium)	 je	 hipertoničen	 glede	 na	 obdajajoče	
sladkovodno	okolje	in	voda	stalno	vdira	v	celico.	Zato	jo	je	treba	
ves	čas	izločati	(vloga	krčljivih	vakuol).

protein	na	površini protein,	ki	prebada	
lipidni	dvosloj

Nekateri	proteini	 
so	vključeni	v	lipidni	

dvosloj.

Skozi	kanal,	ki	ga	oblikuje	
protein,	lahko	potujejo	
določene	snovi

fosfolipid

hidrofobni	del

hidrofilni	del

6.	 a)	 hipotonična
	 b)	 Nadomestna	tekočina	mora	spodbuditi	gibanje	vode	v	celice	

in	 tkiva	 (ki	 so	 dehidrirana	 in	 imajo	 višjo	 koncentracijo	 to-
pljencev	kot	pijača).	Opomba:	Mnogi	športni	napitki	so	izoto-
nični.	Glede	na	 to,	 kako	močna	 je	 dehidracija,	 so	 ti	 napitki	
lahko	učinkovitejši,	če	so	razredčeni.

7.	 Povzročitelj	malarije:	izotoničen	glede	na	kri.

8.	 a)	 Turgorski	tlak naraste,	ko	v	celico	vstopi	dovolj	vode,	da	priti-
sne	vsebino	celice	ob	togo	celično	steno.	Pritisk,	ki	nasprotuje	
nadaljnjemu	vdiranju	vode	v	celico	(pritisk	celične	stene),	pov-
zroči	nastanek	turgorja	(»napetosti«	oz.	nabreklosti)	celice.

	 b)	 Turgor	daje	rastlinam	oporo.	Posebej	pomemben	je	za	oporo	
mehkim	rastlinskim	tkivom,	kot	so	listi	in	cvetovi,	in	za	oporo	
zelnatim	rastlinam.	Zelnatim	rastlinam	brez	sekundarnih	ode-
belitev	daje	turgor	večino	opore.	Kadar	primanjkuje	vode,	pri-
de	v	rastlinskih	celicah	do	plazmolize	(delne	ali	popolne)	in	
rastlina	oveni.	Močno	venenje	je	lahko	nepovratno.

Eksocitoza in endocitoza (str. 39)

1.	 S fagocitozo celica	zajema	trdne	snovi,	s pinocitozo	pa	tekoči-
ne	ali	fine	raztopine	(suspenzije).

2.	 Primeri	fagocitoze	(kateri	koli	izmed	naslednjih):
–	 prehranjevanje	pri	amebi	z	zajemanjem	snovi	s	pomočjo	cito-
plazemskih	izrastkov,	imenovanih	panožice	(psevdopodiji)

–	 prebavljanje	 starih	 rdečih	 krvničk	 (eritrocitov)	 v	 Kupfferjevih	
celicah	v	jetrih

–	 prebavljanje	bakterij	in	celičnih	ostankov	v	nevtrofilcih	in	ma-
krofagih	(fagocitne	bele	krvničke)

3.	 Primeri	eksocitoze	(možni	odgovori):
–	 izločanje	snovi	 iz	 specializiranih	 izločalnih	 (sekretornih)	celic	
v	večceličnih	organizmih,	npr.	hormonov	iz	endokrinih	celic	in	
prebavnih	encimov	iz	eksokrinih	celic

–	 odstranjevanje	 odpadnih	 snovi	 iz	 enoceličnih	 organizmov,	
npr.	paramecij	in	ameba	izločata	ostanke	iz	prebavnih	vakuol

4.	 Kakršenkoli	 tip	citoze	 je	 (v	nasprotju	z	difuzijo)	aktiven	proces,	
pri	 katerem	 se	 porablja	 ATP.	 Nizka	 koncentracija	 kisika	 zavira	
celično	 dihanje	 (oksidativni	 metabolizem)	 in	 zmanjšuje	 izkori-
stek	energije	iz	respiracije	substratov	(dostopnost	ATP	upade).

5.	 a)	 kisik:	difuzija
	 b)	 celični ostanki:	fagocitoza
	 c)	 voda:	osmoza	
	 č)	 glukoza:	olajšana	(pospešena)	difuzija

Dializa krvi (str. 40)

1.	 Sveža	dializna	tekočina	ne	vsebuje	sečnine	in	drugih	odpadnih	
produktov.	Tako	vzdržujemo	koncentracijski	gradient	med	krvjo	
in	dializno	tekočino,	da	se	izmenjava	ne	ustavi.

2.	 Sečnina	prehaja	v	dializno	tekočino	zato,	ker	je	v	dializni	tekoči-
ni	manj	sečnine	kot	v	krvi.	Med	dializno	tekočino	in	krvjo	je	kon-
centracijski	gradient,	ki	omogoča	izmenjavo.

3.	 Preostali	 ioni	 in	majhne	molekule	 ne	prehajajo	 v	 dializat	 zato,	
ker	 je	njihova	koncentracija	v	krvi	 in	v	dializatu	enaka.	Ni	kon-
centracijskega	gradienta,	ki	bi	omogočil	izmenjavo.

4.	 Izmenjavo	pri	hemodializi	omogoča	difuzija.	Pri	tem	procesu	se	
molekule	gibljejo	z	območja	z	višjo	koncentracijo	molekul	na	ob-
močje	z	nižjo	koncentracijo.
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5.	 Protitočni	sistem	omogoča	učinkovitejšo	izmenjavo	snovi.	Vzdolž	
celotne	izmenjevalne	površine	je	na	ta	način	zagotovljena	najve-
čja	možna	razlika	v	koncentracijah	med	krvjo	 in	dializno	 tekoči-
no.	Iz	krvi	se	odstrani	skoraj	vsa	sečnina.

 Razlaga:	Kri	se	na	začetku	dializne	kolone	(visoka	koncentraci-
ja	sečnine)	sreča	z	dializno	tekočino,	ki	že	vsebuje	nekaj	sečni-
ne,	 vendar	koncentracijski	gradient	med	 tekočinama	še	vedno	
omogoča	 izmenjavo.	 Do	 konca	 dializne	 kolone	 tako	 kri	 odda	
večino	sečnine.	V	zadnjem	delu,	ko	je	v	krvi	najmanj	sečnine,	se	
kri	srečuje	s	svežo	dializno	tekočino,	ki	ne	vsebuje	sečnine,	zato	
proces	izmenjave	še	vedno	poteka.	Če	bi	kri	in	dializna	tekočina	
tekli	v	isto	smer,	bi	se	ravnovesje	vzpostavilo	zelo	hitro,	in	sečni-
na	ne	bi	več	prehajala	v	dializno	tekočino.

6.	 Lovilec	odstrani	krvne	strdke	in	zračne	mehurčke,	ki	nastanejo	
med	hemodializo.	Če	bi	prišli	v	krvožilni	sistem,	bi	lahko	povzro-
čili	embolijo	(zamašitev	krvnih	žil)	in	kap.

Transport snovi v celico in iz nje (str. 41)

1.	 a)	 difuzija
b)	 olajšana	(pospešena)	difuzija
c)	 osmoza
č)	 ionske	črpalke
d)	 pinocitoza
e)	 eksocitoza
f)	 fagocitoza

2. Za pasivni transport ni	potreben	vložek	celične	energije;	snovi	
se	 premikajo	 v	 smeri	 koncentracijskega	 gradienta.	 Za	 aktivni 
transport	je	potrebne	precej	energije	(ATP),	da	lahko	celica	pre-
naša	 snovi	 v	 smeri,	 v	 katero	 se	 običajno	 ne	 bi	 premikale,	 saj	
prehajajo	proti	koncentracijskemu	gradientu.

3.	 Plina,	ki	se	premikata	z	difuzijo,	sta	kisik	in	ogljikov	dioksid.

4.	 a)	 pinocitoza
b)	 fagocitoza
c)	 osmoza
č)	 eksocitoza
d)	 fagocitoza
e)	 olajšana	(pospešena)	difuzija	(s	kanalčki)
f)	 olajšana	(pospešena)	difuzija	(s	prenašalci)
g)	 ionske	črpalke

Celični procesi (str. 42)

1.	 a)	 Golgijev	aparat,	plazmalema
	 b)	 citoplazma,	mitohondriji
	 c)	 plazmalema,	mešički
	 č)	 plazmalema,	mešički
	 d)	 endoplazemski	retikulum,	ribosomi,	jedro
	 e)	 kloroplasti
	 f)	 centriola,	jedro
	 g)	 lizosomi
	 h)	 plazmalema,	Golgijev	aparat

2. Metabolizem so	vsi	kemični	procesi,	ki	potekajo	v	celici.	Neka-
teri	primeri:	celično	dihanje,	fotosinteza,	sinteza	proteinov,	oksi-
dacija	maščobnih	kislin	…

Vloga ATP v celicah (str. 43)

1.	 Encim	ATP-sintaza	hidrolizira	ATP,	da	nastaneta	ADP	in	anorgan-
ski	fosfat.	Ob	tem	se	sprosti	energija.

2.	 glukoza

3.	 celično	dihanje;	v	ožjem	pomenu	oksidativna	fosforilacija

4.	 sončna	energija

5.	 hrana	(hranilne	snovi	iz	rastlin	in	drugih	živali)

6.	 Kot	akumulatorska	baterija	par	ADP/ATP	prehaja	med	visokoe-
nergijskim	in	nizkoenergijskim	stanjem.	Dodatek	fosfata	znova	
napolni	ADP	z	energijo	in	omogoči,	da	se	porabi	za	kako	celič-
no	delo.

7. Fotosinteza
•	Začetne spojine:	ogljikov	dioksid,	 voda	 (kot	vir	 vodika),	 sve-
tloba	in	klorofil

•	Nastali produkti:	kisik,	glukoza
•	Vloga NADP+:	 prenaša	 vodik	 od	 primarnih	 reakcij	 (odvisnih	
od	svetlobe)	do	sekundarnih	(neodvisnih	od	svetlobe),	v	kate-
rih	se	vodik	vgradi	v	sladkorje.

•	Vloga ATP:	 nastaja	 v	primarnih	 reakcijah,	 v	 sekundarnih	pa	
se	porabi	za	nastanek	sladkorjev	iz	CO2	in	vodika.

•	Splošen biološki pomen procesa:	svetlobno	energijo	porablja	
za	vezavo	ogljikovega	dioksida	v	organske	molekule,	ki	so	vir	
energije	v	prehranjevalnih	verigah.

 Celično dihanje
•	Začetne spojine:	organske	molekule	(večinoma	glukoza),	kisik
•	Nastali produkti:	ogljikov	dioksid,	voda
•	Vloga NAD+:	prenos	vodika	v	elektronsko	transportno	verigo,	
kjer	zagotavlja	energijo	za	sintezo	ATP.

•	Vloga ATP:	majhna	količina	ATP	se	najprej	porabi	za	aktivaci-
jo	 glukoze;	 kasneje	ATP	nastaja	 v	 glikolizi,	 Krebsovem	ciklu	
in	elektronski	transportni	verigi.

•	Splošen biološki pomen procesa:	organizmi	razgrajujejo	ener-
gijsko	bogate	molekule,	pri	čemer	se	energija	teh	molekul	pre-
vede	v	koristno	energijo	v	obliki	ATP.

Celično dihanje (str. 44)

1.	 a)	 glikoliza:	v	citosolu
	 b)	 Krebsov	cikel:	v	mitohondrijski	sredici
	 c)	 dihalna	veriga:	na	notranji	mitohondrijski	membrani	(kristah)

2.	 Pri	glikolizi	 in	v	Krebsovem	ciklu	nastane	ATP	s	 fosforilacijo	na	
ravni	substrata.	Fosfatna	skupina	se	iz	fosforiliranega	substrata	
prenese	neposredno	na	ADP.	V	elektronski	prenašalni	verigi	na-
staja	ATP	v	procesu	oksidativne	fosforilacije.	Ta	proces	je	sesta-
vljen	iz	niza	redoks	reakcij,	pri	katerih	se	tvori	energija	(protonski	
gradient)	 za	 nastanek	 ATP.	 Pri	 oksidativni	 fosforilaciji	 nastane	
kar	17-krat	več	ATP	kot	pri	fosforilaciji	na	ravni	substrata.

Biokemija celičnega dihanja (str. 45)

1.	 a)	 6	ogljikovih	atomov
	 b)	 3	ogljikovi	atomi	(razcep	glukoze	na	dvoje)
	 c)	 2	ogljikova	atoma	(1	ogljik	se	odstrani	v	obliki	CO2)
	 č)	 6	ogljikovih	atomov	(spojina	z	2	ogljikovima	atomoma	v	obliki	

acetilne	skupine	se	pripne	na	spojino	s	4	ogljikovimi	atomi)
	 d)	 5	ogljikovih	atomov	(1	ogljik	se	odstrani	v	obliki	CO2)
	 e)	 4	ogljikovi	atomi	(1	ogljik	se	odstrani	v	obliki	CO2)

2.	 a)	 glikoliza	 	 	 	2	ATP
	 b)	 Krebsov	cikel		 	 	2	ATP
	 c)	 elektronska	prenašalna	veriga	 34	ATP
	 č)	 skupaj	 	 	 38	ATP



8

3.	 CO2 se	skozi	dihalno	površino	pri	izdihu	sprošča	v	atmosfero.

4.	 a)	 Vodikovi	atomi	zagotavljajo	energijo	v	obliki	energijsko	vzbu-
jenih	 elektronov.	Opomba: Ti	 potujejo	 po	 dihalni	 verigi,	 pri	
čemer	postopoma	oddajajo	energijo,	ki	se	porablja	za	sinte-
zo	ATP.

	 b)	 Na	koncu	dihalne	verige	je	kisik,	ki	je	končni	prejemnik	elek-
tronov.

5.	 a)	 ATP	nastaja	v	procesu,	imenovanem	kemiosmoza.
	 b) Na kratko:	Sinteza	ATP	je	odvisna	od	toka	elektronov	in	pre-

nosa	vodikovih	protonov.
  Podrobneje:	Energija,	ki	se	sprošča	pri	potovanju	elektronov	

po	 prenašalni	 verigi,	 se	 porablja	 za	 črpanje	 protonov	 (H+)	
proti	 koncentracijskemu	 gradientu	 v	 medmembranski	 pro-
stor.	Zaradi	tega	se	koncentracija	protonov	tam	močno	zviša.	
Protoni	se	vrnejo	skozi	membrano	v	smeri	koncentracijskega	
gradienta.	Pri	tem	potujejo	skozi	encimski	kompleks	ATP-sin-
taza	(sopomenka:	ATP-sintetaza,	ATPaza),	ki	sintetizira	ATP.

Fotosinteza (str. 47)

1.	 a)	 Sinteza	preprostih	organskih	molekul,	ki	se	porabljajo	za	se-
stavljanje	bolj	zapletenih	molekul.

	 b)	 Pretvorba	svetlobne	energije	v	kemično,	ki	je	na	razpolago	v	
prehranjevalnih	verigah.

	 c)	 Sproščanje	kisika	v	ozračje;	kisik	potrebujejo	drugi	organizmi.

2.	 a)	 voda	+	ogljikov	dioksid	→	glukoza	+	kisik
	 b)	 12H2O	+	6CO2	→	C6H12O6	+	6O2

3.	 Produkti	fotosinteze	se	lahko	porabljajo	kot	neposreden	vir	ener-
gije	 za	 celično	 dihanje	 (glukoza),	 kot	 gradnik	 rastlinske	 celice	
(celuloza)	 ali	 kot	 rezervna	 energija	 v	 obliki	 polisaharida	 (škro-
ba).	 Glukoza	 se	 lahko	 pretvori	 tudi	 v	 druge	 sladkorje	 (npr.	 v	
fruktozo	 ali	 disaharid	 saharozo,	 ki	 je	 transportna	 oblika	 slad-
korja	v	rastlinah).

4.	 Kloroplast	 ima	 dva	 različna	 razdelka:	 stromo	 in	 tilakoide	 (gra-
na).	Od	svetlobe	neodvisne	sekundarne	(temotne)	reakcije	pote-
kajo	 v	 tekoči	 stromi.	 Od	 svetlobe	 odvisne	 primarne	 reakcije	
potekajo	v	skladovnicah	tilakoidnih	membran,	na	katere	so	ve-
zane	molekule	klorofila.

Biokemija fotosinteze (str. 48)

1. NADP:	 prenaša	 oz.	 posreduje	 vodik	 (protone	 in	 elektrone)	 od	
svetlobnih	k	temotnim	reakcijam.

2. Klorofil:	molekule	 barvila	 klorofila	 ujamejo	 svetlobno	 energijo,	
tako	da	se	vzbudijo	njihovi	elektroni.	Ti	se	porabijo	za	nastanek	
ATP	 in	NADPH.	Molekule	klorofila	omogočajo	tudi	cepitev	vode,	
pri	čemer	se	sproščajo	vodikovi	protoni	 (H+)	 in	elektroni	 (e-),	ki	
jih	rastlina	potrebuje	v	sekundarnih	reakcijah,	in	O2.

3.	 a)	 5C	 	 	 c)	3C
	 b)	 3C	(×	2	molekuli)	 č)	5C

4.	 a)	 Primarne reakcije (O):	 potekajo	 na	 tilakoidnih	membranah	
(grana)	 kloroplasta;	 potrebna	 je	 svetlobna	 energija.	 Pri	 pri-
marnih	reakcijah	nastajata	ATP	in	NADPH.	Elektrone	in	proto-
ne	zagotavlja	razcep	vodnih	molekul.

	 b)	 Sekundarne reakcije (Calvinov	cikel):	potekajo	v	sredici	(stro-
mi)	kloroplasta	in	za	potek	neposredno	ne	potrebujejo	svetlob-
ne	energije.	V	Calvinovem	ciklu	se	ATP	in	NADPH,	ki	nastajata	
pri	primarnih	reakcijah,	porabljata	za	postopno	redukcijo	oglji-
kovega	dioksida	v	glukozo.

5.	 Ogljik	in	kisik	iz	ogljikovega	dioksida	(skozi	listne	reže).	Vodik	iz	
vode	(prek	korenin	in	žil),	ki	se	črpa	iz	tal.	Opomba:	Raziskave	s	
kisikovimi	izotopi	so	potrdile,	da	kisik,	ki	se	pri	fotosintezi	spro-
šča,	izhaja	iz	vode,	kisik,	ki	je	vezan	v	sladkor,	pa	iz	ogljikovega	
dioksida.

6.	 Sinteza	ATP	je	povezana	z	elektronskim	transportom.	Ko	svetlo-
ba	pade	na	molekule	klorofila,	se	njihovi	elektroni	vzbudijo,	po-
stanejo	visoko	energijski	in	se	ločijo	od	molekule	klorofila.	Ko	se	
elektroni	 prenašajo	 vzdolž	 elektronske	 prenašalne	 verige,	 po-
stopno	oddajajo	energijo,	ki	se	porabi	za	vezavo	fosfata	na	ADP,	
tako	da	nastane	ATP.

 Opomba:	ATP	nastaja	 (pri	 fotosintezi	 in	pri	celičnem	dihanju)	s	
kemiosmotskim	mehanizmom.	Ko	elektronski	prenašalci	 sprej-
mejo	 elektron,	 se	 v	 tilakoidni	 prostor	 hkrati	 prenesejo	 protoni	
(H+),	 kjer	 se	 močno	 poveča	 njihova	 koncentracija.	 Protoni	 se	
nato	prek	membrane	v	smeri	koncentracijskega	gradienta	vrne-
jo	skozi	encimski	kompleks	ATP-sintazo	(ATP-sintetazo	ali	ATPa-
zo),	ki	je	odgovorna	za	sintezo	ATP.

7.	 a)	 Neciklična (foto)fosforilacija:	svetlobna	energija	se	med	fo-
tosintezo	porabi	ali	prevede	v	ATP.	Elektroni	se	nadomeščajo	
z	novimi,	ki	prihajajo	iz	razcepa	vode.

	 b)	 Z	izrazom	fotofosforilacija	poudarimo,	da	je	svetloba	vir	ener-
gije	za	celoten	proces.

	 c)	 V	oksidativni	fosforilaciji	je	vir	energije	za	fosforilacijo	oksida-
cija	glukoze	(elektroni,	ki	se	ob	tem	sproščajo,	se	porabljajo	
za	sintezo	ATP).

8. V ciklični fotofosforilaciji	se	elektroni,	ki	se	prenašajo	iz	fotosis-
tema	II,	nadomeščajo	z	elektroni	iz	fotosistema	I	in	ne	s	tistimi,	ki	
bi	vstopali	v	proces	iz	razcepljenih	molekul	vode.	Tako	nastaja	le	
ATP,	ne	pa	tudi	NADPH.	Opomba:	V	celici	oba	tipa	prenosa	(cikli-
čen	in	necikličen)	vzdržujeta	uravnotežen	nivo	NADPH	in	ATP.

Hitrost fotosinteze (str. 50)

1.	 a)	 Hitrost	fotosinteze	strmo	naraste,	potem	pa	se	ustali.
	 b)	 Ob	povečevanju	količine	svetlobe	se	aktivirajo	dodatne	mole-

kule	klorofila,	zato	hitrost	fotosinteze	narašča.	Ko	so	aktivira-
ne	 vse	 molekule	 klorofila	 (nasičenje),	 večja	 osvetlitev	 ne	
vpliva	več	na	povišanje	hitrosti	fotosinteze.

2.	 a)	 Povišana	temperatura	poveča	hitrost	 fotosinteze,	vendar	pri	
majhni	koncentraciji	CO2	ta	učinek	ni	tako	opazen.

	 b)	 Pri	višji	temperaturi	potekajo	biokemične	reakcije	hitreje.	Pri	
majhnih	 koncentracijah	 CO2	 je	 hitrost	 fotosinteze	 bolj	 odvi-
sna	od	količine	substrata	(CO2)	kot	od	temperature.	Če	CO2 
ni	veliko,	je	hitrost	majhna	ne	glede	na	temperaturo.

3.	 CO2 je	 surovina	 za	gradnjo	 glukoze.	Če	 se	 vstopanje	CO2	 v	 list	
zmanjša,	se	zmanjša	tudi	hitrost	fotosinteze.

4.	 a)	 S	spreminjanjem	le	enega	dejavnika	v	času	(ali	temperature	
ali	koncentracije	CO2)	 lahko	razločimo	pomen	enega	 in	dru-
gega.

	 b)	 Sprememba	koncentracije	CO2	ima	v	teh	pogojih	veliko	večji	
vpliv	na	potek	fotosinteze	kot	sprememba	temperature.

	 c)	 Pri	majhnih	koncentracijah	CO2	ima	dvig	temperature	z	20	oC 
na	30	oC	le	majhen	vpliv	(hitrost	vstopanja	CO2	v	list	je	ome-
jujoč	dejavnik	fotosintetske	hitrosti).

5.	 Količina	razpoložljive	vode	in	minerali.
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Podvajanje DNA (str. 51)

1.	 G	se	pari	s	C
	 A	se	pari	s	T

2.	 A:	 dvojna	vijačnica	DNA
	 B:	 podvojevalne	vilice
	 C:	 DNA-polimeraza
	 Č:	 stara	veriga	DNA
	 D:	 nova	veriga	DNA
	 E:	 prosti	nukleotid

3.	 1.	 Odvijanje	dvojne	vijačnice	DNA.
	 2.	 Razpiranje	dvojne	vijačnice	DNA.
	 3.	 Prosti	nukleotidi	zasedajo	mesta	ob	enojni	verigi.
	 4.	 Verigi	DNA	se	združita	s	povezovanjem	komplementarnih	baz.

Od genov do proteinov na preprost način  
(str. 52)

1. Opomba:	Ta	dejavnost	ponazarja,	na	kakšen	način	so	na	mole-
kuli	 DNA	 kodirana	 navodila	 za	 izdelavo	 proteinov.	 Posamezen	
nukleotid	še	ne	nosi	nobene	koristne	informacije.

	 a)	 Triplet	kodira	eno	aminokislino.
	 b)	 Gen	kodira	polipeptidno	verigo	(lahko	je	polipeptid	ali	prote-

in)	ali	molekulo	RNA.
	 c)	 Transkripcijska	enota	kodira	protein,	sestavljen	 iz	več	prote-

inskih	podenot.

2.	 a)	 Nukleotid	 je	sestavljen	iz:	fosfata,	sladkorja	in	ene	od	štirih	
organskih	baz	(adenina,	gvanina,	citozina	in	timina	ali	uracila).

	 b)	 Triplet	je	sestavljen	iz:	treh	zaporednih	nukleotidov,	ki	se	be-
rejo	skupaj	kot	kod.

	 c)	 Gen	je	sestavljen	iz:	zaporedja	nukleotidov.
	 č)	 Transkripcijska enota	 je	sestavljena	 iz:	dveh	ali	 več	genov,	

ki	skupaj	kodirajo	podenote	proteina.

3.	 Dodane	so	še	podrobnosti;	pomembne	besede	so	tiskane	krepko.
	 Koraki,	ki	vodijo	do	nastanka	funkcionalnega	proteina,	so:

•	Matrična	 veriga	 DNA	 se	 prepiše	 v	 mRNA	 (prepisovanje ali 
transkripcija).

•	Kod	na	mRNA	se	prevede	v	zaporedje	aminokislin	(prevajanje 
ali translacija),	ki	se	povežejo	s	peptidnimi	vezmi	 in	nastane	
polipeptidna	veriga	(to	je	lahko	že	funkcionalni	protein).

•	Proteini,	ki	so	sestavljeni	 iz	več	podenot	 in	kodirani	z	dvema	
ali	več	geni,	se	povežejo	med	seboj	v	končni	funkcionalni	pro-
tein	(kvartarna zgradba).

Prepisovanje (str. 53)

1.	 mRNA	prenese	kopijo	genetskih	navodil	iz	jedrne	molekule	DNA	
na	ribosome	v	citoplazmi.	Z	izdelavo	številnih	kopij	enakih	mole-
kul	mRNA	iz	istega	dela	DNA	se	lahko	hitrost	sinteze	beljakovine	
poveča.

2.	 a)	 UCU,	UCC,	UCA,	UCG,	AGU,	AGC
	 b)	 UAA,	UAG,	UGA

3.	 a)	 AUG	AUC	GGC	GCU	AAA
	 b)	 AUG	UUC	GGA	UAU	UUU

Regulacija izražanja genov pri prokariontih  
(str. 54)

1.	 a)	 Operon:	Sestavlja	ga	najmanj	en	strukturni	gen,	ki	nosi	zapis	
za	primarno	zgradbo	encima,	ter	dva	regulatorna	elementa:	
operator	in	promotor.

	 b)	 Regulacijski gen:	Nosi	zapis	za	represor,	ki	se	veže	na	ope-
rator	in	s	tem	ustavi	prepisovanje	strukturnih	genov.

	 c)	 Operator:	Je	zaporedje	DNA,	na	katero	se	veže	represor.
	 č)	 Promotor:	Zaporedje,	kamor	se	veže	RNA-polimeraza	in	zač-

ne	prepisovanje.
	 d)	 Strukturni geni:	 Geni,	 odgovorni	 za	 izražanje	 encimov,	 ki	

kontrolirajo	metabolično	pot.

2.	 a)	 Pri	tem	sistemu	se	encim,	ki	je	potreben	za	presnovo	določe-
nega	substrata,	proizvaja	le,	ko	je	ta	substrat	prisoten.	Celica	
tako	prihrani	 dragoceno	energijo,	 saj	 ne	proizvaja	 encimov,	
ki	jih	v	danem	trenutku	ne	potrebuje.

	 b)	 Tak	sistem	regulacije	 izražanja	genov	ni	smiseln,	ko	 je	sub-
strat,	 presnovo	 katerega	 katalizira	 izraženi	 encim,	 prisoten	
ves	(ali	skoraj	ves)	čas.

	 c)	 Regulacijo	v	takem	sistemu	lahko	dosežemo	z	utišanjem	ge-
nov.	Geni,	ki	se	običajno	izražajo,	so	tako	utišani.

3.	 Začetna	rast	bakterij	je	povezana	s	porabo	najbolj	optimalnega	
substrata	(glukoze),	saj	se	geni,	ki	nosijo	zapis	za	encim,	ki	ka-
talizira	 njeno	 presnovo,	 prepišejo	 brez	 indukcije.	 Ko	 glukoze	
zmanjka,	 nastopi	 prilagoditvena	 faza,	 ki	 se	 začne	 z	 indukcijo	
genov,	ki	omogočajo	sintezo	encimov,	odgovornih	za	razgradnjo	
laktoze,	in	rast	bakterij	se	nadaljuje.

4.	 a)	 Gen	 za	 triptofan	 sintazo	 se	 običajno	 neprestano	 izraža.	 Za	
utišanje	gena	je	potreben	represor,	 tega	pa	aktivira	efektor.	
Efektor	se	veže	na	 represor,	 ta	pa	se	veže	na	operator	 in	s	
tem	ustavi	prepisovanje	gena.	Pri	genu	za	triptofan	sintazo	je	
efektor	končni	produkt	metabolne	poti	–	triptofan.

	 b)	 Efektor,	 ki	 se	 veže	na	 represor,	 je	 triptofan	 (končni	produkt	
metabolne	poti).	Ko	 je	operon	aktiven	 (»vklopljen«),	 se	proi-
zvaja	triptofan	sintaza	in	katalizira	sintezo	aminokisline	trip-
tofan.	Presežek	triptofana	deluje	kot	efektor	za	represorsko	
molekulo,	ki	se	tako	 lahko	veže	na	operator	 in	s	tem	ustavi	
prepisovanje	gena	za	triptofan	sintazo.	Količina	triptofan	sin-
taze	se	zmanjša,	zato	se	ustavi	sinteza	triptofana,	to	pa	pov-
zroči,	da	se	vezani	triptofan	sprosti	iz	operatorja	in	pre	pisovanje	
gena	se	znova	nadaljuje.

5.	 Operator	vedno	leži	za	promotorjem,	da	lahko,	ko	se	nanj	veže	
represor,	ustavi	delovanje	RNA-polimeraze	(ki	se	veže	na	promo-
tor)	in	tako	prepreči	prepisovanje	gena.

6.	 Pri	 genski	 indukciji	 so	 geni,	 ki	 nosijo	 zapis	 za	 encim,	 običajno	
neaktivni	(»izklopljeni«)	in	se	aktivirajo	(»vklopijo«)	le	ob	prisotno-
sti	 induktorja	 (substrat	 je	 induktor).	 Pri	 utišanju	 genov	 pa	 so	
geni,	 ki	nosijo	 zapis	 za	encim,	običajno	aktivni	 (»vklopljeni«)	 in	
se	utišajo	ob	prisotnosti	presežka	substrata	(presežek	substra-
ta	je	efektor).

Izražanje genov pri evkariontih (str. 57)

1.	 a)	 Promotor:	 DNA	 zaporedje,	 kamor	 se	 vežejo	 nekateri	 tran-
skripcijski	faktorji	in	RNA-polimeraza.

	 b)	 Transkripcijski faktorji:	To	so	proteini,	ki	prepoznajo	kontrol-
ne	elemente	na	promotorju	in	pospeševalnih	zaporedjih	DNA	
in	se	nanje	vežejo	ter	tako	omogočijo	vezavo	RNA-polimeraze	
in	nastanek	iniciacijskega	kompleksa.

	 c)	 Pospeševalno zaporedje:	Zaporedje	na	DNA,	kamor	se	veže-
jo	 posebni	 transkripcijski	 faktorji	 (aktivatorji).	 Ta	 vezava	 je	
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pomembna,	saj	omogoči	 interakcijo	aktivatorjev	s	transkrip-
cijskimi	faktorji,	vezanimi	na	promotor.

	 č)	 RNA-polimeraza:	 Encim,	 ki	 (ob	 pomoči	 transkripcijskih	 fak-
torjev)	prepiše	gen.

	 d)	 Terminacijsko zaporedje:	 Nukleotidno	 zaporedje	 na	 koncu	
gena,	ki	povzroči	prekinitev	prepisovanja.

2.	 Razlike	med	mehanizmi	kontrole	izražanja	genov	pri	evkariontih	
in	prokariontih	(katerikoli	od	spodnjih	odgovorov):

	 –	 Evkariontski	 geni	niso	organizirani	 v	 operone.	Zaporedja,	 ki	
nadzorujejo	 izražanje	 genov,	 so	 lahko	 precej	 oddaljena	 od	
gena,	ki	se	izraža.

	 –	 Pri	izražanju	evkariontskih	genov	imajo	pomembno	vlogo	trans-
kripcijski	faktorji.	Le	v	njihovi	prisotnosti	se	gen	lahko	izraža.

	 –	 Evkariontski	sistem	izražanja	genov	vključuje	nastanek	inici-
acijskega	kompleksa	v	katerem	so	skupaj	povezani	aktivatorji,	
transkripcijski	faktorji	vezani	na	promotor	in	RNA-polimeraza.

Prevajanje (str. 58)

1.	 AUG	AUC	GGC	GCU	AAA

2.	 a)	 61
	 b)	 Poznamo	64	možnih	kodonov	za	mRNA,	toda	trije	med	njimi	

so	t.	i.	stop	(terminacijski)	kodoni.	61	kodonov	na	mRNA	zah-
teva	61	komplementarnih	kodonov	na	tRNA.

Metabolične poti (str. 59)

1.	 Metabolično	pot	najlaže	opišemo	kot	niz	sorodnih	kemičnih	re-
akcij,	v	katerih	se	spojine	zaporedno	pretvarjajo.	Vsako	reakcijo	
nadzorujejo	določeni	encimi,	pri	čemer	je	produkt	prejšnje	reak-
cije	substrat	za	naslednjo.	Poseben	encim	nadzoruje	pretvorbo	
aminokisline	fenilalanin	v	tirozin.	Encimi	nadzorujejo	tudi	reakci-
je,	 pri	 katerih	 nastanejo	 hormon	 tiroksin,	 pigment	melanin	 ali	
katerakoli	vmesna	spojina	ali	razgradni	produkt.	Okvara	katere-
gakoli	 encima	 lahko	 povzroči	 očitne	 motnje	 v	 metabolizmu	 z	
različno	hudimi	posledicami.

2.	 V	 metabolizmu	 fenilalanina	 nastanejo:	 tiroksin,	 melanin,	 oglji-
kov	dioksid,	voda.

3.	 a)	 tirozinaza
	 b)	 fenilalanin-hidroksilaza
	 c)	 hidroksifenilpiruvat-oksidaza
	 č)	 oksidaza	homogentinske	kisline

4.	 Ljudje	s	fenilketonurijo	imajo	le	malo	tirozina,	ki	je	potreben	za	
sintezo	melanina	(pigment,	ki	daje	temno	barvo	koži	in	lasem).	
Tirozin	normalno	nastaja	iz	fenilalanina	ob	pomoči	encima,	ki	je	
pri	tej	bolezni	okvarjen.

5.	 Napake	v	metabolizmu	tirozina	lahko	povzročijo	bolezni,	kot	sta	
prirojeni	 hipotiroidizem	 (kretenizem)	 ali	 albinizem.	Hipotiroidi-
zem	je	posledica	napak	v	metaboličnih	reakcijah,	ki	omogočajo	
nastanek	tiroksina,	pomembnega	hormona	za	rast	in	razvoj	or-
ganov.	 Simptomi	 pomanjkanja	 tiroksina	 (hipotiroidizma)	 so:	
majhna	rast	 (pritlikavost),	duševna	manjrazvitost	 in	nerazvitost	
spolnih	organov.	Albinizem	 pa	 je	 rezultat	nepravilnega	delova-
nja	tirozinaze,	ki	pretvarja	tirozin	v	pigment	melanin.	Pomanjka-
nje	 melanina	 se	 kaže	 kot	 albinizem:	 popolna	 odsotnost	
pigmenta	v	koži,	očeh	in	laseh.

6.	 a)	 pomanjkanje	melanina
	 b)	 presežek	fenilpiruvata
	 c)	 odsotnost	tiroksina

	 č)	 presežek	hidroksifenil	piruvata
	 d)	 presežek	homogentizata

7.	 Vzel	bi	vzorec	krvi	in	preveril,	ali	je	v	njem	presežek	fenilpiruvata	
(to	je	enostaven	preizkus,	ki	ga	opravijo	rutinsko	pet	dni	po	otro-
kovem	rojstvu).

8.	 a)	 spojine	v	prebitku:	začetna	spojina	(prekurzor)
	 b)	 odsotne	spojine:	vmesna	spojina,	končni	produkt

Mitoza in celični cikel (str. 61)

1.	 a)	 anafaza
	 b)	 profaza
	 c)	 zgodnja	anafaza
	 č)	 pozna	anafaza
	 d)	 pozna	telofaza	ali	začetek	interfaze

2.	 Zahtevani	odgovor	poudarjen:	DNA se mora podvojiti,	da	nasta-
ne	dvokromatidni	kromosom.	Kromosomi se morajo spiralizirati, 
da	se	ne	zapletejo.

3.	 A	 Interfaza:	obdobje	med	celičnima	delitvama	(mitozama).	Tik	
pred	mitozo	se	DNA	podvoji.

	 B	 Pozna profaza:	 kromosomi	 se	 spiralizirajo	 v	 vidno	 obliko.	
Centrosomi	se	premaknejo	na	nasprotna	pola	celice.

 C Metafaza: med	centrosomi	nastanejo	niti	delitvenega	vrete-
na.	Kromosomi,	pritrjeni	na	te	niti,	se	pomaknejo	v	ekvatori-
alno	ravnino	celice.

	 Č	 Pozna anafaza:	enokromatidni	kromosomi	potujejo	proti	po-
loma celice.

	 D	 Telofaza:	oblikujeta	se	novi	 jedri.	Kromosomi	se	despiralizi-
rajo.	Na	sredini	celice	nastane	celična	plošča	kot	zasnova	za	
novo	celično	steno.

	 E	 Citokineza:	 citoplazma	 se	 razdeli	 in	 iz	 prvotne	 materinske	
nastaneta	ločeni	hčerinski	celici.	V	tej	obliki	je	celica	večino	
svojega	obstoja	in	takšna	tudi	opravlja	svojo	vlogo	(normalno	
delovanje).

Rak (str. 62)

1.	 a)	 Benigni tumor:	 Nenormalna	 rast	 tkiva,	 ki	 ne	 opravlja	 več	
funkcije	izvornega	tkiva,	vendar	se	ne	razširja	po	telesu.

	 b)	 Maligni tumor:	Razrašča	se	po	izvornem	tkivu.	Je	dobro	pre-
krvavljen,	zato	hitro	raste.	Celice	takšnega	tumorja	se	po	krvi	
ali	limfi	prenašajo	v	druge	dele	telesa,	kjer	tvorijo	nove	tumorje.

	 c)	 Nastanek metastaz:	 Razširjanje	 tumorskih	 celic	 po	 telesu	
(po	krvi,	limfi	ali	po	telesnih	votlinah).

2.	 a)	 Kemoterapija:	 Zdravila	 za	 zdravljenje	 raka	 vplivajo	 na	 vse	
hitro	deleče	se	celice	v	telesu.	Poleg	rakavih	uničijo	tudi	krv-
ne	celice	 in	celice	 lasnih	mešičkov,	ali	ustavijo	njihovo	deli-
tev.	 Preostale	 celice	 v	 telesu	 se	 delijo	 počasneje,	 zato	
citostatiki	nanje	ne	vplivajo.	Dodatne informacije:	Zdravila	so	
lahko	 po	 molekulski	 zgradbi	 podobna	 spolnim	 hormonom,	
zato	zavirajo	njihovo	delovanje	v	telesu.

	 b)	 Radioterapija:	Ionizirajoče	sevanje	povzroča	poškodbe	DNA.	
Pri	 obsevanju	 se	 pogosteje	 poškodujejo	 hitro	 deleče	 se	 tu-
morske	 celice,	 zato	 s	 primernim	 odmerkom	 obsevanja	 nor-
malne	celice	ne	utrpijo	večje	škode.

3.	 a)	 Stranski	učinki	kemoterapije	so	nedejavnost	levkocitov,	izgu-
ba	las,	sterilnost	in	motnje	v	delovanju	prebavil	(slabost,	bru-
hanje,	driska).	Zaradi	nedejavnosti	 levkocitov	so	bolniki	bolj	
podvrženi	 okužbam.	 Stranski	 učinki	 radioterapije	 so	 lahko	
manjše	opekline	na	koži,	slabost,	bruhanje	ali	 lokalno	 izpa-
danje	las	in	dlak.
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	 b)	 Kemoterapevtiki	 in	 radioterapija	 lahko	 povzročijo	 neželene	
stranske	 učinke,	 ker	 delujejo	 na	 vse	 hitro	 deleče	 se	 celice	
(tudi	normalne).

4.	 a)	 Vzroki	za	kožnega raka:	Najbolj	pogost	vzrok	je	ponavljajoče	
in	dolgotrajno	izpostavljanje	UV-svetlobi.
Bolezenski	znaki:	Obstoječe	kožno	znamenje	zraste,	se	izbo-
či,	 spremeni	 barvo,	 srbi,	 pogosto	 krvavi	 ali	 okrog	 njega	 na-
stane	temen	rob.

	 b)	 Vzroki	za	pljučnega raka:	V	98	%	ga	povzroča	kajenje.
Bolezenski	 znaki:	 Znaki	 pljučnega	 raka	 so	 kašelj	 s	 krvavim	
izpljunkom,	bolečine	v	prsih,	kratka	sapa	in	glavoboli,	če	so	
se	metastaze	razširile	v	možgane.

Primerjava mitoze in mejoze (str. 64)

1.	 V	Mejozi	I	se	pari	dvokromatidnih	homolognih	kromosomov	raz-
delijo	med	hčerinski	celici,	pri	čemer	se	število	kromosomov	di-
ploidne	celice	prepolovi.	Med	Mejozo	I	in	Mejozo	II	ni	podvajanja	
DNA.	Pri	mitozi	se	diploidno	število	kromosomov	ohrani	saj	proti	
poloma	celice	potujejo	enokromatidni	kromosomi.

2.	 V	Mejozi	I	potujejo	proti	poloma	dvokromatidni	kromosomi	(šte-
vilo	kromosomov	se	prepolovi),	v	Mejozi	II	pa	potujejo	proti	polo-
ma	enokromatidni	kromosomi	(število	kromosomov	se	ohrani).

3.	 Proces	 rekombinacije	 ter	 naključno	 razporejanje	 kromosomov	
med	mejozo	 omogočata	 različne	 kombinacije	 alelov	 ter	 s	 tem	
genetsko	pestrost.

Prekrižanje (str. 65)

Primeri	niso	povezani	med	seboj.

1.	 a)	 Zaporedja	genov	po	prekrižanju	na	točki	2.	

	 b)	 A,	B	in	C

2.	 a)	 Zaporedja	genov	po	prekrižanju	na	točkah	6	in	7.

	 b)	 J,	K	in	L

3.	 a)	 Zaporedja	genov	po	prekrižanju	na	točkah	1,	3,	5	in	7.	Rezul-
tati	za	2.	in	3.	kromatido	so	med	seboj	zamenljivi.	

	 b) B,	C,	D	in	H,	I,	J,	K,	L

4.	 Posledica	 prekrižanja	 je	 mešanje	 genov	 in	 nastajanje	 novih	
kombinacij	 lastnosti.	 Tako	 se	 povečuje	 raznolikost	 genskega	
sklada.

1
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Aleli (str. 66)

1.	 a)	 Heterozigot:	genska	alela	na	vsakem	od	homolognih	kromo-
somov	sta	različna	(eden	je	dominanten,	drugi	recesiven).

	 b)	 Dominantni	homozigot:	na	vsakem	od	homolognih	kromoso-
mov	sta	enaka	dominantna	alela.

	 c)	 Recesivni	 homozigot:	 na	 vsakem	 od	 homolognih	 kromoso-
mov	sta	enaka	recesivna	alela.

2.	 a)	 Aa						b)		AA						c)	aa

3.	 Vsak	homologni	par	ima	dva	kromosoma,	od	katerih	eden	izvira	
od	matere,	drugi	pa	od	očeta	(izhajata	iz	jajčeca	in	semenčice,	
ki	tvorita	zigoto).	Zaporedje	genov	za	iste	lastnosti	 je	enako	na	
obeh	 homolognih	 kromosomih,	 genske	 različice	 (aleli)	 na	 vsa-
kem	od	kromosomov	pa	so	lahko	različne.

4. Aleli	so	različne	verzije	(različice)	istega	gena,	ki	kodirajo	isto	la-
stnost.	Različni	aleli	omogočajo	fenotipsko	raznolikost	pri	izraža-
nju	gena.	Pogosto	obstajata	za	določen	gen	dva	alela,	dominantni	
in	 recesivni.	V	 tem	primeru	se	bo	fenotipsko	 izražal	dominantni	
alel.	Če	sta	alela	enakovredno	dominantna,	se	fenotipsko	izraža-
ta	 oba.	 Kadar	 pa	 obstajajo	 trije	 ali	 več	 genskih	 alelov	 (multipli	
aleli),	 le-ti	prispevajo	k	večji	 fenotipski	 raznolikosti	 (za	določeno	
lastnost)	v	populaciji	kot,	če	sta	prisotna	samo	dva	alela.

Kariotipi (str. 67)

1. Kariotip	(kariogram)	je	grafični	prikaz	celotne	garniture	kromoso-
mov	v	celici	ali	organizmu.	 Iz	kariotipa	 lahko	razberemo	število,	
velikost,	 obliko	 kromosomov	 in	 položaj	 centromera	 ter	 dobimo	
podatek	o	spolu	in	kromosomskih	nepravilnostih,	kot	je	Downov	
sindrom.

2. Avtosomi	so	nespolni	(telesni)	kromosomi,	ki	tvorijo	homologne	
pare	 in	 v	 nasprotju	 s	 spolnimi	 kromosomi	 ne	 določajo	 spola.	
Spolni kromosomi	 so	 pari	 kromosomov	 (XX	 pri	 ženskah	 in	 XY	
pri	moških),	ki	določajo	spol.

3.	 Oštevilči	kromosome:	glej	spodaj.

4.	 Obkroži	spolne	kromosome:	glej	spodaj.

5.	 a)	 število	ženskih	avtosomov:	44,	spolni	kromosomi:	XX
	 b)	 število	moških	avtosomov:	44,	spolni	kromosomi:	XY

6.	 a)	 46
	 b)	 23
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Genomske raziskave (str. 69)

1.	 a)	 kvasovke:	461,5
	 b)	 E. coli:	957,2
	 c)	 vinska	mušica:	93,3
	 č)	 miš:	12

2.	 Dolžina	kodirajoče	DNA	(»gena«)	na	Mb	molekule	DNA	se	močno	
razlikuje,	ker	imajo	različne	vrste	organizmov	različno	dolge	od-
seke	 nekodirajoče	 DNA	 (odseki,	 ki	 jih	 običajno	 ne	 prištevamo	
med	gene).

3.	 Sekvenciranje	 genomov	 pomembnejših	 kultur,	 kot	 so	 pšenica,	
riž	 in	koruza,	bo	povečalo	možnost	 izvajanja	ustreznih	in	varnih	
genetskih	modifikacij	z	visoko	vrednostjo.	Opomba:	Te	modifika-
cije	bi	lahko	uporabili	za	izboljšanje	odpornosti	kulture	proti	ško-
dljivcem,	 povečanje	 pridelka,	 zmanjšanje	 potrebe	 po	 vodi,	
vezavo	 dušika	 itd.	Med	 drugimi	 razlogi	 lahko	 navedemo	 boljše	
poznavanje	bolezni	poljščin,	njihovega	rastnega	potenciala	in	ge-
netske	fleksibilnosti	pri	selektivnem	križanju.

4.	 a)	 Prvi	 sekvencirani	 večcelični	 živalski	 genom:	 glista	 Caenor-
habditis elegans

	 	 Datum:	december	1998	(vir:	Wellcome	Thrust)
	 b)	 Prvi	sekvencirani	rastlinski	genom:	Arabidopsis thaliana,	gor-

čici	soroden	plevel
	 	 Datum:	december	2000	(vir:	Nature)

Projekt Človeški genom (str. 70)

1.	 Namen	projekta	je	bil	določitev	celotnega	zaporedja	baznih	pa-
rov	vseh	kromosomov	v	človeški	celici	(človeškega	genoma)	ter	
tako	določiti	zaporedje	in	funkcijo	(kateri	protein	se	izraža)	vsa-
kega	posameznega	gena	na	kromosomih.

2.	 a)	Zdravstveni:	karkoli	od	naštetega:
	 –	 Odkritje	 položaja	 nukleotidnega	 zaporedja,	 odgovornega	 za	

znane	genske	bolezni,	ter	nove	možnosti	za	njihovo	zdravljenje.
	 –	 Pridobivanje	informacij,	ki	bodo	omogočile	proizvodnjo	člove-

ških	proteinov	za	zdravljenje	presnovnih	bolezni.
	 –	 Nove	možnosti	za	razvoj	genskih	terapij	za	zdravljenje	mno-

gih	genskih	bolezni.
	 –	 Možnosti	razvoja	novih	zdravil	za	uravnavanje	metaboličnih	poti.
	 –	 Nova	spoznanja	bodo	omogočila	premik	od	zdravljenja	k	od-

krivanju	bolezni	in	njihovi	preventivi.
	 –	 Odkrivanje	nagnjenosti	k	določeni	genski	bolezni.
	 –	 Možnost	 hitrega	 določanja	 nukleotidnega	 zaporedja	 bo	 pri-

pomogla	 k	 raziskovanju	mutacij	 (povezava	med	mutacijami	
in	njihovimi	učinki).

	 b)	 Drugi:	karkoli	od	naštetega:
	 –	 Zagotavlja	osnovna	znanja	za	razumevanje	zgradbe,	funkcije	

in	organiziranosti	DNA	v	kromosomih.
	 –	 Zagotavlja	osnovo	za	primerjalne	študije	z	drugimi	organizmi	

(npr.	za	potrebe	taksonomije).
	 –	 Izboljšanje	razumevanja	človeške	evolucije	in	antropologije.
	 –	 Spodbuja	napredek	v	forenziki.

3.	 a)	 Proteomika	je	veda	o	proteinih,	o	njihovi	zgradbi	in	delovanju.	
Proteini	se	sintetizirajo	kot	posledica	izražanja	ustreznih	genov.

	 b)	 Proteomika	črpa	znanje	iz	projekta	Človeški	genom,	v	priho-
dnosti	pa	nam	lahko	ponudi	še	koristnejše	informacije	o	bio-
loški	funkciji	mapiranih	genov.

4.	 Predlogi	(za	in	proti)	za	vsako	od	naštetih	etičnih	vprašanj:
	 –	 Dostop	tretjih	oseb	do	podatkov:
	 a)	 Smejo	 imeti	dostop	do	genskih	podatkov	 (npr.	 za	določanje	

zavarovalnih	premij),	kar	je	v	korist	ljudem	z	boljšimi	rezulta-
ti	genetskih	testov.

	 b)	 Ne	 smejo	 imeti	 dostopa	 do	 teh	 podatkov,	 saj	 bi	 jih	 lahko	 
uporabili	za	diskriminacijo	ljudi	s	»slabšimi«	rezultati	genet-
skih	testov.

	 –	 Visoki	stroški	testiranja:
	 a)	 Čeprav	so	stroški	visoki,	so	pridobljene	informacije	dragoce-

ne	za	posameznikovo	zdravje	ter	za	medicinske	raziskave	na	
splošno,	zato	je	strošek	upravičen.

	 b)	 Če	stroški	testiranj	niso	kriti	iz	javnih	sredstev,	so	ljudje,	ki	si	
jih	ne	morejo	privoščiti,	prikrajšani.

	 –	 Dednost	genske	informacije:
	 a)	 Znanje	o	dednih	boleznih	in	obolenjih	omogoča	članom	dru-

žine	 bolje	 oceniti	 tveganje,	 ko	 sprejemajo	 lastne	 odločitve	
(npr.	pri	načrtovanju	družine).

	 b)	 Družinski	 člani	 bi	 se	 lahko	 čutili	 prisiljene	 v	 to,	 da	 nimajo	
otrok,	če	bi	obstajala	visoka	verjetnost	za	dedno	bolezen	pri	
potomcih.

Tvoj genotipski profil (str. 73)

Posamezniki	se	razlikujejo	med	seboj,	ker	ima	vsak	drugačno	zbir-
ko	genov.	Na	primer:

	 palec	 Ss	 hiperekstenzija
	 oblika	ušesne	mečice	 MM	 neprirasla	(prosta)
	 barva	oči	 RR	 rjava
	 poraščenost	srednjega	 

prstnega	členka	 Pp	 poraščen
	 desničarstvo/levičarstvo	 DD	 desničarstvo
	 zvijanje	jezika	 jj	 ne	morejo	zvijati	jezika

Monohibridno križanje (str. 74)

  genotip   fenotip
	 Križanje	2	 50	%	ČČ	 50	%	Čč	 	 100	%	črn
	 Križanje	3	 25	%	ČČ	 50	%	Čč	 25	%	čč	 75	%	črn 

	 	 	 	 25	%	bel
	 Križanje	4	 100	%	ČČ	 	 	 100	%	črn
	 Križanje	5	 50	%	Čč	 50	%	čč	 	 50	%	črn 

	 	 	 	 50	%	bel
	 Križanje	6	 100	%	čč	 	 	 100	%	bel

Dihibridno križanje (str. 75)

križanje 1: Odgovori	na	vprašanja	od	1–3	so	združeni.
genotipi	in	razmerja:
	 ČčKK		 2	 ččKk	 4	
	 ČčKk	 4	 Ččkk	 2	
	 ččKK	 2	 ččkk	 2		 	

fenotipi	in	razmerja:
	 6	črnih	kratkodlakih	 6	belih	kratkodlakih
	 2	črna	dolgodlaka	 2	bela	dolgodlaka

križanje 2: Odgovori	na	vprašanja	od	1–4	so	združeni.
gamete: beli	starši:	vse	čK	 	 	 	

	 črni	starši:	Čk,	Čk,	čk,	čk
genotipi	in	razmerja:	 ČčKk		8	 ččKk		8
razmerje:		 1	:	1
fenotipi	in	razmerja:		 8	črnih	kratkodlakih	 8	belih	kratkodlakih
razmerje:	 1	:	1
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Dominanca alelov (str. 77)

1.	 a)	 Nepopolna	dominanca:	nobeden	od	alelov	ni	dominanten	(no-
beden	ne	more	prekriti	drugega).

	 b)	 Kodominanca:	dva	ali	več	alelov	je	dominantnih	in	prekrivajo	
katerikoli	recesivni	alel.

2.	 a)	 Nepopolna	 dominanca:	 pri	 heterozigotih	 se	 izrazi	 nova	 la-
stnost,	ki	je	vmesna	lastnostim,	izraženim	pri	homozigotih.

	 b)	 Kodominanca:	 pri	 heterozigotih	 se	 izrazita	 obe	 lastnosti,	 ki	
se	pri	dveh	homozigotih	izrazita	posamično.

3.	 Razmerje:	1 : 2 : 1	(1	rdeč	:	2	lisasta	:	1	bel).

4.	 Starši:	beli	in	roza.	Imeli	bodo	50	%	roza	in	50	%	belih	potomcev.

5.	 a)	 Oznake	na	sliki:
   bel bik lisasta krava
	 	 genotip	staršev:	 KBKB	 KRKB

	 	 gamete:	 KB,	KB	 KR,	KB

	 	 genotipi	teleta:	 KBKR,	KBKB,	 KBKR,	KBKB

	 	 fenotipi:	 lisast,	bel,	 lisast,	bel

	 b)	 Razmerje	fenotipov:	50	%	lisastih,	50	%	belih	(1	:	1).
	 c)	 Tako,	da	bi	za	parjenje	 izbrali	samo	lisasta	teleta	(samce	in	

samice).	Njihovi	potomci	bodo	lahko	vseh	možnih	fenotipov:	
beli,	 lisasti	 in	rdeči.	Z	 izbiranjem	zgolj	rdečih	potomcev	iz	te	
generacije	 je	mogoče	 vzgojiti	 čredo	 samo	 rdečega	 goveda.	
Nezaželenim	 fenotipom	bi	morali	 preprečiti	 parjenje	 (npr.	 s	
kastracijo).

6.	 a)	 Oznake	na	sliki:
   neznani bik lisasta krava
	 	 genotip	staršev:	 KRKR	 KRKB

	 	 gamete:	 KR,	KR	 KR,	KB 
	 	 genotipi	teleta:	 KRKR,	KRKB,	 KRKR,	KRKB

	 	 fenotipi:	 rdeč,	lisast,	 rdeč,	lisast

	 b)	 Neznani	bik:	rdeč bik

7.	 a)	 Oznake	na	sliki:
   roza rdeče
	 	 Genotip	staršev:	 ARAB	 ARAR 
	 	 Gamete:	 AR,	AB	 AR,	AR

	 	 Potomci:	 ARAR,	ARAR	 ARAB,	ARAB 
	 	 Fenotipi:	 rdeč,	rdeč		 roza,	roza

	 b)	 Razmerje	fenotipov:	50	%	rdečih,	50	%	roza
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Dedovanje multiplih alelov (str. 79)

1.	 Preglednica	krvnih	skupin:

	 Krvna	skupina	B		 IBIB, IBi
	 Krvna	skupina	AB	 IAIB

2. Križanje 2	 Skupina	0	 Skupina	0
	 Gamete:	 i,	i	 	 i,	i
	 Genotipi	otrok:	 ii,	ii	 	 ii,	ii
	 Krvne	skupine:	 0,	0	 	 0,	0

 Križanje 3	 Skupina	AB	 Skupina	A
	 Gamete:	 IA, IB  IA, i
	 Genotipi	otrok:	 IAIA, IAi  IAIB, IBi
	 Krvne	skupine:	 A,	A	 	 AB,	B

 Križanje 4	 Skupina	A	 Skupina	B
	 Gamete:	 IA, IA  IB, i
	 Genotipi	otrok:	 IAIB, IAi  IAIB, IAi
	 Krvne	skupine:	 AB,	A	 	 AB,	A

 Križanje 5	 Skupina	A	 Skupina	0
	 Gamete:	 IA, i  i, i
	 Genotipi	otrok:	 IAi, IAi  ii, ii
	 Krvne	skupine:	 A,	A	 	 0,	0

 Križanje 6	 Skupina	B	 Skupina	0
	 Gamete:	 IB, i  i, i
	 Genotipi	otrok:	 IBi, IBi  ii, ii
	 Krvne	skupine:	 B,	B	 	 0,	0

 Opomba:	 odgovori	 so	 lahko	 podani	 na	 več	 načinov,	 glede	 na	 
vrstni	red	vpisovanja	alelov	za	posamezne	gamete.

3.	 a)	 Genotip	staršev:	 IAi ii
	 	 Gamete:	 IA,	i i, i
	 	 Genotipi	otrok:	 IAi, IAi ii, ii
	 	 Krvne	skupine:	 A,	A	 0,	0
	 b)	 50	%	(0,5)
	 c)	 50	%	(0,5)
	 č)	 0	%	(0)

4.	 a)	 Možni	genotipi	otroka:	IBIB ali IBi
	 b)	 Možni	genotipi	matere:	IAIA ali IAi,	genotip	moškega:	ii
	 c)	 Glede	na	genotipe	bi	ta	par	lahko	imel	samo	otroka	s	krvno		

	 skupino	A	ali	0.	Moški	zato	ne	more	biti	biološki	oče	otroka.

5.	 a)	 A	ali	B	 b)	 AB,	A,	B	ali	0

Vezano dedovanje (str. 81)

1.	 AaBb	in	aabb

2.	 Zaradi	majhne	razdalje	med	geni,	ki	ležijo	na	istem	kromosomu,	
je	 verjetnost,	 da	 se	bodo	dedovali	 vezano,	 zelo	 velika.	 Vezano	
dedovanje	pomeni,	da	se	geni	v	gamete	razporejajo	skupaj.

3.	 Vezano	dedovanje	genov	zmanjša	genetsko	pestrost	potomcev,	
ker	se	geni	v	gamete	razporejajo	skupaj	(kot	da	bi	se	dedoval	le	
en	gen),	s	tem	pa	se	zmanjša	število	možnih	kombinacij	alelov.

4.	 Gamete	staršev:	RS	rs	rs	rs
	 Genotipi	potomcev	(F1):	RrSs,	RrSs,	rrss,	rrss
	 Fenotipi	potomcev:
	 samica,	sivo	telo,	ravna	krila
	 samec,	sivo	telo,	ravna	krila
	 samec,	črno	telo,	valovita	krila
	 samica,	črno	telo,	valovita	krila
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5.	 a)	 Rrss,	rrSs,	Rrss,	rrSs
	 b)	 Genotip:	vsi	RrSs	(heterozigoti)
	 	 Fenotip:	vsi	divji	tipi	(ravna	krila,	sivo	telo)

6.	 Ženske	gamete:	RS	in	rS
	 Moške	gamete:	rs
	 Genotipa	potomcev:	RrSs,	rrSs
	 Fenotipa	potomcev:	ravna	krila	in	sivo	telo,	zakrnela	krila	in	sivo	telo

7.	 Vinsko	mušico	pogosto	uporabljajo	v	genetskih	 raziskavah,	ker	
se	pri	njej	mutacije	pojavljajo	v	velikem	številu,	ker	 ima	kratek	
razmnoževalni	krog,	veliko	potomcev	in	je	nezahtevna	za	gojenje.

Spolno vezano dedovanje (str. 83)

1.	 genotip	staršev:	 Xo Xo	 XOY
	 gamete:	 Xo,	Xo

 XO , Y
	 genotipi	mladičev:	 Xo XO,	Xo Y	 Xo XO,	Xo Y

  genotipi fenotipi
	 mladiči	samci	 XoY	 črna	dlaka
	 mladiči	samice	 Xo XO   progasta	dlaka

2.	 genotip	staršev:		 Xo XO	 XOY
	 gamete:	 Xo,	XO  XO,	Y
	 genotipi	mladičev:	 Xo XO,	XOXO	 Xo Y,	XOY
	 fenotipi:	 progasta	samica,		 črn	samec,
	 	 oranžna	samica	 oranžen	samec

	 a)	 očetov	genotip:	 XOY
	 b)	 očetov	fenotip:	 oranžen

3.	 genotip	staršev:	 Xo Xo
 XOY

	 gamete:	 Xo,	Xo
 XO , Y

	 genotipi	mladičev:	 Xo XO,	Xo Y	 Xo XO , Xo Y
	 fenotipi:	 progasta	samica,	 progasta	samica,
	 	 črn	samec	 črn	samec

	 a)	 očetov	genotip:	 XOY
	 b)	 očetov	fenotip:	 oranžen
	 c)	 Da,	isti	samec	je	lahko	zaplodil	oba	mačja	zaroda.

4.	 starši:
  zdrava žena bolan mož
	 genotip	staršev:	 XrXr	 XRY
	 gamete:	 Xr,	Xr	 XR,	Y
	 genotipi	otrok:	 XRXr,	XrY	 XrXR,	XrY
	 fenotipi:	 bolna	deklica,	 bolna	deklica,	

	 zdrav	deček	 zdrav	deček

	 a)	 Verjetnost,	da	bosta	imela	bolne	otroke	=	50	%	ali	0,5.
	 b)	 Verjetnost,	da	bosta	imela	bolno	deklico	=	25	%	ali	0,25.	Vse	

rojene	deklice	bodo	bolne	=	100	%.
	 c)	 Verjetnost,	da	bosta	imela	bolnega	dečka	=	0	%	ali	nobenega.

5.	 starši:
  bolna žena zdrav moški
	 genotip	staršev:	 XRXr	 XrY
	 gamete:	 XR, Xr	 Xr,	Y
	 genotipi	otrok:	 XRXr,	XRY	 XrXr,	XrY
	 fenotipi:	 bolna	deklica,	 zdrava	deklica, 

	 bolan	deček	 zdrav	deček

 Opomba:	Ker	je	imela	žena	zdravega	očeta,	je	heterozigotna,	saj	
je	od	njega	lahko	dobila	le	X	kromosom	z	normalnim	alelom.

	 a)	 Verjetnost,	da	bosta	imela	bolnega	otroka	=	50	%	ali	0,5.
	 b)	 Verjetnost,	 da	 bosta	 imela	 bolno	 deklico	 =	 25	 %	 ali	 0,25.	

Polovica	vseh	rojenih	deklic	je	lahko	bolna.
	 c)	 Verjetnost,	 da	bosta	 imela	bolnega	dečka	=	25	%	ali	0,25.	

Polovica	vseh	rojenih	dečkov	je	lahko	bolna.

Informacije	v	zvezi	z	vprašanjem	6:	Spolno	vezano	se	dedujejo	geni,	
ki	se	nahajajo	na	enem	ali	drugem	spolnem	kromosomu	(po	navadi	
na	kromosomu	X,	v	nekaterih	primerih	tudi	na	kromosomu	Y).	Vzo-
rec	 navedenega	 dedovanja	 se	 bistveno	 razlikuje	 od	 dedovanja	 na	
avtosomih:

–		moški	so	nosilci	le	enega	alela	od	vsakega	gena
–		dominanca	je	prisotna	samo	pri	ženskah
–		pojavi	se	značilen	vzorec	dedovanja	z	očeta	na	hči,	 
na	vnuka	…

6.	 Spolno vezano dedovanje	 (pri	človeku	gre	običajno	za	dedova-
nje,	 vezano	 na	 kromosom	 X)	 je	 značilno	 za	 številne	 genetske	
nepravilnosti	(glej	spodaj).	Na	kromosom	X	vezane	nepravilnosti	
so	običajno	prisotne	pri	moških,	ker	imajo	le-ti	samo	en	lokus	za	
gen.	Če	 je	spolno	vezana	 lastnost	posledica	okvarjenega	 rece-
sivnega	alela,	se	bo	pri	ženskah	izražala	le,	če	so	recesivni	ho-
mozigoti,	 tj.	 če	 podedujejo	 oba	 recesivna	 alela	 (npr.	 če	 je	 oče	
barvno	slep	in	mati	prenašalka).	Spolno	vezane	bolezni	so	zato	
pri	ženskah	veliko	manj	verjetne	kot	pri	moških.	Na	kromosomu	
X	 je	 znanih	 več	 kot	 sto	 genov,	 ki	 se	 dedujejo	 spolno	 vezano,	
med	njimi	so	tisti,	ki	uravnavajo:
–		strjevanje krvi:	recesivni	alel	za	to	lastnost	povzroča	hemofi-
lijo;	ta	bolezen	prizadene	približno	0,001	%	moških,	medtem	
ko	je	pri	ženskah	praktično	neznana;

–		barvni vid:	recesivni	alel	povzroča	rdeče-zeleno	barvno	slepo-
to,	ki	prizadene	8	%	moških,	toda	samo	0,7	%	žensk;

–		proizvodnjo antidiuretičnega hormona (ADH):	določena	raz-
ličica	 tega	gena	povzroča	nekatere	oblike	 insipidusnega	dia-
betesa;

–		razvoj mišic:	 redek	 recesivni	 alel	 povzroča	 Duchennovo	mi-
šično	distrofijo.

Poligeno dedovanje (str. 85)

1.

	 a)	 20
	 b)	 27

2.	 Vplivi	 okolja	 (npr.	 sončenje)	 bodo	 prav	 tako	 nekoliko	 določali	
barvo	kože.

GAMETE
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Analiza rodovnika (str. 86)

1. Družinsko drevo tvoje družine: družinska	 drevesa	 dijakov	 se	
bodo	med	seboj	razlikovala.	Izrisali	naj	bi	jih	čim	bolj	natančno	
z	 ravnilom	 in	 pri	 tem	uporabili	 simbole,	 prikazane	 v	 delovnem	
zvezku.	 Dijaki,	 ki	 ne	 poznajo	 svojega	 biološkega	 družinskega	
drevesa	(npr.	posvojenci),	 lahko	izdelajo	rodovnik	posvojiteljske	
družine	ali	družine	svojega	sošolca/sošolke.

2.	 a)	 Lastnost	 je	 dominantna:	 posamezniki,	 ki	 imajo	 to	 lastnost,	
so	jo	podedovali	od	enega	od	svojih	staršev.

	 b)	 Lastnost	ni	spolno	vezana:	nekatere	hčere	bolnega	očeta	(I-
3)	niso	podedovale	navedene	lastnosti.	To	 lastnost	bi	pode-
dovale,	če	bi	bil	gen	na	kromosomu	X.

3.	 a)	 Ozadje	razlage:	 I-1	 je	zdrav	moški,	medtem	ko	mora	biti	žen-
ska	(I-2)	prenašalka	(heterozigot),	ker	je	rodila	enega	zdravega	
in	enega	hemofiličnega	sina.	Obstaja	50-odstotna	verjetnost,	
da	je	II-2	heterozigot	(katerikoli	kromosom	X	je	lahko	dobila	od	
svoje	matere).	Če	ima	ženska	prenašalka	otroka	z	zdravim	mo-
škim,	je	25-odstotna	verjetnost,	da	se	rodi	otrok	hemofilik.	Ker	
ni	gotovo,	ali	je	ženska	prenašalka	ali	ne,	je	celotna	verjetnost,	
da	 bo	 ženska	 II-2	 rodila	 otroka	 hemofilika,	 naslednja:	 (verje-
tnost,	da	je	prenašalka)	×	(verjetnost,	da	ima	otroka	hemofili-
ka,	če	je	prenašalka)	=	1/2 × 1/4 = 1/8 (12,5 %).

	 b)	 1/4 (25 %).	Glede	na	to,	da	 je	bil	njen	prvi	otrok	hemofilik,	
mora	biti	ženska	prenašalka.

	 c)	 3/4 (75 %).	Pri	II-4	je	50	%	verjetnost,	da	je	prenašalka.	Če	
je	prenašalka	in	ima	otroke	s	hemofilikom,	je	lahko	polovica	
njunih	otrok	(dečkov	in	deklic)	hemofilikov.	Kombinirana	ver-
jetnost,	da	je	II-4	prenašalka	in	da	bo	hkrati	rodila	hemofili-
ka,	je	1/2 × 1/2 = 1/4 (25 %).	Verjetnost,	da	bo	otrok	zdrav,	
je	torej	3/4 (75 %).

	 č)	 Na	podlagi	danih	informacij	ni	mogoče	določiti	fenotipa	očeta	
ženske	I-2,	saj	je	bil	lahko	njen	oče	bodisi	zdrav	bodisi	hemo-
filik,	hčerka	(I-2)	pa	je	lahko	prenašalka	(zdrav	heterozigot).

4.	 a)	 1/2						b)	0						c)	0						č)	3/4						d)	1/2

Vrste mutacij (str. 88)

1.	 a)	 Substitucija:	 najmanj	 škodljiva	 genska	 mutacija,	 ker	 vpliva	
na	navodilo	za	sintezo	ene	same	aminokisline.	Če	se	substi-
tucija	 pojavi	 na	 tretji	 bazi	 tripleta	DNA,	morda	 sploh	 ne	 bo	
spremembe	v	aminokislinskem	zaporedju.

	 b)	 Delecija:	 zaradi	 »premika	 bralnega	 okvirja«	 povzroča	 večje	
spre	membe	kodirajočega	zaporedja	od	točke	delecije	naprej.

	 c)	 Insercija:	 zaradi	 »premika	 bralnega	 okvirja«	 povzroča	 večje	
spremembe	kodirajočega	zaporedja.

2.	 Pri	genski mutaciji	 pride	 do	 prostorsko	 omejene	 (lokalizirane)	
spremembe	zaporedja	baz	v	genu	(npr.	sprememba	posamezne-
ga	nukleotida	ali	tripleta).	Ni	nujno,	da	genske	mutacije	spreme-
nijo	 protein.	 Primera	 genske	 mutacije	 sta	 cistična	 fibroza	 in	
srpastocelična	anemija.	Nasprotno	se	pri	kromosomskih muta-
cijah	 zgodijo	večje	spremembe	na	kromosomih,	npr.	prekinitev	
(prelom)	 in	ponovno	združevanje	delov	kromosoma	v	novo	 raz-
poreditev.	Med	navedenim	procesom	lahko	geni	spremenijo	svoj	
položaj,	se	podvojijo	ali	izgubijo.

3.	 a)	 Delecija:	 ABGHMNOPQRST
	 b)	 Inverzija:	 ABCDEFGHMNRQPOST
	 c)	 Translokacija:	 ABCDEF1234567890
	 	 	 GHMNRQPOST
	 č)	 Duplikacija:	 ABCDEABCDEFMNOPQ
	 	 	 FMNOPQ

4.	 a)	 Poliploidija:	69
	 b)	 Downov	sindrom:	47
	 c)	 Turnerjev	sindrom:	45

5.	 Normalno	število	kromosomov	človeka:	46

6.	 	 Downov	sindrom
  

 	 Turnerjev	sindrom

Genomske mutacije (str. 90)

1.	 Patauov	sindrom:	obkroži	kromosom	13
	 Edwardov	sindrom:	obkroži	kromosom	18
	 Downov	sindrom:	obkroži	kromosom	21

2.	 Pri	 amniocentezi	 zdravnik	 odvzame	 vzorec	 plodovnice	 (amnij-
ske	tekočine)	iz	maternice.	Iz	plodovih	celic,	ki	plavajo	v	plodov-
nici,	je	mogoče	izdelati	kariotip,	s	katerim	se	odkrijejo	kromosomske	
napake,	npr.	trisomije	kromosomov.

3.	 Čim	starejša je nosečnica,	tem	večja	je	verjetnost,	da	bodo	pri	
potomcu	prisotne	kromosomske	napake.	Najpogostejša	kromo-
somska	napaka	 je	 trisomija	avtosomov.	Pri	mlajših	nosečnicah	
(20	do	35	 let)	 je	verjetnost	za	trisomijo	razmeroma	nizka,	zelo	
pa	se	poveča	po	40.	letu	starosti.

4.	 Fenotipske	značilnosti	osebe	z	Downovim	sindromom:	duševna	
manjrazvitost,	zaostalost	v	rasti	in	manjša	velikost,	poševne	oči,	
čokati	 prsti	 in	 guba	 na	 zgornji	 veki.	 Nagnjeni	 so	 k	 prirojenim	
srčnim	okvaram.

5.	 Dodaten	kromosom	poveča	proizvodnjo	nekaterih	proteinov.	Do-
datna	kopija	genov	na	 tretjem	kromosomu	 (običajno	sta	samo	
dva	 kromosoma;	 homologni	 par)	 poveča	 proizvodnjo	molekule	
mRNA	za	ta	določen	gen.

6.	 a)	 Nepravilno razdvajanje kromosomov:	 nepravilno	 razdvaja-
nje	21.	kromosoma	med	procesom	nastajanja	gamet	(mejo-
za)	pri	enem	od	staršev.	Odstotek:	95	%.

	 b)	 Translokacija:	pri	enem	od	staršev	(prenašalec)	se	21.	kro-
mosom	zlije	z	drugim,	ponavadi	14.	kromosomom.	Odstotek:	
manj	kot	4	%.

	 c)	 Mozaicizem:	zaradi	neuspešnega	ločevanja	21.	para	kromo-
somov	 med	 mitozo	 v	 najzgodnejšem	 obdobju	 zarodkovega	
razvoja.	Odstotek:	manj	kot	3	%.

Vzroki za nastanek mutacij (str. 92)

1.	 a)	 Sevanje:	ultravijolično	(UV)	sevanje,	rentgensko	sevanje	zara-
di	zdravljenja,	radioaktivno	sevanje	zaradi	 jedrskih	eksplozij	
in	jedrskega	onesnaženja.

	 b)	 Kemične	 snovi:	 benzen,	 formalin	 (formaldehid),	 ogljikov	 te-
traklorid.
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2. Mutagen	 je	fizikalni	ali	kemični	dejavnik,	ki	poveča	pogostnost	
mutacije	 (spremembe	 ali	 motnje	 v	 molekuli	 DNA).	 Mutageni	
povzročajo	napake	v	baznem	zaporedju	genov,	kar	lahko	vpliva	
na	genski	produkt.	Med	najbolj	škodljive	mutacije	spadajo	mu-
tacije	regulacijskih	genov,	ki	nadzorujejo	celično	delitev.

3.	 a)	 V	telesnih	(somatskih	ali	nespolnih	celicah)	se	pojavljajo	so-
matske mutacije,	ki	se	ne	dedujejo.	Vplivajo	na	posamezni-
ka	 v	 času	 njegovega	 življenja.	 Mutacije	 spolnih	 celic	 ali	
gamet	(v	modih	ali	 jajčnikih)	so	zarodne mutacije	 in	se	de-
dujejo.

	 b)	 Mutacije	spolnih	celic	se	dedujejo.	Prehajajo	na	naslednjo	ge-
neracijo	 in	 prispevajo	 h	 genetski	 raznolikosti	 (variabilnosti)	 v	
genskem	skladu	(na	katerega	lahko	deluje	naravna	selekcija).

Vzroki genetske raznolikosti (str. 93)

1.	 a)	 Z	mejozo	nastajajo	različne	gamete	kot	posledica	neodvisne-
ga razvrščanja kromosomov.

	 b)	 Med	mejozo	se	s prekrižanjem	 izmenjajo	deli	kromosomov,	
kar	vodi	do	zamenjave	genov	na	homolognih	kromosomih.

	 c)	 Zaradi	izbirnega parjenja	se	mešajo	geni	dveh	različnih	po-
sameznikov.

2.	 Okolje	 lahko	spremeni	 fenotip	z	vplivi	na	osnovno	 izražanje	 la-
stnosti	(genov).	Na	primer:	zakrnela	rast	dreves,	ki	rastejo	na	viš-
jih	nadmorskih	višinah,	deformirana	oblika	dreves,	izpostavljenih	
stalnim	močnim	vetrovom,	upočasnjen	 razvoj	možganov	 in	kosti	
zaradi	neustrezne	prehrane	v	zgodnjem	obdobju	razvoja.

3.	 Možni	različni	odgovori:
–		porjavitev	kože
–		shujševalne	diete
–		trening	za	boljšo	kondicijo	ali	povečanje	mišične	mase
–		kozmetične	operacije,	npr.	operacija	nosu	ali	beljenje	zob,	za	
lepši	videz	…

4.	 Bratje	in	sestre	dedujejo	od	svojih	staršev	mnogo	enakih	genov.	
Vendar	pa	je	med	njimi	zaradi	prekrižanja	in	neodvisnega	razvr-
ščanja	materinih	 in	 očetovih	 kromosomov	 v	 gamete	 dovolj	 ge-
netskih	razlik,	da	so	si	po	videzu	različni.

5.	 a)	 Za	 nevtralno	mutacijo	 je	 značilno,	 da	 v	 trenutnih	 razmerah	
nima	ne	škodljivega	ne	koristnega	učinka.

	 b)	 Medtem	 ko	 nevtralna	mutacija	 na	 začetku	 nima	 nobenega	
učinka,	lahko	v	prihodnosti	zaradi	spremembe	razmer	posa-
mezniku	bodisi	škoduje	bodisi	koristi.	Taka	sprememba	lah-
ko	 v	 določenem	 okolju	 za	 posameznika	 pomeni	 selektivno	
prednost	ali	pomanjkljivost	(v	zvezi	s	preživetjem	ali	razmno-
ževanjem).

Hardy-Weinbergovo načelo (str. 95)

1.	 q	=	0,1;	p	=	0,9;	q2 =	0,01;	p2 =	0,81;	2pq	=	0,18
	 Odstotek	potomcev	s	črnim	kožuhom	=	2pq	+	p2	x	100	%	=	99 %
	 Odstotek	potomcev	s	sivim	kožuhom	=	q2	x	100	%	= 1 %

2.	 q	=	0,3;	p	=	0,7;	q2	=	0,09;	p2	=	0,49;	2pq	=	0,42
	 a)	 Frekvenca	dominantnega	alela:	70 %
	 b)	 42	%	heterozigotov;	42	%	od	400	=	168;	 

	 število	heterozigotov:	168

3.	 q	=	0,6;	p	=	0,4;	q2	=	0,36;	p2	=	0,16;	2pq	=	0,48
	 a)	 Frekvenca	dominantnega	alela:	40 %
	 b)	 48	%	heterozigotov;	48	%	od	1000	=	480;	 

	 število	heterozigotov:	480

4.	 q	=	0,5;	p	=	0,5;	q2	=	0,25;	p2	=	0,25;	2pq	=	0,5
	 Odstotek	osebkov	z	belo	barvo	kožuha:	25 %

5.	 q	=	0,8;	p	=	0,2;	q2	=	0,64;	p2	=	0,04;	2pq	=	0,32
	 a)	 80	%
	 b)	 32	%
	 c)	 36	%	
	 č)	 4	%
	 d)	 96	%

6.	 q	=	0,1;	p	=	0,9;	q2	=	0,01;	p2	=	0,81;	2pq	=	0,18
	 Odstotek	ljudi	z	izraženim	albinizmom:	1 %

Matične celice in tkivno inženirstvo (str. 96)

1.	 Pomen	 kloniranja	 embrionalnih	 matičnih	 celic	 za	 tehnologijo	
tkivnega	inženirstva	(možni	odgovori):
–		ta	tehnologija	bo	zagotovila	zadostno	količino	zdravih	(tkivno	
skladnih)	celic

–		embrionalne	matične	celice	imajo	sposobnost,	da	se	razvijejo	
in	oblikujejo	katerokoli	tkivo	našega	telesa;	teoretično	naj	ne	
bi	bilo	pomanjkanja	celičnih	tipov	(vrst)

–		izboljšala	bo	možnost	ustvarjanja	polsintetičnih	živih	organov	
za	nadomestne	dele

2.	 Tkivno	inženirstvo	se	v	medicini	uporablja	za	proizvodnjo	umet-
ne	kože,	ki	se	kot	biomedicinski	pripomoček	uporablja	za	vsad-
ke	pri	zdravljenju	opeklin	in	diabetičnih	razjed,	ter	pri	ustvarjanju	
umetnih	krvnih	žil	pri	operacijah	srca	 in	za	popravilo	kostnega	
in	hrustančnega	tkiva.	V	prihodnosti	bi	 lahko	tkivno	inženirstvo	
uporabili	 za	 zdravljenje	degenerativnih	 živčnih	bolezni	 in	 za	 iz-
delavo	polsintetičnih	živih	organov	za	nadomestne	dele	pri	pre-
saditvi	organov.

3.	 Poročila,	ki	jih	dijaki	napišejo	sami.

Kloniranje s cepitvijo zarodka (str. 97)

1. Kloniranje	 je	 izdelovanje	 natančne	 kopije	 celice	 ali	 organizma	 
z	njegovo	podvojitvijo	iz	enega	samega	starša.	To	lahko	doseže-
mo	bodisi	s	tehniko	cepitve	zarodkov	v	zgodnjem	stadiju	embri-
onalnega	 razvoja	 ali	 s	 tehnikami	 prenosa	 jedra	 (čeprav	 je	 pri	
prenosu	jedra	v	citoplazmi	celice,	ki	sprejme	jedro,	prisotna	mi-
tohondrijska	DNA).

2.	 a)	 Matične	celice	so	nediferencirane,	zato	jih	je	mogoče	upora-
biti	v	prejemniku	za	izdelavo	katerekoli	vrste	tkiva	(podobno	
lahko	 že	danes	 s	 presajanjem	kostnega	mozga	proizvedejo	
krvne	celice).

	 b)	 S	 kloniranjem	 krav,	 ki	 proizvajajo	 velike	 količine	 mleka,	 bi	
lahko	hitro	ustvarili	 črede	zelo	donosnih	krav	 (ne	da	bi	bilo	
treba	tako	kot	pri	običajnih	procesih	križanja	čakati	na	feno-
tipski	izid).	To	bi	zmanjšalo	stroške	oskrbe	in	na	voljo	bi	bilo	
več	 zemlje,	 ki	 bi	 jo	 lahko	uporabili	 v	 druge	namene	 (ker	 bi	
bile	teoretično	potrebne	manjše	črede).

3.	 Dosledna	uporaba	postopka	cepitve	zarodka	bi	zmanjšala	celot-
ne	 zaloge	 genetske	 raznolikosti	 (variabilnosti),	 ki	 je	 osnova	 za	
selekcijo	novih	križancev/pasem/varietet.
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Kloniranje s prenosom jedra (str. 98)

1.	 Kloniranje	 s	 tehnikami	 prenosa jedra	 pomeni	 proizvodnjo	 ge-
netsko	 identičnih	posameznikov	 iz	neembrionalnih	 (somatskih)	
tkiv	znanega	fenotipa.	Cepitev zarodka	je	manj	zapletena	tehni-
ka,	pri	kateri	se	cepi	normalno	razviti	zarodek	v	zgodnji	stopnji	
razvoja.	Nadaljnji	 razvoj	zarodkov	poteka	po	običajni	poti	 (tako	
kot	pri	naravnih	enojajčnih	dvojčkih).

2.	 a)	 Izklopitev vseh genov v donorski celici: Sprožijo	 ga	 z	 goji-
ščem,	ki	vsebuje	malo	hranilnih	snovi	(stradanje	jajčeca).

	 b)	 Zlitje donorske celice z jajčecem, kateremu predhodno 
odstranijo jedro: Spodbujeno	je	s	kratkotrajnim	električnim	
sunkom.

	 c)	 Aktiviranje klonirane celice (rekonstruirana jajčna celi-
ca): Sprožijo	 ga	 z	 drugim	 šibkim	 električnim	 sunkom	 ali	 s	
kemičnimi	sredstvi.	Časovni	zamik	približno	šestih	ur	izbolj-
ša	 uspešnost	 aktivacijskega	 procesa	 jajčeca,	 najverjetneje	
zaradi	 podaljšanega	 stika	 kromatina	 z	 neznanimi	 citopla-
zemskimi	dejavniki.

3.	 Možni	odgovori:
–		proizvodnja	klonov	iz	preizkušenega	fenotipa,	ki	bi	lahko	hitro	
povečali	črede	za	komercialne	namene

–		hitra	 proizvodnja	 transgenskih	 živali,	 ki	 proizvajajo	 določen	
proizvod	(npr.	farmacevtski	izdelek,	izločen	v	mleku),	z	name-
nom	odzivanja	na	tržno	povpraševanje

–		ohranjanje	redkih	pasem	živine;	upati	je,	da	bo	kloniranje	ne-
koč	 vključeno	 v	 programe	 upravljanja	 živalskih	 vrtov;	 nekaj	
genetske	raznolikosti	redkih	vrst	bi	lahko	ohranili	s	shranjeva-
njem	 vzorcev	 tkiv	 posameznih	 živali	 pred	 njihovo	 smrtjo;	 v	
prihodnosti	bo	morda	možno	s	kloniranjem	znova	oživiti	vrste,	
ki	se	bodo	znašle	na	robu	izumrtja

Razprava o kloniranju človeka (str. 100)

Vprašanja	od	a)	do	e)	so	iz	raziskave,	ki	sta	jo	izvedla	CNN	in	revija	
Time	(8.	november,	1993;	stran	53,	 izvedeno	v	ZDA).	Odgovori	so	
naslednji:
  se strinjam se ne strinjam
	 a) 45	%	 46	%
	 b)	 40	%	 52	%
	 c)	 24	%	 70	%
	 č)	 17	%	 78	%
	 d)	 16	%	 80	%
	 e)	 6	%	 89	%

Etični zadržki tehnologije GSO (str. 101)

1.	 Gensko	spremenjene	rastline	proizvajajo	cvetni	prah,	ki	se	lah-
ko	širi	daleč	naokrog.	To	zvišuje	tveganje,	da	bi	se	geni	(npr.	za	
odpornost	proti	herbicidom)	prenesli	z	gensko	spremenjenih	ra-
stlin	na	plevel	ali	druge	rastline.	Opomba:	Tovrsten	prenos	gena	
med	rastlinskimi	vrstami	se	je	že	zgodil.	Prenos	spolnih	celic	(in	
s	tem	genov)	med	živalmi	na	opisan	način	ni	mogoč;	parjenje	je	
v	splošnem	bolj	zapleten	proces.

2.	 a)	 Prednost:	kmetje	bi	 lahko	uporabljali	herbicide	za	zatiranje	
plevela,	ne	da	bi	pri	tem	škodovali	kulturnim	rastlinam	(polj-
ščinam).

	 b)	 Pomanjkljivost:	odpornost	proti	herbicidom	bi	se	 lahko	z	vi-
rusnimi	 ali	 bakterijskimi	 prenašalci	 (vektorji),	 ki	 okužijo	 ra-
stline,	 razširila	 tudi	 na	 plevel.	 Spodbujanje	 pretirane	
uporabe	herbicidov.

3.	 a)	 Prednost:	sposobnost	rasti	tropskih	rastlin,	uporabnih	za	pre-
hrano,	na	območjih,	kjer	njihova	vzgoja	prej	ni	bila	mogoča.

	 b)	 Pomanjkljivost:	take	rastline	lahko	postanejo	v	novem	okolju	
škodljive	vrste.	Nerazvite	države,	katerih	proračun	je	večino-
ma	odvisen	od	prodaje	tropskih	rastlin,	bi	lahko	izgubile	tek-
mo	z	gospodarsko	močnejšimi	državami.

4.	 a)	 Prednost:	 to	bi	omogočilo	večji	pridelek	na	nerodovitnih	ob-
močjih.

	 b)	 Pomanjkljivost:	take	rastline	lahko	postanejo	v	novem	okolju	
škodljive	vrste.	Spreminjanje	okolja	lahko	npr.	povzroči	uniče-
nje	naravnih	mokrišč	in	izgube	vrst,	značilnih	za	mokrišča.

5.	 a)	 Povečati	proizvodnjo	ovčje	volne	(količina/kvaliteta).
	 b)	 Uporaba	živine	kot	biotovarne	za	proizvodnjo	koristnih	prote-

inov	v	mleku	(posebno	govedo,	pa	tudi	ovce	in	koze).

6.	 Z	vsesplošno	uporabo	selekcijskih	genov	za	odpornost	proti	an-
tibiotiku	v	poljščinah,	namenjenih	za	prehrano	človeka	in	živali,	
se	lahko	razvijejo	sevi	patogenih	bakterij,	ki	so	odporni	proti	an-
tibiotiku	in	lahko	prizadenejo	človeka	in	živino.	Omejena	upora-
ba	antibiotikov	je	ključna	za	preprečevanje	vsesplošnega	razvoja	
odpornosti	proti	antibiotikom.

7.	 a)	 Vnos	 sposobnosti	 fiksacije	 dušika	 v	 nemetuljnice	 zmanjša	
potrebo	po	dušikovem	gnojilu.

	 b)	 Bakterija	bi	 lahko	preprečila	škodljivim	bakterijam	in	glivam	
napad	na	semena.

8.	 a)	 Nekatere	izhodiščne	točke	za	razpravo:
–		GSO	 ali	 njihovi	 produkti	 imajo	 lahko	 neželene,	 škodljive	
učinke	na	človeka	in	druge	organizme.

–		Genska	modifikacija	 bi	 se	 širila	 nekontrolirano	 na	 druge	
organizme	(križanje	populacij	istih	ali	različnih	vrst).

–		Pravica	potrošnikov	 je,	da	so	proizvodi,	ki	vsebujejo	GSO,	
ustrezno	označeni.

–		Splošni	strah	v	zvezi	z	vsem,	kar	ni	razumljivo	(strah	glede	
dejanskih	in	izmišljenih	posledic).

–		Pomisleki,	 ki	 temeljijo	 na	 tem,	 da	 je	 etično	 in	 moralno	
sporno	vmešavati	se	v	genetski	material	določenega	orga-
nizma.

–		Ustvarjanje	monopolov	 večjih	 družb,	 ki	 imajo	 nadzor	 nad	
oskrbo	s	semeni	in	z	živino	za	parjenje.

	 b)	 Pomisleki,	ki	pomenijo	resnično	biološko	nevarnost:
–		med	rastlinskimi	GSO,	nenadzorovano	širjenje	tujih	genov
–		nenavadne	fiziološke	reakcije,	npr.	alergije	na	novi	protein
–		če	 genske	 modifikacije	 škodujejo	 zdravju	 organizmov,	 bi	
bilo	treba	zagovarjati	nekatere	živalske	pravice

Opomba: To	 je	 vaja	 v	 ugotavljanju	 vrste	 bioloških	 pomisle-
kov;	 to	 ne	 pomeni,	 da	 so	moralni	 pomisleki	 manj	 vredni	 v	
primerjavi	z	biološkimi.

Proizvodnja inzulina (str. 103)

1.	 a)	 Visoka	cena	(ekstrakcija	iz	tkiva	je	draga).
	 b)	 Inzulin	nečloveškega	izvora	se	razlikuje	od	človeškega	inzuli-

na	in	lahko	povzroča	stranske	učinke.
	 c)	 Z	ekstrakcijo	ne	dobimo	čistega	 inzulina,	ampak	ta	vsebuje	

nečistoče.

2.	 Množična	 proizvodnja	 človeških	 proteinov	 s	 pomočjo	 E.coli 
zmanjšuje	stroške	pridobivanja	in	zagotavlja	zanesljiv	vir	za	upo-
rabnike,	saj	tako	pridobljeni	 inzulin	ne	vsebuje	nečistoč.	Ker	 je	
pravi	človeški	 inzulin,	 tudi	ne	povzroča	omembe	vrednih	stran-
skih	učinkov.
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3.	 Inzulin	se	proizvaja	tako,	da	dve	ločeni	nukleotidni	zaporedji	(A	
in	B),	ki	nosita	zapis	za	dve	polipeptidni	verigi,	ločeno	vnesemo	
v	bakterijski	plazmid.	Skupno	zaporedje	je	namreč	preveliko	za	
vnos	v	le	en	plazmid.

4.	 Gen	E.coli	za	β-galaktozidazo	nadzoruje	prepisovanje	(transkrip-
cijo)	genov,	zaradi	česar	mora	biti	gen,	ki	ga	želimo	prepisati,	v	
tesni	povezavi	z	genom	za	β-galaktozidazo.

5.	 a)	 Način vstavljanja gena v plazmid:	 Plazmid	 gliv	 kvasovk	 je	
večji,	zato	lahko	vanj	vključimo	celotno,	neprekinjeno	nukle-
otidno	zaporedje	za	obe	nukleotidni	verigi	(A	in	B).

	 b)	 Izločanje in čiščenje dobljenih beljakovin:	Mehanizmi	 izlo-
čanja	 pri	 glivi	 kvasovki	 so	 bolj	 podobni	 mehanizmom	 člo-
veških	 celic	 kakor	 prokariontskim,	 zato	 pri	 kvasovkah	 za	
izražanje	genov	ne	potrebujemo	β-galaktozidaze.

Gensko zdravljenje (str. 105)

1.	 a)	 Glavni	namen	genskega	zdravljenja	 je	popravljanje	presnov-
nih	genetskih	nepravilnosti,	ki	so	posledica	izražanja	okvarje-
nega	gena.	

  Opomba: Pri	nekaterih	tehnikah	gojijo	popravljene	celice	zu-
naj	 bolnikovega	 telesa	 (ex-vivo).	 Z	 vračanjem	 popravljenih	
celic	 v	 bolnika	 pride	 do	 lajšanja	 bolezenskih	 znakov,	 ne	 pa	
do	ozdravitve.

	 b)	 Poskuse	genskega	zdravljenja	opravljajo	pri	dednih	presnov-
nih	genetskih	nepravilnostih,	rakavih	obolenjih	in	drugih	ne-
infekcijskih	pridobljenih	boleznih	ter	infekcijskih	boleznih	(npr.	
virusnih	infekcijah).

2.	 a)	 Transfekcija je	 vnašanje	 tujega	 gena	 oz.	 genov	 v	 celico;	 v	
bolnikovo	 telo	 lahko	 vnesemo	 gen	 z	 uporabo	 infekcijskega	
mikroba,	npr.	virusa.	Opomba:	Transfekcija	se	uporablja	tudi	
v	povezavi	z	infekcijo	gojenih	celic	s	tumorskimi	virusi.

	 b)	 Transfekcija	 (in	popravljanje	genov)	v	zarodnih	celicah	omo-
goča	spremembe,	ki	se	dedujejo.	Opomba: Dedne	nepravil-
nosti	 je	 na	 ta	 način	 mogoče popraviti	 tako,	 da	 prihodnje	
generacije	ne	bodo	imele	okvarjenega	gena	(genov).	S	trans-
fekcijo	 somatskih	 celic	 pa	 je	mogoče	popraviti	 celice	 samo	
za	čas	njihovega	življenja.

3. Gensko kloniranje	se	uporablja	za	namnožitev	kopij	normalne-
ga	(popravljenega)	alela.

4. Encimske nepravilnosti	so	zelo	primerne	za	gensko	zdravljenje,	
ker	so	encimi	proteini,	poleg	tega	so	mnogi	kodirani	z	enim	sa-
mim	genom	(za	funkcionalni	protein).	Vnos	normalno	delujočega	
alela	v	telo	povzroči	 izražanje	tega	alela	in	proizvodnjo	manjka-
jočih	ali	 okvarjenih	proteinov	 (ali	 polipeptida,	 ki	 tvori	 del	 funk-
cio	nalnega	 proteina).	 Tako	 lahko	 prenehajo	 simptomi	 zaradi	
manjkajočega	ali	okvarjenega	encima.

Zgodovina razvoja življenja na Zemlji (str. 106)

1.	 Živalske	 celice	 potrebujejo	 za	 svoje	 delovanje	 (presnovne	 pro-
cese)	 prosti	 kisik.	 Zaradi	 povečanja	 koncentracije	 kisika	 v	
ozračju	so	se	lahko	začele	razvijati	zapletenejše	in	večje	živalske	
oblike,	 saj	 imajo	 te	 večjo	potrebo	po	kisiku.	Biotska	 raznovrst-
nost	se	je	povečala.

2.	 Množična	izumrtja	so	pustila	za	seboj	prazna	življenjska	okolja	
(niše).	To	je	preživelim	organizmom	omogočilo	hitrejšo	evolucijo	
in	poselitev	praznih	okolij.

Stopnje v razvoju vrste (str. 107)

1.	 Pretok	genov	se	zmanjšuje	in	obe	populaciji	se	razvijata	v	različ-
nih	smereh	(dokler	se	pretok	genov	ne	ustavi).

2.	 Večje	geografske	ovire	so	lahko	precej	zmanjšale	genski	pretok.	
Velike	razdalje	med	redko	posejanimi	družbami	so	zmanjšale	po-
gostnost	stikov	med	njimi,	celo	pri	nomadih.	Vnos	»sveže	krvi«	v	
skupine	ob	srečanjih	je	bil	verjetno	zaželen,	prav	tako	tudi	izme-
njava	žensk.	Do	večjega	»sovražnega	genskega	pretoka«	je	lahko	
prišlo	med	vojskovanjem,	ko	so	napadalci	posiljevali	ženske.

3.	 a)	 Geografska	ovira,	ki	jo	predstavljajo	prostrani	oceani.
	 b)	 Race	 lahko	odvrača	od	parjenja	z	drugo	vrsto	rac	drugačno	

paritveno	vedenje.

Reproduktivna izolacija (str. 108)

1.	 Reproduktivno	izolacijski	mehanizmi	(RIM)	varujejo	genski	sklad	
pred	redčenjem	in	možnimi	negativnimi	vplivi	genov,	ki	so	vne-
seni	 v	 vrsto	 od	 zunaj	 (vrste	 so	 pogosto	 zelo	 dobro	 prilagojene	
svoji	niši;	spreminjanje	fenotipa	z	vnašanjem	tujih	genov	pona-
vadi	zmanjša	sposobnost	preživetja).

2.	 a)	 Pozigotni	RIM:	motnje	pri	križancih	druge	generacije
	 b)	 Predzigotni	RIM:	strukturni	(morfološki)
	 c)	 Predzigotni	RIM:	časovni
	 č)	 Pozigotni	RIM:	nesposobnost	preživetja	križancev

3.	 Pozigotni	 izolacijski	 mehanizmi	 pomenijo	 sekundarno	 zaščito,	
če	prvi	 izolacijski	mehanizem	zataji.	Pri	večini	vrst	ne	pride	do	
medsebojnega	 križanja	 zaradi	 predzigotnih	mehanizmov.	 Pozi-
gotni	mehanizmi	se	na	splošno	pojavljajo	redkeje.

Umetna selekcija (str. 110)

1.	 Z	umetno	selekcijo	izbiramo	za	parjenje	(križanje)	samo	določe-
ne	fenotipe	(in	s	tem	genotipe),	zaradi	česar	se	skozi	generacije	
spremeni	 povprečni	 fenotip	 (in	 s	 tem	genotip).	 Tako	 se	 genski	
sklad	 izbrane	 vrste	 postopno	 spremeni.	 Umetna	 selekcija	 je	
oblika	usmerjene	selekcije	 in	 je	odvisna	od	določene	genetske	
raznolikosti	v	izbrani	populaciji.

2.	 Volkovi	so	izredno	družabne	živali,	ki	živijo	v	večjih	skupinah	(kr-
delih).	Hierarhija	in	sposobnost	blaženja	sporov	povezujeta	sku-
pino	in	zmanjšujeta	napetosti	v	njej.

3.	 a)	 Lovljenje	večjega	plena:	dobro	razvit	voh,	močan	ugriz	in	moč-
ne	vratne	mišice,	neustrašnost,	napadalnost.

	 b)	 Lov	na	divje	ptice:	odlično	razvit	voh	(sledenje),	dober	vid,	ra-
zumevanje	povelj,	kot	so	»drži«,	»išči«	in	»prinesi«.

	 c)	 Varovanje	živine:	 živine	ne	smejo	 imeti	 za	plen,	poslušnost	
lastniku,	sposobnost	predvidevanja	vedenja	živine	in	odziva-
nje	na	njeno	gibanje,	usmerjanje	živine	z	laježem	in	telesno	
govorico,	varovanje	živine	pred	plenilci.

	 č)	 Družinski	pes:	nizka	stopnja	napadalnosti,	igrivost,	prijaznost.
	 d)	 Pes	čuvaj:	napadalno	vedenje	do	tujcev,	odlično	razvita	voh	

in	sluh,	pozornost	do	prihoda	tujcev,	odzivanje	z	močnim	la-
ježem.

4.	 a)	 cvetača:	socvetje
	 b)	 ohrovt:	list
	 c)	 brokoli:	socvetje	in	steblo
	 č)	 brstični	ohrovt:	brst	stranskega	poganjka
	 d)	 zelje:	brst	glavnega	poganjka
	 e)	 koleraba:	odebeljeno	steblo
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5.	 Vseh	šest	sort	rastlin	se	lahko	ob	cvetenju	navzkrižno	oprašuje.

6.	 Človek	 s	 številnimi	 ukrepi	 nadzira	 nezaželene	 rastlinske	 vrste	
(plevel)	 v	 svojem	 vrtu.	 Z	 ročnim	 odstranjevanjem	 ali	 okopava-
njem	 plevela	 spodbuja	 razmnoževanje	 rastlin,	 ki	 imajo	močne	
korenine	 (npr.	 kislica),	 s	 pletjem	pa	 rastlin,	 katerih	 kolenčasto	
steblo	se	zelo	rado	ukoreninja	(npr.	zajčja	deteljica).	Zaradi	pre-
tirane	uporabe	herbicidov	za	zatiranje	plevela	postane	le-ta	od-
poren	proti	herbicidom.

7.	 Izboljševanje	 fenotipskih	 značilnosti	 žit	 je	 potekalo	 tako,	 da	 je	
kmet	iz	vsake	letine	izbral	za	setev	samo	semena	žit,	ki	so	da-
jala	največji	pridelek	in	so	bila	najbolj	odporna	proti	škodljivcem	
ali	bolezni.	Tako	je	postopoma	povečal	količino	pridelka	in	izbolj-
šal	zdravje	svojih	poljščin.	Sčasoma	se	je	fenotip	vzgajane	rastli-
ne	spremenil	tako,	da	ta	ni	bila	več	podobna	divji	vrsti,	iz	katere	
se	je	poljščina	razvila.

Sodobno filogenetsko drevo življenja (str. 112)

1.	 Predlog	 za	 razvrščanje	organizmov	v	 tri	 glavne	skupine	 temelji	
na	tem,	da	so	genetske	razlike	med	vrstami,	ki	spadajo	v	skupi-
ni	 evbakterije	 in	 arheje,	 najmanj	 tako	 velike,	 kot	 so	 genetske	
razlike	med	vrstami,	ki	spadajo	v	skupini	evbakterije	 in	evkari-
onti.	 To	 pomeni,	 da	 klasični	 sistem	 ne	 odraža	 pravilno	 pravih	
evolucijskih	(genetskih)	odnosov	med	naštetimi	skupinami.

2.	 a)	 Pripadniki	 evkariontov	 so	manj	poudarjeni,	nov	način	 razvr-
ščanja	 bolj	 realno	prikazuje	 raznolikost	 v	 okviru	 prokariont-
ske	stopnje	celične	organizacije.

	 b)	 Uvedli	 so	 samostojno	 skupino	 arheje,	 ki	 se	 precej	 razlikuje	
od	 skupine	 evbakterije.	 Nov	 sistem	 razvrščanja	 odraža	 po-
sebnost	 te	 skupine	 in	 ustrezneje	 prikazuje	 razmerje	 med	
prokarionti	in	evkarionti.

Novi načini razvrščanja organizmov (str. 113)

1.	 a)	 Sistemi,	 ki	 temeljijo	 na	morfoloških	 značilnostih,	 razvrščajo	
organizme	na	osnovi	telesne	zgradbe	in	oblike.	Tak	način	je	
enostavnejši.	 Upošteva	 tudi	 spremembe,	 ki	 so	 se	 zgodile	 v	
razvoju	organizma	v	času,	ko	se	 je	evolucijsko	 ločil	 od	sku-
pnega	prednika.

	 b)	 Sistem,	ki	 temelji	na	biokemični	podobnosti,	bolje	predstavi	
resnične	evolucijske	povezave	med	sistematskimi	skupinami	
in	filogenijo	vrste.	Opomba:	Razvojne	linije,	ki	jih	pokaže	tak	
sistem,	so	manj	pregledne,	težje	za	interpretacijo	in	ne	vklju-
čujejo	nujno	 tudi	morfoloških	sprememb,	ki	 so	se	zgodile	v	
razvoju	po	ločitvi	vrste	od	skupnega	prednika.

2.	 Z	 biokemičnimi	 metodami	 lahko	 primerjamo	 zgradbo	 molekul	
proteinov	 in	DNA	med	različnimi	vrstami.	Omogočajo	bolj	nepo-
sredno	 ugotavljanje	 skupnih	 podedovanih	 značilnosti	 in	 s	 tem	
stopnjo	sorodnosti.	Opomba:	Biokemične	analize	so	za	nekatere	
vrste	pokazale,	da	so	jih	prej	napačno	uvrščali	v	sistem.	V	neka-
terih	 primerih	 (npr.	 pri	 prvakih)	 so	 navajali	 filogenijo	 vrste	 na	
osnovi	 ideje	o	sorodstvu,	ki	 je	bolj	ustrezala	človeku,	kot	pa	na	
osnovi	 dejstev.	Morfološke	podobnosti	 so	 lahko	posledica	kon-
vergentnega	 razvoja	 nesorodnih	 vrst.	 Tovrstne	 prilagoditve	 ne	
zamegljujejo	dejstev,	ki	jih	dajejo	rezultati	biokemičnih	analiz.

3.	 a)	 Pongidae;							b)	Hominidae

Sistemi razvrščanja (str. 114)

1.	 a)	 1.	kraljestvo	(regnum)	 b)		1.	živali	(Animalia)
	 	 2.	deblo	(phylum)	 	 2.	strunarji	(Chordata)
	 	 3.	razred	(classis)	 	 3.	sesalci	(Mammalia)
	 	 4.	red	(ordo)	 	 4.	prvaki	(Primates)
	 	 5.	družina	(familia)	 	 5.	človečnjaki	(Hominidae)
	 	 6.	rod	(genus)	 	 6.	človek	(Homo)
	 	 7.	vrsta	(species)	 	 7.	misleči	človek	(Homo sapiens)

2.	 Pri	dvojnem	poimenovanju	prvo	ime	pomeni	ime	rodu,	drugo	pa	
vrstni	 pridevnik,	 ki	 določa	 vrsto	 (pišemo	 ležeče	 in	 ime	 rodu	 z	
veliko	začetnico).	Včasih	uporabimo	še	tretje	ime	(pišemo	leže-
če	in	z	malo	začetnico),	ki	določa	podvrsto.

3.	 Možni	odgovori:
–		izognemo	 se	 nesporazumom	 pri	 uporabi	 običajnih	 imen	 za	
organizme

–		vsakemu	organizmu	je	določeno	samo	eno	ime
–		z	 razvrščanjem	 skušamo	 določiti	 (prikazati)	 tudi	 sorodnost	
med	organizmi	(razvoj)

4.	 Možni	odgovori:
–		analiza DNA:	na	osnovi	podobnosti	v	genskem	zapisu	sklepa-
mo	na	sorodnost	med	organizmi

–		hibridizacija DNA:	primerjamo	delež	molekul	DNA,	ki	je	podo-
ben	pri	različnih	vrstah	organizmov

–		določanje zaporedja aminokislin:	primerjamo	razlike	v	zapo-
redju	aminokislin	v	beljakovinah	različnih	organizmov

–		imunološke metode: z	njimi	posredno	ugotavljamo	podobnost	
beljakovin	različnih	vrst	organizmov

5.	 a)	 Stokovci:	 ležejo	 jajca;	 izležejo	 jih	na	 začetku	 razvoja	 zarod-
ka,	zarodek	se	do	konca	razvija	v	jajcu.

	 b)	 Vrečarji:	mladič	se	rodi	zelo	nerazvit;	po	rojstvu	zleze	v	 tre-
bušno	vrečo	samice,	kjer	se	prisesa	na	sesek,	večina	razvoja	
poteka	v	vreči.

	 c)	 Višji sesalci:	zarodek	se	dolgo	časa	razvija	v	telesu	matere,	
stik	z	materinim	krvnim	obtokom	omogoča	posteljica	(placen-
ta),	mladič	se	rodi	razmeroma	razvit.

Razvrščanje živih bitij (str. 116)

1.	 Pri	nas	uporabljamo	sistem	s	tremi	domenami:	evbakterije	(Eu-
bacteria),	arheje	(Archaea)	in	evkarionti	(Eukarya).	Slednje	deli-
mo	 na	 štiri	 kraljestva:	 protisti	 (Protista)	 glive	 (Fungi),	 rastline 
(Plantae)	 in	 živali	 (Animalia).	Virusov	ne	uvrščamo	v	 ta	sistem,	
saj	niso	živa	bitja	in	jih	je	s	tradicionalnimi	sistematskimi	meto-
dami	težko	razvrščati.	Nekateri	raziskovalci	predlagajo,	da	bi	pri	
virusih	uvedli	»kvazivrste«.	Tudi	prionov	ni	mogoče	uvrstiti	v	no-
benega	od	naštetih	domen.	To	so	infektivni	(kužni)	delci,	ki	jih	v	
celoti	niti	še	ne	razumemo.	Učenci	naj	organizme	razvrščajo	na	
naslednji	način:	

EVBAKTERIJE
bakterija	diplokok,	modrozelene	cepljivke	rodu	Anabaena, E. coli

ARHEJE
arhebakterija

EVKARIONTI
PROTISTI
evglena	 jadranski	bračič
ameba	 Volvox sp.
paramecij	 lepotka
rjava	morska	alga	 Chlorella sp.
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RASTLINE
mahovi:	mah,	jetrnjak,	šotni	mah
praprotnice:	praprot,	preslica
semenke:
	 kritosemenke:	tulipan,	jablana
	 golosemenke:	sagovec,	bor

GLIVE
krušna	plesen,	goba,	kvasovke

ŽIVALI
spužve:	spužva
ožigalkarji:	hidra,	morski	klobuk
ploski črvi:	veliki	metljaj,	trakulja,	vrtinčar
valjasti črvi:	kotačnik,	glista
mehkužci:
	 polži:	vrtni	polž,	lazar
	 školjke:	pokrovača
	 glavonožci:	ligenj
kolobarniki:	deževnik,	črv	mnogoščetinec
členonožci:
	 pajkovci:	pajek	križevec,	škorpijon,	klop,	suha	južina	
 stonoge:	striga,	železna	kačica	
 raki:	vodna	bolha,	rakovica,	navadni	prašiček,	postranica
	 žuželke:	muha	blestivka,	bolha,	kačji	pastir
iglokožci:
	 morske	lilije:	morska	lilija
	 morske	zvezde:	morska	zvezda
	 morski	ježki:	srčasti	morski	ježek
	 kačjerepi:	kačjerep
	 brizgači:	morska	kumara
strunarji:
vretenčarji:
	 obloustke:	piškur
	 ribe:	morski	bič,	morski	pes,	jegulja,	morski	konjiček,	rdečeperka
	 dvoživke:	žaba,	močerad
	 plazilci:	modras,	kuščar,	krokodil,	želva
	 ptice:	papiga,	noj
	 sesalci:	kljunaš,	kenguru,	morska	krava,	jež,	divja	svinja
plaščarji:	kozolnjak

Določevalni ključi (str. 121)

1.	 tulec	(njegova	prisotnost	in	značilnosti)

2.	 A	 Oxyethira
	 B	 Hudsonema
 C Olinga
	 Č	 Aoteapsyche
	 D	 Hydrobiosis
 E	 Helicopsyche
 F	 Triplectides

3. Red žuželk (slovensko in strokovno ime)
	 a) vrbnice	(Plecoptera)
	 b)	 vodne	stenice	(Hemiptera)
	 c)	 hrošči	(Coleoptera)
	 č)	 kačji	pastirji	(Odonata)
	 d)	 metulji	(Lepidoptera)
	 e)	 mladoletnice	(Trichoptera)
	 f)	 enodnevnice	(Ephemeroptera)
	 g)	 blatnice	(Megaloptera)
	 h)	 dvokrilci	(Diptera)

Pregled evolucijskega razvoja človeka (str. 123)

1.	 Linearna	razvojna	linija	se	ne	ujema	natančno	s	fosilnimi	najd-
bami.	Le	redki	so	primeri,	kjer	 lahko	najdemo	prehodne	znake	
med	vrstami	človečnjakov.	Vrste	se	pojavijo	zelo	hitro,	 lahko	ži-
vijo	 daljša	 obdobja	 in	 nato	 nenadoma	 izumrejo;	 izumrle	 vrste	
nadomestijo	druge	vrste.

2.	 Najdbe	fosilnih	ostankov	človečnjakov	podpirajo	model	skokovi-
tega	razvoja	vrst,	saj	 le	malo	najdb	nakazuje	postopen	prehod	
med	vrstami.	Več	dokazov	podpira	tudi	evolucijski	razvoj	človeč-
njakov	z	adaptivno	radiacijo.

3.	 a)	 Prvi	dvonožni	človečnjaki	(avstralopiteki)
	 b)	 Rod	Paranthropus
	 c)	 Zgodnji	 človek	 (prve	 vrste	 rodu	Homo)	 (spretni,	 pokončni,	 

arhaični	človek)
	 č)	 Anatomsko	moderni	človek	(geografsko	razširjen	in	različnih	ras)

Opisi nekaterih vrst človečnjakov (str. 125)

1.	 Dijaki	naj	naredijo	izpiske.

2.	in	3.

Prilagoditve na pokončno hojo (str. 128)

1.	 a)	 Podoben	človekovi,	saj	ima	odebeljeno	kost.
	 b)	 Podobni	 človeškim,	 le	 palec	 je	 rahlo	 odmaknjen	 od	 drugih	

prstov.
	 c)	 Podobno	kot	pri	človeku,	le	palec	je	delno	odmaknjen	od	dru-

gih	prstov.

2.	 a)	 Položaj	 zatilnične	 odprtine:	 Zatilnična	 odprtina	 (Foramen 
magnum)	je	pomaknjena	naprej,	zato	da	lobanja	ni	obešena	
na	hrbtenico,	ampak	na	njej	uravnoteženo	stoji.

	 b)	 Oblika	 hrbtenice:	 Hrbtenica	 je	 oblikovana	 v	 obliki	 črke	 S	 in	
deluje	kot	vzmet.	Glava	in	telo	sta	nad	težiščem	telesa.

	 c)	 Oblika	 medenice	 in	 položaj	 zadnjičnih	 mišic:	 Zadnjične	
mišice	podpirajo	medenične	kosti	 in	preprečujejo	nagibanje	
vstran,	ko	je	druga	noga	dvignjena.	Dodatek	za	učitelja:	Krat-
ka	 in	široka	medenica	omogoča	boljši	oprijem	za	zadnjične	
mišice.	Pri	dvonožcih	v	nasprotju	s	štirinožci	zadnjična	miši-
ca	pomaga	stegenskim	mišicam	premikati	nogo	nazaj.	Skle-
dasta	 medenica	 ščiti	 in	 nosi	 nekatere	 organe	 spodnje	
trebušne	votline.

	 č)	 Oblika	 in	 dolžina	 stegnenice:	 Stegnenici	 sta	 dolgi	 in	 poma-
knjeni	 navznoter,	 tako	 da	 se	 kolena	 skoraj	 dotikajo.	 Zaradi	
povečanega	kota	med	stegnenico	in	kolenom	se	težišče	po-
makne	pod	telo,	kar	olajša	hojo.

Spremembe	prostornine	možganov	človečnjakov	skozi	čas
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	 d)	 Kolenski	sklep:	Kolenski	sklep	ima	odebeljeno	kost	(stranski	
kondil),	ki	preprečuje	stransko	premikanje	sklepa	med	hojo	
(onemogoča,	 da	 bi	 koleno	 zdrsnilo	 vstran).	 Opice	 takšnega	
sklepa	nimajo	(oziroma	ga	ne	potrebujejo).

	 e)	 Oblika	stopala	in	razporeditev	prstov:	Kosti	stopala	so	ravne,	
zato	 je	 stopalo	bolj	nosilno.	K	 temu	pripomorejo	 tudi	kratki	
prsti	 in	 močan	 palec.	 Teža	 telesa	 se	 razporedi	 po	 zunanji	
strani	 stopala,	 notranja	 stran	 je	 nekoliko	 vbočena.	 To	 daje	
stopalu	prožnost	in	blaži	obremenitve	na	stopalo.

3.	 –	 Prenašanje	 hrane	 na	 drugo	 mesto	 (skrivališče)	 –	 varnost	 
in	zaščita.

	 –	 Prenašanje	dojenčkov	in	malčkov.
	 –	 Boljši	pregled	in	nadzor	v	visoki	travi.
	 –	 Izboljšano	ohlajanje	telesa.
	 –	 Prenašanje	in	držanje	orodja	in	orožja	med	hojo.
	 –	 Hitrejši	in	urnejši	pohodi	na	večje	razdalje.

4.	 –	 Spodnji	del	stegnenice,	ki	je	del	kolenskega	sklepa. 
–	 Vrhnji	del	stegnenice	s	sklepno	glavico,	ki	se	prilega	medenici. 
–	 Kosti	stopala. 
–	 Medenica.

5.	 Možni	odgovori	za	a)	in	b):
	 –	 Beg	pred	plenilci	na	drevo.
	 –	 Vsakodnevna	gradnja	gnezda	na	drevesih	za	prenočišče	(po-

dobno	kot	gradijo	nekateri	današnji	šimpanzi).
	 –	 Zbiranje	in	nabiranje	hrane	na	drevesih	(sadeži,	oreščki	…).

6.	 Upogib	kolena	pomakne	kolenski	sklep	pod	medenico.	To	izbolj-
ša	ravnotežje	med	hojo	in	prepreči	zibanje	pri	hoji.	

 Opomba	za	učitelja:	Zibanje	lahko	opazujemo	pri	današnjih	opi-
cah,	ki	hodijo	po	dveh	nogah.

Evolucija človeka danes in v prihodnosti  
(str. 130)

1.	 a)	 Poraščenost	 telesa:	 Zmanjšana	 poraščenost	 na	 vseh	 delih	
telesa,	razen	na	lasišču.

	 b)	 Čeljusti	in	zobje:	Manjše	čeljusti	in	zobje	(še	posebej	podoč-
niki)	ter	ožji	medzobni	prostori.	Brada	se	manjša.

	 c)	 Možgani:	Večji	in	kompleksnejši.
	 č)	 Medenica:	Se	krajša	in	širi	in	postaja	vedno	bolj	prilagojena	

za	hojo.
	 d)	 Obraz:	Manjši,	bolj	 raven	z	manjšimi	nadočesnimi	 loki.	Čelo	

je	višje,	nos	je	manjši	in	ožji.
	 e)	 Stegnenica:	Bolj	prilagojena	za	hojo	pod	dveh	nogah,	boljša	

stabilnost	in	večja	moč	kosti.

2.	 a)–c)	Vrstni	red	ni	pomemben.
	 a)	 Zdrsi	in	poškodbe	medvretenčnih	ploščic.	
	 b)	 Poškodbe	trupa	in	nastanek	kile	zaradi	šibkih	trebušnih	mišic.
	 c)	 Nastanek	krčnih	žil	in	zastajanje	krvi	v	nogah	zaradi	pokonč-

ne	hoje.

3.	 Posledica	 zmanjšanja	čeljusti	 je	nepravilen	ugriz	 in	stisnjenost	
zob	(zobje	nimajo	prostora	za	rast).

4.	 a)	 Pogostejše	podhladitve:	O	podhladitvi	 govorimo,	 ko	 se	 tem-
peratura	telesa	zniža	pod	optimalno	in	telo	s	podrhtavanjem	
mišic	ne	more	greti	samo	sebe.

	 b)	 Kožni	rak	(melanom):	Zelo	maligen	rak,	ki	navadno	nastane	
na	koži,	najdemo	pa	ga	tudi	v	očesu	in	na	sluznicah.

5.	 Potovanja:	Potovanja	po	svetu	so	zdaj	zelo	preprosta,	zaradi	če-
sar	 se	 lahko	 različne	 bolezni	 hitro	 širijo.	 Odpornost	 določenih	
ljudi	proti	novim	boleznim	lahko	pomeni	prednost.

 Onesnaženost:	Škodljive	snovi	(strupi)	v	okolju	in	hrani	se	lahko	

kopičijo	v	človeškem	telesu.	Te	lahko	poškodujejo	celice	in	orga-
ne	ter	povzročajo	 različne	bolezni.	Posebno	občutljivi	 in	 ranljivi	
so	otroci.	Možnost	presnove	strupenih	snovi	in	večja	odpornost	
proti	njim	pomenita	veliko	prednost.

 Odpornost proti boleznim:	Odpornost	proti	določenim	virusom	
in	bakterijam	(kot	so	malarija	ali	virus	HIV)	pomeni	veliko	prednost.

 Presnova hranilnih snovi:	Možnost	presnove	in	prebave	nekate-
rih	snovi	(kot	je	recimo	laktoza)	pomeni	prednost.

Na	 posameznike	 s	 slabo	 odpornostjo	 in	 neprilagodljivostjo	 bodo	
selekcijski	 dejavniki	 močno	 vplivali,	 zato	 bodo	 ti	 v	 evolucijskem	
smislu	poraženci.

6.	 Dijak	naj	razišče	sam.

Zgradba virusov (str. 132)

1.	 Zgradba	virusa:	ena	od	nukleinskih	kislin	(DNA	ali	RNA,	eno-	ali	
dvoverižna),	nekaj	vrst	encimov	(npr.	reverzna	transkriptaza	pri	
HIV),	oboje	je	obdano	s	proteinskim	ovojem	ali	kapsido.	Kapsida	
je	lahko	še	dodatno	ovita	z	ovojnico	iz	lipidov,	proteinov	in	oglji-
kovih	hidratov.

2.	 Virusi	nimajo	značilnosti,	po	katerih	razvrščamo	organizme.

3.	 Prepuščeno	odločitvi	dijaka.	Opomba:	Virus	 je	nekaj	 časa	akti-
ven	 in	 nekaj	 časa	 neaktiven	 (inerten).	 Zunaj	 celice	 je	 v	 neak-
tivnem,	 kristalnem	 stanju,	 brez	 metabolične	 aktivnosti,	 v	 gos-
titeljski	 celici	 pa	 prevzame	 nadzor	 nad	 presnovo,	 se	 začne	
razmnoževati	 in	sodeluje	pri	presnovi,	 torej	 lahko	delno	govori-
mo	o	življenjskih	znakih.

4.	 Pri	razmnoževanju	je	popolnoma	odvisen	od	gostiteljske	celice.

5.	 Virus	se	 lahko	razmnožuje	 le	v	živi	gostiteljski	celici	 in	zahteva	
točno	določeno	vrsto	celice.	Kultura	je	uspešna	le,	če	ima	virus	
na	 voljo	ustrezno	gostiteljsko	 celico,	pa	 tudi	 gostiteljska	celica	
mora	biti	v	ustreznem	fiziološkem	stanju.

Razmnoževanje virusov (str. 133)

1.	 a)	 Litični cikel:	zanj	je	značilno	razmnoževanje	virusa	in	razpad	
(liza)	celice.
–		Virus	(fag)	se	pritrdi	na	gostiteljsko	celico	njegova	nuklein-
ska	kislina	in	nekateri	encimi	vstopijo	v	bakterijsko	celico.

–		Virus	 sproži	 prepisovanje	 lastnih	 genov	 in	 izrabi	 gostitelj-
sko	 celico	 za	njihovo	 izražanje,	 tako	da	 v	 celici	 nastajajo	
sestavine	novih	virusov.

–		Virusne	 sestavine	 se	 združijo	 v	 viruse,	 ki	 zapustijo	 celico	
(liza	celice).

	 b)	 Lizogeni cikel:	zanj	 je	značilno,	da	se	virusna	DNA	vključi	v	
kromosom	 gostiteljske	 celice	 in	 se	 podvojuje	 skupaj	 z	 njim	
(ni	lize	gostiteljske	celice).
–		Fag	se	pritrdi	na	gostiteljsko	celico	 in	vanjo	vbrizga	svojo	
nukleinsko	kislino	in	encime.

–		Virusna	nukleinska	kislina	se	vključi	v	DNA	gostiteljske	ce-
lice.

–		Virusna	DNA	se	podvojuje	 (razmnožuje)	skupaj	z	DNA	go-
stiteljske	celice.	To	 lahko	poteka	različno	dolgo,	dokler	vi-
rus	ne	vstopi	v	litični	cikel.

2.	 Bakteriofag	z	nitastimi	izrastki	repka	prepozna	receptorska	me-
sta	na	gostiteljski	celici	in	se	nanje	pritrdi.

3.	 a)	 V	lizogenem	ciklu.
	 b)	 Virusna	DNA	se	vgradi	 v	bakterijski	 kromosom,	 lastnosti,	 ki	

jih	kodira	virusna	DNA,	se	prenesejo	na	bakterijsko	celico.
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	 c)	 Virusni	geni	lahko	nosijo	zapis	za	odpornost,	virulenco	(zmož-
nost	povzročanja	bolezni)	ali	nastajanje	toksinov.	Na	ta	način	
bakterije	pridobivajo	nove,	človeku	škodljive	 lastnosti.	Opom-
ba:	Poznamo	več	primerov:	patogene	lastnosti	bakterije	Cory-
nebacterium diphtheriae,	 ki	 povzroča	 davico,	 so	 odvisne	 od	
proizvodnje	toksina,	ki	ga	kodira	gen	virusa	v	lizogenem	ciklu;	
tudi	bakterije	streptokoki,	ki	vsebujejo	 fag	v	 lizogenem	ciklu,	
lahko	izdelujejo	toksin,	ki	povzroča	težave	pri	škrlatinki,	strep-
tokoki	brez	faga	pa	tega	toksina	ne	proizvajajo;	toksin	botuliz-
ma,	 ki	 ga	 proizvaja	 bakterija	 Clostridium botulinum,	 kodira	
gen	v	profagu.

Virusne bolezni (str. 134)

1.	 Za	vsak	virus	so	podani	samo	manjkajoči	odgovori.
	 b)	 Virusi hepatitisa
	 	 naravni	rezervoar:	okuženi	ljudje
	 	 bolezen:	hepatitis	(vnetje	jeter)
	 	 simptomi:	povišana	telesna	temperatura,	glavobol,	zlatenica,	

splošno	slabo	počutje	zaradi	motenega	delovanja	jeter
	 c)	 Koronavirusi
	 	 naravni	rezervoar:	okuženi	ljudje
	 	 simptomi:	prehlad	(15	%	primerov),	kihanje,	smrkanje,	ovira-

ne	dihalne	poti;	pri	SARS	zelo	povišana	telesna	temperatura,	
pljučnica,	v	nekaterih	primerih	smrt

	 č)	 Rinovirusi
	 	 naravni	rezervoar:	okuženi	ljudje
	 	 bolezen:	prehlad
	 	 simptomi:	kihanje,	smrkanje,	ovirane	dihalne	poti
	 d)	 Virusi influence
	 	 naravni	 rezervoar:	okuženi	 ljudje,	virusi	živijo	 tudi	v	prašičih	

in	vodnih	ptičih,	kjer	mutirajo	v	nove	seve
	 	 bolezen:	gripa	(influenca)
	 	 simptomi:	 mrzlica,	 povišana	 telesna	 temperatura,	 glavobol,	

bolečine	v	mišicah,	sledijo	simptomi,	podobni	prehladu
	 e)	Filovirusi
	 	 bolezen:	 hemoragična	mrzlica	 (krvavenje),	 npr.	marburg	 in	

ebola
	 	 simptomi:	močan	glavobol	in	kožni	izpuščaji,	krvavitev	iz	nosu	

in	dlesni,	ki	jim	sledijo	obširne	notranje	krvavitve	in	uničenje	
notranjih	organov

2.	 Z	glikoproteinskimi	 izrastki	virus	prepozna	gostiteljsko	celico	 in	
se	nanjo	pritrdi.

3.	 a)	 Z	endocitozo	tujek,	ki	ga	celica	potem	lahko	razgradi,	vstopi	
v	celico.	Ta	mehanizem	omogoči	tudi	virusu	vstop	v	celico.

	 b)	 Virusna	DNA	se	podvojuje	v	gostiteljski	celici.
	 c)	 To	so	virusni	proteini,	ki	se	sintetizirajo	v	citoplazmi	gostitelj-

ske	celice.

4.	 a)	 Pritrditev:	 med	 virusom	 in	 gostiteljsko	 celico	 se	 vzpostavi	
stik.	Virus	se	pritrdi	na	receptorsko	mesto	na	površini	gosti-
teljske	celice.	Posebne	strukture,	 izrastki	na	površini	 virusa	
po	obliki	ustrezajo	receptorjem	na	celični	površini.

	 b)	 Vdor virusa:	gostiteljska	celica	z	endocitozo	sprejme	virus	v	
svojo	notranjost.

	 c)	 Odstranitev ovojnice:	encimi	gostiteljske	celice	razkrojijo	be-
ljakovinsko	 virusno	 ovojnico,	 virusna	 DNA	 se	 sprosti	 v	 cito-
plazmo	 gostiteljske	 celice.	 Lahko	 se	 začne	 sinteza	 novih	
virusov.

5.	 Nekateri	virusi	(npr.	virusi	 influence)	nenehno	mutirajo,	zato	se	
lahko	spremenijo	tudi	proteini	ovojnice.	Cepiva	proti	novim	mu-
tiranim	virusom	ni	mogoče	 izdelati	 dovolj	 hitro,	 stara	pa	 so	 za	
mutirane	seve	neučinkovita.

6.	 Nekateri	 virusi	 vplivajo	 tudi	 na	 kromosome	 gostiteljske	 celice.	
Lahko	poškodujejo	gene,	ki	nadzirajo	izražanje	drugih	genov,	in	
sprožijo	nenadzorovane	delitve	celic,	kar	povzroči	raka.

7.	 Možni	odgovori:
•	Virus	lahko	neposredno	uniči	ali	vpliva	na	delovanje	celice,	v	
katero	je	vdrl.	V	kratkem	lahko	povzroči	propad	tkiva	ali	celo	
organa.

•	Imunski	 odgovor	 na	 virus	 lahko	 povzroči	 simptome	 infekcije	
ali	pa	je	že	sam	znak	bolezni.

•	Virus	lahko	deluje	na	kromosome	gostiteljske	celice,	povzroči	
spremembo	celice	in	končno	raka.

•	Virus	lahko	zmoti	normalni	celični	imunski	odgovor	in	povzro-
či	bolezen	zaradi	oslabitve	imunskega	sistema.

HIV in AIDS (str. 136)

1.	 Ker	HIV	 onesposobi	 obrambni	 sistem	 organizma,	 postane	 telo	
zelo	občutljivo	za	vdor	kakršnih	koli	mikroorganizmov,	ki	zdrave-
ga	človeka	običajno	ne	morejo	napasti.

2.	 a)	 V	 prvem	 letu	 po	 okužbi	 se	 število	 virusov	 hitro	 povečuje,	 v	
drugem	 letu	 pa	 njihovo	 število	 zelo	 upade.	 V	 naslednjih	
3–10	letih	se	število	virusov	znova	postopno	povečuje.

	 b)	 Na	 začetku	po	 infekciji	 se	 število	 celic	 T	 pomagalk	 poveča.	
Po	približno	enem	letu	pa	se	njihovo	število	začenja	zmanjše-
vati,	ker	jih	HIV	napade	in	uniči.

3.	 a)	 Reverzna	transkriptaza	omogoči	prepis	virusne	RNA	v	mole-
kulo	DNA.	To	je	pomembno,	ker	tako	nastane	dvojnovijačna	
nukleinska	kislina,	 ki	 se	 lahko	 vgradi	 v	 kromosom	gostitelj-
ske	celice.

	 b)	 Virusna	DNA	 lahko	 ostane	 skrita	 (latentna)	 in	 se	 podvojuje	
skupaj	z	DNA	gostiteljske	celice.	Virusni	geni	se	aktivirajo	in	
začnejo	prepisovanje	šele	po	določenem	obdobju.

4. HIV se prenaša	na	naslednje	načine:	s	krvjo	ali	krvnimi	priprav-
ki;	pri	spolnem	odnosu	z	vaginalnimi	izločki,	semensko	tekočino;	
z	materinim	mlekom;	 prek	 posteljice	 (placente);	 z	 injekcijskimi	
iglami,	ki	si	jih	izmenjujejo	odvisniki	od	drog,	od	katerih	je	eden	
okužen.

5.	 HIV pozitivna	 je	 oseba,	 pri	 kateri	 so	 v	 krvi	 ugotovili	 prisotnost	
HIV,	čeprav	ni	nujno,	da	se	pri	njej	že	kažejo	simptomi	bolezni.

6.	 Kri	krvodajalcev,	ki	so	jo	uporabljali	za	pridobivanje	faktorja	VIII,	
ki	omogoča	strjevanje	krvi,	je	bila	okužena	s	HIV,	če	je	bil	kateri	
od	krvodajalcev	okužen.	To	se	je	dogajalo	predvsem	v	državah,	
v	katerih	je	bilo	krvodajalstvo	plačano.

7.	 HIV	 zelo	 hitro	mutira,	 pri	 čemer	 se	 spremeni	 njegova	 zaščitna	
ovojnica.	Ker	se	virus	hitro	spreminja,	postanejo	vsa	cepiva	kma-
lu	neučinkovita.	Obstaja	tudi	veliko	različnih	sevov	HIV,	za	katere	
bi	potrebovali	različna	cepiva.

8.	 Geni	 teh	 ljudi	 in	njihova	presnova	so	nekoliko	drugačni,	 zato	se	
HIV	v	njihovih	telesih	ne	more	razmnoževati.	Če	bi	natančno	ve-
deli,	v	čem	se	ti	ljudje	razlikujejo	od	večine,	bi	mogoče	lahko	izde-
lali	zdravilo,	ki	bi	v	telesu	bolnikov	povzročilo	take	spremembe.

Bakterijske bolezni (str. 138)

1.	 a)	 Naravni rezervoar	bolezenskih	bakterij:	stalni	vir	 infekcij	so	
območja	z	visoko	koncentracijo	bolezenskih	bakterij,	od	ko-
der	se	le-te	širijo,	npr.	ljudje,	žuželke	in	druge	živali,	odpadne	
vode	in	onesnažena	voda.

	 b)	 Eksotoksin:	 toksini	 (strupene	 snovi),	 ki	 jih	 mikroorganizem	
sprošča	v	okolje.	Eksotoksine	izločajo	večinoma	po	Gramu	po-
zitivne	bakterije,	npr. Clostridium	 (toksin	botulizma)	 in	Strep-
tococcus.
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	 c)	 Endotoksin:	toksini	(strupene	snovi),	ki	so	glikolipidne	mole-
kule,	pritrjene	na	celično	steno	nekaterih	po	Gramu	negativ-
nih	bakterij,	 predvsem	salmonele.	 Sprostijo	 se	po	 razpadu	
bakterije.

2.	 Za	vsako	bakterijo	so	podani	samo	manjkajoči	odgovori.
	 b)	 Vibrio cholerae

–		naravni	rezervoar:	komunalne	odpadne	vode
–		bolezni:	kolera
–		simptomi:	bruhanje,	močna	driska,	velika	izguba	vode

	 c)	 Salmonella spp.
–		bolezni:	 bolezni	 prebavil,	 npr.	 tifus,	 zastrupitev	 s	 hrano	
(salmoneloza)

–		simptomi:	povišana	telesna	temperatura,	včasih	glavobol,	
slabost,	bolečine	v	trebuhu,	krči,	driska

	 č)	 Staphylococcus aureus
–		bolezni:	zastrupitev	s	hrano	(posledica	bakterijskih	eksoto-
ksinov),	okužba	kirurških	ran,	izpuščaji,	gnojna	vnetja,	sin-
drom	toksičnega	šoka

–		simptomi:	pri	 zastrupitvi	 s	hrano	 trebušni	krči,	bruhanje,	
driska;	pri	kožnih	okužbah	vnetje,	gnojenje,	včasih	visoka	
telesna	 temperatura;	 pri	 sindromu	 toksičnega	 šoka	 povi-
šana	 telesna	 temperatura,	bruhanje,	pordela	koža,	nena-
den	padec	krvnega	tlaka	(šok)

	 d)	 Enterobacter cloacae
–		naravni	rezervoar:	zelo	razširjena	med	ljudmi	in	živalmi,	v	
vodi,	odpadnih	vodah	in	prsti

–		bolezni:	vnetje	sečil,	pogosto	pride	do	okužbe	v	bolnišnici
–		simptomi:	 bolečine	 pri	 uriniranju,	 pri	 hudi	 infekciji	 lahko	
pride	do	poškodb	ledvic	in	njihovega	motenega	delovanja

	 e)	 Clostridium botulinum
–		naravni	 rezervoar:	 prst	 (toksin	 nastaja	 v	 anaerobnih	 raz-
merah,	npr.	v	zaprtih	konzervah)

–		simptomi:	 težave	 pri	 požiranju,	 dvojni	 ali	 zamegljeni	 vid,	
slabost,	postopoma	pride	do	paralize

	 f)	 Yersinia pestis
–		naravni	rezervoar:	glodavci
–		bolezni:	kuga
–		simptomi:	 vsesplošno	 bolezensko	 stanje	 zaradi	 infekcije,	
povečane	 bezgavke,	 visoka	 telesna	 temperatura,	 podko-
žne	krvavitve,	če	pride	bakterija	v	kri	in	se	zanese	v	pljuča,	
je	smrtnost	stoodstotna

	 g)	 Bacillus anthracis
–		naravni	rezervoar:	domače	živali
–		simptomi:	 kožni	 izpuščaji	 na	 mestu,	 kjer	 so	 bakterijske	
spore	 vdrle	 v	 telo,	 povišana	 telesna	 temperatura,	 vnetje	
limfnih	žil	in	vozlov,	okužba	krvi,	pljučnica	in	smrt

Odpornost proti antibiotikom (str. 140)

1.	 Spontana	 odpornost	 proti	 antibiotikom	 se	 pri	 bakterijah	 lahko	
pojavi	kot	posledica	mutacije,	ki	so	jo	povzročili	 ionizirajoče	se-
vanje,	mutagene	kemikalije	ali	 napaka	pri	 prepisovanju	DNA	v	
RNA.	Mutirani	gen	je	nosilec	odpornosti	proti	antibiotikom.

2.	 Antibiotiki	najprej	uničijo	najobčutljivejše	bakterije,	najodpornej-
še	 pa	 preživijo	 dlje	 časa.	 Bolniki,	 ki	 ne	 vzamejo	 celotnega	 od-
merka	antibiotika	 in	 tako	ne	uničijo	 vseh	bolezenskih	bakterij,	
še	 pospešijo	 izbor	 (selekcijo)	 bakterij,	 odpornih	 proti	 antibioti-
kom.	Ko	se	koncentracija	antibiotika	v	njihovem	telesu	zmanjša,	
se	 bakterije,	 ki	 so	 zaradi	 svoje	 odpornosti	 preživele,	 začnejo	
razmnoževati.	 Bolniki	 včasih	 jemljejo	 antibiotike	 brez	 potrebe	
(npr.	pri	virusni	okužbi)	in	dajo	tako	bakterijam	v	svojem	telesu	
možnost,	da	postanejo	odporne	proti	antibiotikom.

Glivne okužbe (str. 141)

1. Kožne	glivne	okužbe	prizadenejo	samo	vrhnjico	in	usnjico,	med-
tem	ko	podkožne	glivne	okužbe	prizadenejo	tudi	globoko	veziv-
no	tkivo,	ki	leži	pod	kožo.	Podkožne	glivne	okužbe	so	redke,	ker	
morajo	glivne	spore	prodreti	globoko	pod	kožo,	npr.	pri	vbodnih	
ranah	 (so	 redkejše	 kot	 kožne	 glivne	 okužbe,	 saj	 glivne	 spore	
prej	pridejo	v	stik	s	povrhnjim	delom	kože).

2. Za sistemske glivne okužbe	so	najbolj	dovzetni	posamezniki,	ki	
imajo	oslabljen	imunski	sistem	(npr.	bolniki	z	aidsom),	ljudje,	ki	
jemljejo	zdravila	za	zavoro	imunskega	sistema	(npr.	po	presadi-
tvi	 čvrstih	organov),	ali	 slabo	prehranjeni	 ljudje.	Zdrav	 imunski	
sistem	prepreči	nastanek	globokih	glivnih	okužb,	saj	se	te	okuž-
be	razvijajo	počasi.

3.	 Glivne	okužbe	so	pogosto	kronične,	ker	glive	rastejo	počasi	(go-
stiteljev	imunski	sistem	se	lahko	pred	okužbo,	medtem	ko	se	ta	
širi,	brani	in	jo	tako	omejuje).

4.	 Ker	glive	vsebujejo	veliko	vode,	za	svojo	rast	potrebujejo	vlažno	
okolje.	 Z	 brisanjem/sušenjem	nog	ustvarimo	neprijazno	 okolje	
za	njihovo	rast.

Uporaba mikroorganizmov (str. 142)

1.	 a)	 Izraz	industrijska mikrobiologija	pomeni	uporabo	mikroorga-
nizmov	v	industrijski	proizvodnji	različnih	izdelkov	ali	pri	neka-
terih	dragih	industrijskih	postopkih.

	 b)	 Možnih	je	več	primerov:	industrijska	proizvodnja	encimov,	pro-
teinov,	zdravil,	samih	mikroorganizmov	itd.

	 c)	 Ob	pomoči	industrijske	mikrobiologije	lahko	razmeroma	poce-
ni	in	v	okoljsko	prijaznejših	postopkih	izdelujemo	pomembne	
proizvode	(npr.	humane	proteine),	mikroorganizmi	pa	omogo-
čajo	 tudi	 potek	 nekaterih	 okoljsko	 pomembnih	 postopkov	
(npr.	razgradnja	odpadnih	snovi).

2.	 a)	 Ugotavljanje	onesnaženosti	okolja	in	čiščenje	odplak	(možni	
odgovori):
–		bakterije	oksidirajo	organske	snovi	v	odplakah
–		z	 genetsko	 spremenjenimi	bakterijami	ugotavljamo	priso-
tnost	določenih	onesnažil	v	okolju

–		bakterije	presnovijo	ogljikove	hidrate	v	razliti	nafti
	 b)	 Povečanje	kmetijske	proizvodnje	in	varstvo	rastlin:

–		uporaba	toksina	bakterije	Bacillus thuringiensis	za	uniče-
vanje	škodljivcev

–		dodajanje	sevov	simbiontskih	dušikovih	bakterij,	da	bi	po-
večali	fiksacijo	dušika	v	tleh

	 c)	 Proizvodnja	alkoholnih	pijač:
–		nastajanje	vina	s	fermentacijo	sladkorja,	ki	ga	vsebuje	sad-
je,	v	prisotnosti	kvasovk

–		proizvodnja	piva	s	fermentacijo	sladkorja	iz	žitnega	zrnja,	
ki	ga	kvasovke	spremenijo	v	alkohol

3.	 a)	 Bakterijo	lahko	genetsko	spremenimo	tako,	da	bo	proizvaja-
la	snov,	ki	oddaja	svetlobo	v	prisotnosti	določenega	onesna-
žila.	Prisotnost	onesnažila	potem	zlahka	opazimo.

	 b)	 Bakterijo	(ali	kvasovko)	lahko	genetsko	spremenimo,	da	pro-
izvaja	humane	proteine,	npr.	 inzulin,	faktor	VIII	za	strjevanje	
krvi,	rastni	hormon,	eritropoetin.	Gensko	spremenjene	orga-
nizme	 lahko	 gojimo	 v	 kulturi,	 kamor	 izločajo	 velike	 količine	
izdelanih	proteinov.	Proteini	so	 razmeroma	čisti,	njihovo	pri-
dobivanje	pa	dokaj	poceni.

4.	 Možnih	je	več	primerov:
	 a)	 V	mlekarstvu	 je	uporaba	gensko	spremenjenega	 renina	 (hi-

mozin)	izboljšala	kvaliteto	izdelkov.	Z	gensko	spremenjenimi	
sevi	 bakterij	 so	 dosegli	 večjo	 enotnost	 produktov	 in	 točno	
določene	lastnosti.
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	 b)	 V	pivovarstvu	 in	 vinarstvu	 je	uporaba	gensko	spremenjenih	
kvasovk	izboljšala	učinkovitost	nastajanja	alkohola,	pridobili	
so	seve,	ki	preživijo	tudi	višje	koncentracije	alkohola.

Bolezni, ki jih povzročajo praživali (str. 144)

1.	 a)	 Cista	 je	 zaščitna	 ovojnica,	 ki	 praživali	 omogoči	 preživetje	 v	
neugodnih	življenjskih	razmerah.

	 b)	 Cista	omogoča	praživali	preživetje,	ker	organizem	varuje	pred	
neugodnimi	zunanjimi	vplivi.	Omogoči	ji,	da	preživi	zunaj	go-
stitelja	in	da	lahko	okuži	novega	primernega	gostitelja.

2.	 a)	 Primarni	gostitelj	 je	muha	cece	 (uvrstitev	v	sistem:	žuželke,	
dvokrilci,	rod	Glossina,	v	katerega	spada	več	vrst,	med	njimi	
G. palpalis	in	G. morsitans).

	 b)	 Primarni	gostitelj	je	komar	mrzličar	(uvrstitev	v	sistem:	žuželke,	
dvokrilci,	rod	Anopheles,	v	katerega	spada	pribl.	350	vrst).

3.	 V	vodi,	okuženi	s	 fekalijami,	 se	 lahko	nahajajo	ciste	giardije.	V	
odmaknjenih	predelih,	kjer	sanitarije	niso	urejene,	je	večja	ver-
jetnost	 za	 okužbo	 vode.	 Giardija	 dobro	 prenaša	 hladno	 vodo,	
npr.	v	gozdnih	potokih.

4.	 Največja	 verjetnost	 za	 okužbo	 z	 amebno	grižo	 je	na	območjih,	
kjer	 je	okuženih	 veliko	 ljudi	 in	 isti	 vir	 vode	uporabljajo	 tako	 za	
pitje	kot	za	higienske	namene.	Okužbe	se	pojavijo	tudi	tam,	kjer	
sanitarne	vode	prodrejo	v	vodovod.

Malarija (str. 145)

1.	 S	 plazmodijem	 okužen	 komar	mrzličar	 piči	 človeka.	 Pri	 tem	 v	
njegovo	telo	vbrizga	slino,	ki	preprečuje	strjevanje	krvi,	kar	mu	
olajša	njeno	sesanje.	Skupaj	 s	 slino	pride	 v	 človeško	 telo	 tudi	
plazmodij.

2.	 Lahko	bi	uničili	območja,	kjer	se	komar	mrzličar	razmnožuje,	iz-
sušili	bi	npr.	mlake	 in	 jezera,	 v	katerih	 živijo	komarjeve	 ličinke,	
odstranili	bi	prazne	avtomobilske	gume,	v	katerih	se	nabira	voda	
in	so	za	komarjeve	 ličinke	odlično	prebivališče.	Znanstveniki	bi	
lahko	v	stoječe	vode	naselili	organizme,	ki	se	hranijo	s	komarje-
vimi	ličinkami	(npr.	riba	gambuzija,	kotačniki).	Vendar	je	ta	način	
nekoliko	tvegan,	saj	so	novo	naseljene	vrste	lahko	v	okolju	tudi	
škodljive	 in	ni	nujno,	da	 je	z	njimi	mogoče	populacijo	komarjev	
mrzličarjev	popolnoma	iztrebiti.

3.	 a)	 Glavobol,	tresenje,	mrzlica	in	vročina,	telesni	krči,	koma.
	 b)	 Plazmodij	 (P. falciparum),	 ki	 povzroči	 hudo	 obliko	malarije,	

lahko	okuži	rdeče	krvničke	vseh	starosti,	povzročitelji	drugih	
oblik	malarije	pa	okužijo	samo	mlade	ali	pa	samo	stare	rde-
če	 krvničke.	 Pri	 hudi	 obliki	malarije	 tako	 pride	 do	 uničenja	
večjega	števila	rdečih	krvničk	naenkrat.

4.	 Prenašalci	malarije	 živijo	 v	 tropskih	 krajih.	 Območje	 tropskega	
podnebja	bi	se	lahko	zaradi	segrevanja	ozračja	še	razširilo.

Večcelični zajedavci (str. 146)

1.	 a)	 Endoparaziti	so	zajedavci,	ki	živijo	znotraj	organizma	(ali	nje-
govih	celic),	med	tem	ko	ektoparaziti	živijo	na	površini	telesa.

	 b)	 Ektoparaziti	so	velikokrat	prenašalci	bolezni,	ker	pogosto	se-
sajo	 kri	 in	 lahko	 prenašajo	 patogene	 prek	 svojih	 ust.	 Sami	
ektoparaziti	 redko	 povzročajo	 sistemske	 bolezni,	 pogosteje	
poseljujejo	površino	kože	in	povzročajo	draženje.

2.	 Številne	bolezni,	ki	jih	prenašajo	žuželke,	so	omejene	na	trope,	
ker	 v	 teh	okoljih	 živi	 več	 žuželk.	 Te	 se	 lahko	 v	 okoljih	 s	 stalno	
visokimi	temperaturami	hitro	razmnožujejo	vse	leto.

3.	 Človeška	okužba	z	 lasnicami	 (Trichinella spiralis)	 je	slepa	ulica	
za	zajedavce,	saj	ljudje	ne	jemo	drugih	ljudi,	zato	se	glista	lasni-
ca	ne	more	širiti.	Za	širjenje	zajedavca	moramo	zaužiti	meso,	ki	
vsebuje	glistine	ciste.

4.	 a)	 Prebavil	ne	potrebujejo,	ker	ploščati	črvi	vsrkajo	hranila	ne-
posredno	iz	gostiteljeve	prebavljene	hrane,	njegovih	telesnih	
tekočin	in	tkiv.

	 b)	 Gibala	 niso	 potrebna,	 ker	 se	 paraziti	 širijo	 med	 gostitelji	 
z	iztrebki.

	 c)	 Živčevje	 je	okrnjeno,	ker	parazitom	ni	 treba	 iskati	hrane	ali	
se	prilagajati	okolju	(gostiteljevo	okolje	je	večinoma	konstantno).

5.	Življenjski	krog	pasje	trakulje:

Opomba:	Če	obstajata	dva	vmesna	gostitelja,	je	človek	slepa	ulica	
v	razvoju	zajedavca,	saj	primarni	gostitelji	ne	jedo	človeškega	mesa	
(zato	življenjski	krog	pasje	trakulje	ne	more	biti	zaključen).

Načini prehranjevanja organizmov (str. 148)

1.	 a)	 Fotoavtotrofi
	 	 Vir	energije:	energija	sončne	svetlobe
	 	 Vir	ogljika:	ogljikov	dioksid
	 b)	 Kemoavtotrofi
	 	 Vir	energije:	anorganske	snovi,	npr.	vodik	ali	žveplo
	 	 Vir	ogljika:	ogljikov	dioksid
	 c)	 Heterotrofi
	 	 Vir	energije:	organske	snovi	(običajno	glukoza)
	 	 Vir	ogljika:	organske	snovi	(običajno	glukoza)

2.	 Trije	glavni	načini	prehranjevanja	pri	heterotrofih	so	 razgradnja	
(razkroj),	zajedavstvo	in	plenjenje	drugih	organizmov	(hranjenje	
z	organsko	snovjo	drugih	živih	organizmov).

primarni 
gostitelj (pes)

mehurnjak 
v okuženem 

mesu

v pasjih 
iztrebkih 

so jajčeca

vmesni gostitelj
(npr. ovca)

Cista trakulje oz. 
mehurnjak se razvije 

v organu (npr. pljučih).

Ovca poje jajčeca 
skupaj s travo.

Človek se okuži z božanjem 
psa, ali če pride v stik 
z njegovo slino in iztrebki.

Cista trakulje oz. 
mehurnjak se razvije 
v organu (npr. jetrih).

vmesni gostitelj
(človek)

Odrasla trakulja
živi v pasjem črevesju, 

kjer odlaga jajčeca.
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3.	 Zajedavci	živijo	v	ali	na	živih	gostiteljih,	hrano	dobivajo	neposre-
dno	od	njih.	Hrana	razkrojevalcev	so	mrtvi	organizmi,	prebavlja-
jo	jih	zunaj	svojega	telesa.

4.	 Simbioza.

Prebavne vakuole in enostavna prebavila  
(str. 149)

1.	 a)	 V	 gastrovaskularno	 votlino	hrana	 vstopi	 in	 izstopi	 skozi	 isto	
odprtino,	 pri	 živalih	 s	 cevastim	 prebavilom	 pa	 hrana	 vstopi	
skozi	usta,	iztrebki	pa	npr.	pri	sesalcih	skozi	zadnjično	odprtino.

	 b)	 V	gastrovaskularni	 votlini	poteka	vsa	prebava	na	enem	me-
stu,	 torej	v	votlini,	pri	cevastih	prebavilih	pa	posamezni	deli	
prebavil	 opravljajo	 določene	 naloge	 (mehanska	 prebava,	
kratkotrajno	 skladiščenje,	 encimska	 prebava,	 vsrkavanje	
hranilnih	snovi,	vsrkavanje	vode	…).

2.	 a)	 Znotrajcelična	 prebava	 poteka	 znotraj	 celic	 v	 prebavnih	 va-
kuolah,	ki	nastanejo,	ko	se	endocitotski	mešiček	(nastane	z	
endocitozo)	združi	z	lizosomom.	Pri	zunajcelični	prebavi	žival	
izloči	 prebavne	 encime	 iz	 celic	 (na	 primer	 v	 okolje,	 telesno	
votlino),	kjer	se	hrana	razgradi.

	 b)	 Znotrajcelična	prebava	je	prepočasna	in	neučinkovita,	da	bi	
obvladovala	velike	količine	hrane	in	visoke	stopnje	presnove,	
kar	je	značilno	za	večino	živali.

3.	 Zunajcelična	prebava	 se	pri	morskih	 vetrnicah	 začne	 v	 gastro-
vaskularni	 votlini,	 torej	 znotraj	 telesa,	 pri	 vrtinčarjih	 iz	 rodu	 
Dugesia	pa	zunaj	njihovega	telesa.

Prebavila pri sesalcih (str. 150)

1.	 Odgovor	na	to	vprašanje	je	deloma	odvisen	od	tipa	rastlinojeda,	
ki	si	ga	izberemo	za	primerjavo.	Spodnji	odgovori	se	nanašajo	na	
primerjavo	mesojedov	z	rastlinojedi	prežvekovalci,	kot	je	krava.

	 a)	 Velikost	želodca:	pri	mesojedih	je	velik	glede	na	celotna	pre-
bavila;	pri	prežvekovalcih	je	prav	tako	velik,	vendar	je	sesta-
vljen	iz	več	prekatov	za	mikrobno	razgradnjo	celuloze.

	 b)	 Dolžina	tankega	črevesa:	pri	mesojedih	je	relativno	kratko,	pri	
prežvekovalcih	je	zelo	dolgo	(10-	do	12-krat	daljše	od	živali).

	 c)	 Razvitost	 debelega	 črevesa:	 pri	 mesojedih	 je	 slabo	 razvito,	
slepič	 je	 zelo	majhen	ali	 ga	ni,	 kolon	 je	enostaven.	Pri	 pre-
žvekovalcih	je	srednje	dolgo	in	srednje	razvito.	Ni	pomembno	
za	fermentacijo,	temveč	le	za	absorpcijo	velikih	količin	vode.

2.	 a)	 Mikroorganizmi	s	fermentacijo	razgradijo	rastlinsko	celulozo	
in	 izločajo	 snovi	 (hlapne	maščobne	kisline),	 ki	 za	prežveko-
valca	pomenijo	vir	energije.

	 b)	 Za	prebavo,	npr.	nektarja,	sadja	in	semen.	Mikrobna	fermen-
tacija	je	manj	pomembna	pri	hrani,	ki	ne	vsebuje	veliko	celu-
loze.	 Vir	 energije	 pri	 tovrstni	 hrani	 so	 sladkorji,	 škrob,	
maščobe	 in	proteini,	 ki	 jih	 lahko	 rastlinojedec	 razgradi	 z	 la-
stnimi	encimi.

3.	 V	želodcu	mesojedov	je	zelo	nizek	pH,	ker	takega	potrebuje	en-
cim	pepsin	 za	 razgrajevanje	proteinov.	 Pri	 rastlinojedih	 (še	po-
sebno	 prežvekovalcih)	 je	 pH	 višji	 (skoraj	 nevtralen),	 ker	 je	
vsebnost	 proteinov	 v	 njihovi	 hrani	 nizka,	 nevtralnejši	 pH	 pa	 je	
ugoden	za	rast	mikroorganizmov.	V	želodcu	vsejedov	 je	pH	ne-
kje	vmes	med	prej	navedenima	vrednostma	(vendar	bliže	kisle-
mu),	 kar	 se	 ujema	 z	 njihovo	mešano	 prehrano	 in	 odsotnostjo	
mikrobne	prebave	v	želodcu.

4.	 Razlike	med	mesojedi	in	prežvekovalci	so:
	 a)	 pri	zobovju	(karkoli	od	naštetega)

–		kočniki	in	ličniki	pri	mesojedih	so	nameščeni	tako,	da	de-
lujejo	kot	škarje,	pri	 rastlinojedih	pa	so	prilagojeni	mletju	
in	rezanju

–		diastema	pri	rastlinojedih	daje	dovolj	prostora	za	obdelavo	
voluminozne	hrane	v	ustni	votlini

–		rastlinojedi	 imajo	 lahko	 roževinasto	 oblogo,	 na	 katero	 se	
uprejo	sekalci,	da	laže	odščipnejo	rastline

–		podočniki	pri	mesojedih	so	zelo	veliki	in	prilagojeni	za	ugriz	
skozi	kožo	in	držanje	plena

	 b)	 pri	žvekalnih	mišicah	(karkoli	od	naštetega)
–		pri	 prežvekovalcih	 je	 senčna	mišica	majhna	 (za	 utrganje	
grižljaja	ni	potrebna	velika	sila),	masetrna	mišica	pa	je	ve-
lika,	kar	omogoča	žvečenje

–		pri	mesojedih	je	senčna	mišica	zelo	velika	in	največ	prispe-
va	k	močnemu	ugrizu;	masetrna	mišica	 je	relativno	majh-
na,	 ker	 je	 njena	 glavna	 naloga,	 da	 učvrsti	 čeljust,	 ni	 pa	
pomembna	za	žvečenje

Človeška prebavila (str. 152)

1.	 Strukture	v	naslednjem	vrstnem	redu:
	 A	 usta	in	zobje	 F	 žolčnik
	 B	 žleze	slinavke	 G	 debelo	črevo
	 C	 požiralnik	 H	 tanko	črevo
	 Č	 jetra	 I	 danka
	 D	 želodec	 J	 slepič
	 E	 trebušna	slinavka	 K	 zadnjik

Območje	prebavne	cevi,	ki	je	odgovorno	za	posamezno	funkcijo:
	 a)	 H	 tanko	črevo	 d)	 E	 trebušna	slinavka	(ali	B)
	 b)	 I	 danka	 e)	 Č	 jetra
	 c)	 G	 debelo	črevo	 f)	 B	 žleze	slinavke
	 č)	 D	 želodec

2. 

3.	 a)	 jezik
	 b)	 resice,	ki	prekrivajo	steno	tankega	črevesa	(vito	črevo)
	 c)	 resice,	ki	segajo	v	lumen	tankega	črevesa	(dvanajstnik)
	 č)	 želodčna	stena	(sluznica)
	 d)	 zob
	 e)	 jetra

4. Bolus	(kepa	prežvečene	hrane)	se	premika	po	prebavnem	trak-
tu	s	peristaltiko.	Krožne	mišice	se	krčijo	za	bolusom	in	ga	tako	
potiskajo	 naprej.	 Pred	 bolusom	 se	 krčijo	 vzdolžne	 mišice	 ter	
tako	skrajšajo,	razširijo	in	olajšajo	prehod	hrane.

5.	 Pri	 tem	 se	 posamezni	 predeli	 prebavne	 cevi	 specializirajo	 za	
opravljanje	 različnih	nalog,	npr.	 shranjevanje,	mehanska	obde-
lava,	 kemična	 razgradnja,	 iztrebljanje,	 reabsorpcija	 vode.	 Tako	
je	učinkovitost	celotne	prebave	večja.

6.	 Prehrana	 (prehranska	 vrednost	 in	 vsebnost	 vlaknin).	Opomba:	
Balastna	hrana	 z	majhno	 vsebnostjo	energije	 zahteva	 večja	 in	
daljša	prebavila,	ki	lahko	obdelajo	večji	volumen	hrane.

ustje	med	 
požiralnikom	 
in	želodcem

vratar	med	 
želodcem	in	 
tankim	črevesom

S1

S2

S3
mišica	zapiralka	 
v	zadnjiku	na	 
koncu	zadnjika
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7.	 a)	 Žvečenje	mehansko	razkosa	hrano	na	manjše	delčke.	Tako	
nastane	večja	površina,	na	kateri	lahko	delujejo	encimi.

	 b)	 Vsrkavanje omogoča,	 da	 produkti	 razgradnje,	 ki	 nastanejo	
pri	prebavi	hrane,	vstopijo	v	krvni	obtok.	Absorpcija	vode	in	
soli	v	debelem	črevesu	je	pomembna	za	vzdrževanje	ravno-
težja	vode	 in	elektrolitov	v	 telesu.	Preprečuje	 tudi	preveliko	
izgubo	vode.

Želodec in črevo (str. 154)

1.	 Želodec	 je	 vrečast	 organ	 z	 nagubano	 steno,	 zaradi	 katere	 se	
lahko	 občutno	 poveča.	 To	 želodcu	 omogoča,	 da	 sprejme	 velik	
volumen	 hrane,	 ki	 služi	 kot	 rezerva	 med	 zaporednimi	 obroki.	
Notranja	površina	želodca	 je	posejana	z	žlezami,	ki	 izločajo	ki-
slino,	sluz	 in	pepsinogen.	To	je	neaktivna	oblika	encima	pepsi-
na.	Pepsin	začne	razgrajevati	proteine,	ko	kislina	aktivira	njegov	
prekurzor.	 Sluz	 ščiti	 želodčno	 steno	 pred	 kislino	 in	 omogoča	
drsenje	hrane,	ki	se	meša	ob	delovanju	mišic	v	želodčni	steni.	
Z	 mešanjem	 se	 vzpostavi	 dober	 stik	 med	 hrano	 v	 želodcu	 in	
pepsinom.

2.	 Premikanje	prebavil	 je	pomembno	za	potiskanje	hrane	po	pre-
bavnem	traktu	(kar	imenujemo	peristaltika)	ter	za	mešanje	hra-
ne	s	prebavnimi	sokovi,	kar	omogoči	dostop	encimom.

3.	 Možni	odgovori	a)	in	b):
	 mesto:	želodec	 encim:	pepsin
	 vloga	encima:	razgradnja	proteinov	do	polipeptidov

	 mesto:	trebušna	slinavka	 encim:	amilaza	trebušne	slinavke
	 vloga	encima:	razgradnja	škroba	do	maltoze

	 mesto:	trebušna	slinavka	 encim:	tripsin/kimotripsin
	 vloga	encima:	razgradnja	proteinov	do	polipeptidov

	 mesto:	trebušna	slinavka	 encim:	lipaza	trebušne	slinavke
	 vloga	encima:	razgradnja	maščob	do	maščobnih	kislin	 

in	glicerola

	 mesto:	trebušna	slinavka	 encim:	peptidaze
	 vloga	encima:	razgradnja	polipeptidov	do	aminokislin

	 mesto:	črevesna	sluznica	 encim:	peptidaze
	 vloga	encima:	razgradnja	polipeptidov	do	aminokislin

	 mesto:	črevesna	sluznica	 encim:	maltaza,	laktaza,	saharaza
	 vloga	encima:	razgradnja	disaharidov	do	monosaharidov

4.	 a)	 Encimi,	ki	razgrajujejo	hrano,	imajo	v	različnih	delih	prebav-
nega	trakta	različen	optimum pH (pH,	pri	katerem	najbolje	
delujejo).	Opomba:	Pepsin	 (želodčni	encim)	najbolje	deluje	
pri	pH	1,5	do	2,0;	encimi,	ki	delujejo	v	tankem	črevesu,	ima-
jo	optimum	pH	v	rahlo	alkalnem	(pH	7,5	do	8,2).

	 b)	 Ti	encimi	se	izločijo	v	neaktivni	obliki	zato,	da	ne	bi	razgraje-
vali	proteinov	na	mestu,	kjer	nastajajo	 in	se	 izločajo,	ker	bi	
tako	poškodovali	tkivo.	Aktivirajo	se	šele	v	 lumnu	prebavne-
ga	trakta,	kjer	je	črevesna	stena	zaščitena	s	sluzjo.

5.	 Ker	je	alkohol	majhna	molekula,	se	lahko	absorbira	v	kri	nepo-
sredno	iz	želodca.	Absorpcija	je	mnogo	hitrejša	pri	praznem	že-
lodcu,	ker	je	sluznica	bolj	dostopna,	kot	pri	polnem.

6.	 Krožne	mišice	(sfinktri)	uravnavajo	prehajanje	hrane	po	prebav-
nem	traktu,	tako	da	ji	včasih	omogočijo	hiter	prehod,	včasih	pa	
jo	zadržujejo.	Njihovo	delovanje	je	odvisno	od	hitrosti	razgradnje	
in	vrste	hrane,	pa	tudi	od	vpliva	hormonov	in	napolnjenosti	pre-
bavil.	Opomba:	 Skrčenje	 sfinktra	 deloma	 ali	 popolnoma	 zapre	
odprtino.

7.	 Debelo	črevo	 iz	kašaste	 zmesi	 vsrka	 (reabsorbira)	 vodo.	 Izloča	
sluz,	ki	podmazuje	danko	in	pomaga	pri	oblikovanju	iztrebka.

Uravnotežena prehrana (str. 156)

1.	 Hranilne	snovi	v	prehrani	so	pomembne	kot	a)	vir	energije	in	b)	
vir	surovin	za	presnovo,	rast	in	obnovo.

2.	 a)	 Nova	prehranska	piramida	 razlikuje	zdrave	 in	nezdrave	ma-
ščobe	 ter	 zdrave	 in	nezdrave	 (prečiščene)	ogljikove	hidrate.	
Nasprotno	je	stara	prehranska	piramida	združevala	vse	ma-
ščobe	 v	 skupino,	 ki	 se	 ji	 je	 bilo	 treba	 izogibati,	 vsi	 ogljikovi	
hidrati	pa	so	sestavljali	 temelj	piramide.	Nova	piramida	pri-
poroča	velik	vnos	rastlinskih	olj,	kar	je	povezano	z	nižjim	tve-
ganjem	za	bolezni	srca	in	ožilja.

	 b)	 Dokaz:	Čeprav	je	na	območjih,	kjer	uživajo	malo	vseh	maščob	
(Japonska),	pogostost	bolezni	srca	nizka,	je	na	območjih	(Kre-
ta),	kjer	uživajo	veliko	vseh	maščob,	vendar	predvsem	enkrat	
nenasičene	 maščobe	 (iz	 olivnega	 olja),	 pogostost	 še nižja. 
Tam,	kjer	uživajo	 veliko	nasičenih	maščob	 (vzhodna	Finska),	
je	pogostost	srčnih	bolezni	visoka.

3.	 Preglednica	kaže,	da	imajo	doječe	matere	večjo	potrebo	po	be-
ljakovinah,	selenu,	magneziju,	vitaminu	C	in	folni	kislini.

4.	 a)	 Ljudje	(tudi	če	smo	iste	starostne	skupine	in	istega	spola)	ima-
mo	različne	potrebe	po	hranilih.	Priporočene	količine	zadostijo	
potrebam	ljudi	z	nadpovprečnimi	potrebami.	Večini	ljudi	bi	za-
doščale	 že	manjše	količine,	nekaterim	 (2,5	%	populacije)	pa	
tudi	priporočene	količine	ne	zadoščajo.

	 b)	 Ocenjena povprečna potreba	označuje	količino	hranil,	ki	rav-
no	 zadošča	 potrebam	povprečnega	 človeka	 v	 populaciji.	 Za	
polovico	populacije	 je	 ta	količina	premajhna,	pri	 polovici	 pa	
presega	njihove	potrebe.	Priporočen vnos hranil	pa	označu-
je	 količino	 hranil,	 ki	 zadošča	 potrebam	 97,5	 %	 populacije.	
Ker	posameznik	po	navadi	ne	ve,	v	kateri	del	populacije	spa-
da,	je	to	količina,	ki	jo	priporočamo	celotni	populaciji.

5.	 a)	 S	 prehranskimi	 priporočili	 preverimo,	 ali	 prehrana	 posame-
znika	 vsebuje	 zadostne	 količine	 vseh	 hranil	 in	 energije.	 Po	
potrebi	prehrano	spremenimo,	tako	da	ji	odvzamemo	ali	do-
damo	živila	z	večjo	vsebnostjo	posameznih	hranil.	Opomba:	
Najtežje	je	načrtovati	prehrano	za	tiste,	ki	morajo	imeti	zelo	
omejen	vnos	energije,	ker	jim	moramo	kljub	temu	zagotoviti	
zadostne	količine	vseh	preostalih	hranil.

	 b)	 Če	 na	 embalažo	 živil	 označimo	 poleg	 vsebnosti	 energije	 in	
posameznih	hranil	še	delež,	ki	ga	v	priporočenem	dnevnem	
vnosu	 predstavljajo	 ta	 hranila,	 bo	 potrošnik	 laže	 načrtoval,	
kaj	sme	oz.	mora	zaužiti	in	v	kolikšnih	količinah.

Deficitne bolezni (str. 158)

1. Neustrezna prehranjenost je	širši	pojem,	ki	vključuje	tako	pre-
obilno	 (debelost),	 premajhno	 (stradanje) in	 neuravnoteženo 
prehrano	 in	 s	 tem	povezano	pomanjkanje	 posameznih	 hranil.	
Stradanje	pa	je	ožji	pojem	in	pomeni	premajhen	vnos	vseh	vrst	
hrane	in	s	tem	predvsem	pomanjkanje	energije.

2.	 a)	 Vitamin A:	jetra,	jajca	in	mlečni	izdelki
	 	 Vloga:	za	 tvorbo	očesnega	pigmenta	za	zaznavo	svetlobe	 in	

za	tvorbo	celičnih	struktur
	 	 Pomanjkanje:	izguba	nočnega	vida,	vnetje	oči,	karatomalaci-

ja	in	Bitotove	pege
	 b)	 Vitamin B1:	v	različni	rastlinski	in	živalski	hrani	(meso,	zele-

njava,	polnozrnat	kruh,	nepoliran	riž)
	 	 Vloga:	za	celično	dihanje
	 	 Pomanjkanje:	beriberi,	vrsta	okvare	živčevja,	ki	povzroči	osla-

belost	mišic,	motnje	rasti,	motnje	v	delovanju	srca	in	otekline
	 c)	 Vitamin C:	sveže	sadje	in	zelenjava
	 	 Vloga:	za	tvorbo	vezivnega	tkiva,	predvsem	kolagena
	 	 Pomanjkanje:	počasno	celjenje	ran,	pokanje	majhnih	krvnih	

žil,	otekle	dlesni,	majavi	zobje
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	 č)	 Vitamin D:	nastaja	v	koži	pod	vplivom	sončne	svetlobe
	 	 Vloga:	za	absorpcijo	kalcija	iz	hrane
	 	 Pomanjkanje:	 pri	 otrocih	 rahitis,	 z	 značilnimi	 deformacijami	

okostja	 in	tipično	ukrivljenimi	nogami;	pri	odraslih	osteoma-
lacija	s	podobnimi	znaki

3.	 Majhni	otroci,	nosečnice	 in	 športniki	potrebujejo	večje	količine	
energije	in	nekaterih	specifičnih	vitaminov	in	mineralov.	Njihove	
potrebe	po	energiji	 in	hranilih	 težje	zadostimo	z	normalno	pre-
hrano.

 Dodatna informacija: Otroci	 so	 po	 navadi	 zelo	 aktivni	 in	 hitro	
rastejo,	zato	potrebujejo	večje	količine	energije	in	tudi	mineralov,	
npr.	železa	 in	kalcija.	Zaradi	manjšega	želodca	morajo	 jesti	po-
gosteje.	Športniki	potrebujejo	več	energije	zaradi	povečane	fizič-
ne	 aktivnosti	 in	 večjega	 obsega	 obnavljanja	 tkiv.	 Tudi	 njihove	
potrebe	po	nekaterih	mineralih,	npr.	železu,	so	večje	kot	pri	ne-
aktivnih	 odraslih	 osebah.	 Športniki	morajo	 več	 jesti,	 predvsem	
pa	morajo	jesti	hrano	z	veliko	energije	in	hranili.	Nosečnice ima-
jo	rahlo	povečane	energijske	potrebe	v	primerjavi	z	drugimi	žen-
skami.	Poleg	tega	potrebujejo	več	nekaterih	hranil	(npr.	kalcija	in	
folata)	zaradi	potreb	razvijajočega	se	plodu.	Nosečnice	se	mora-
jo	izogibati	alkoholu	in	izbirati	hrano,	ki	zadosti	njihovim	poveča-
nim	potrebam	po	hranilih	in	le	malo	povečani	energijski	potrebi.

4.	 Železo	 potrebujemo	 za	 tvorbo	 hemoglobina.	 Pri	 pomanjkanju	
železa	v	prehrani	nastaja	v	rdečih	krvnih	celicah	manj	hemoglo-
bina,	 zaradi	 tega	se	po	 telesu	prenaša	manj	kisika,	 kar	 vodi	 v	
zadihanost	in	utrujenost	(značilne	znake	anemije).

5.	 Pri	 pomanjkanju	 cinka	nastane	mišična	oslabelost,	 ker	 je	 cink	
potreben	tako	za	delovaje	encimov	kot	tudi	za	izražanje	genov.	
Cink	 je	pomemben	tudi	za	spolni	 razvoj,	npr.	pri	 tvorbi	spermi-
jev,	zato	pri	pomanjkanju	cinka	pride	do	zakasnitve	v	puberteti.

6.	 Kuhinjsko	sol	jodiramo	zato,	da	dopolnimo	prehrano	z	jodom,	ki	
ga	po	navadi	v	hrani	ni	v	zadostnih	količinah.	

 Opomba:	V	zemlji	pogosto	primanjkuje	joda,	zato	ima	malo	joda	
tudi	rastlinska	hrana.

7.	 Zaradi	neustrezne	prehrane	pomanjkljivo	delujejo	različni	organ-
ski	sistemi.	Oslabljeno	delovanje	kože,	sluznic	in	imunskega	sis-
tema,	ki	predstavljajo	tri	vrste	obrambe	pred	okužbo,	je	razlog	za	
povečano	verjetnost	za	nastanek	bolezni.

Izmenjava plinov pri živalih (str. 160)

1.	 a)	 Zagotavljajo	ustrezno	oskrbo	z	dihalnimi	plini,	potrebnimi	za	
aktiven	(presnovno	zahteven)	način	življenja,	 ter	njihovo	od-
stranjevanje.

	 b)	 Živalim	omogoča	doseganje	večjih	velikosti,	saj	te	niso	odvi-
sne	od	neposredne	difuzije	plinov	skozi	tanko	površino	telesa.

2.	 a)	 Zračne	vreče	prezračujejo	pljuča,	da	v	njih	 lahko	poteka	 iz-
menjava	plinov.	Omogočajo	enosmerni	 tok	 zraka	 skozi	 plju-
ča,	 zato	 je	 izkoristek	 privzema	 kisika	 iz	 zraka	 večji	 kot	 pri	
dvosmernem	toku	(npr.	pri	sesalcih).

	 b)	 Ptice	potrebujejo	sistem	za	učinkovito	izmenjavo	plinov	zara-
di	hitre	presnove	(kar	je	povezano	z	letenjem).	Zračne	vreče	
imajo	tudi	zato,	ker	bi	jih	velika	količina	pljučnega	tkiva	zara-
di	teže	pri	letu	ovirala.

3.	 a)	 Telesna površina
	 Položaj	v	telesu:	celotna	telesna	površina
	 Skupina:	Značilno	za	majhne	in/ali	vitke	živali,	kot	so	ožigal-

karji,	rebrače,	kolobarniki,	ploski	črvi,	dvoživke.
	 Medij:	zrak	(v	vlažnem	okolju)	ali	voda.

	 b)	 Traheje (vzdušnice)
	 Položaj	 v	 telesu:	 tanke	 cevke,	 ki	 se	 pogrezajo	 v	 notranjost	

telesa.	Navzven	se	odpirajo	z	dihalnimi	odprtinami,	ki	se	na-
hajajo	na	zadku.	

	 Skupine:	žuželke	in	nekateri	pajki
	 Medij:	zrak

	 c)	 Škrge
	 Položaj	 v	 telesu:	 Strukture	 različnih	 oblik	 (tanke,	 nitaste,	 

ploščate),	 ki	 se	 iztezajo	 v	 zunanjost	 telesa	 za	glavo/usti	pri	
vretenčarjih	 oziroma	 so	 povezane	 s	 trupom,	 zadkom	 ali	
okončinami	pri	nevretenčarjih.

	 Skupine:	ličinke	žuželk	in	dvoživk,	ribe	in	večina	rakov
	 Medij:	voda

	 č)	 Pljuča
	 Položaj	v	telesu:	ugreznitev	telesne	površine	v	notranjost	te-

lesa,	v	prsni	votlini.	
	 Skupine:	vsi	vretenčarji	razen	rib
	 Medij:	zrak

4.	 a)	 Živali,	ki	dihajo	zrak,	 izločajo	sluz,	ki	ohranja	površine	za	 iz-
menjavo	plinov	vlažne.	

	 b)	 V	pljučih	 je	 vedno	malo	 vodnih	hlapov,	 ki	 nastajajo	pri	 pre-
snovi.

5.	 Velike	količine	organskih	snovi	zlepijo	škrge	–	tako	je	preprečen	
tesen	stik	škrg	z	vodo	in	zadosten	prehod	kisika	v	kri.	V	vodi	je	
manj	kisika,	ki	ga	potrebujejo	živali	za	dihanje,	saj	se	ga	veliko	
porabi	pri	razgradnji	organskih	snovi.

6.	 Pri	protitočnem	sistemu	voda,	bogata	s	kisikom,	teče	čez	škržne	
lamele	v	nasprotni	smeri,	kot	teče	kri	v	kapilarah	škržnih	lamel.	
Kri	v	kapilarah	je	tako	vedno	v	stiku	z	vodo	z	višjo	koncentracijo	
kisika,	 tako	da	 je	koncentracijski	gradient,	potreben	za	difuzijo	
kisika	v	kri,	stalen	po	celotni	škržni	lameli.	Pri	istosmernem	sis-
temu	bi	se	koncentraciji	kisika	v	krvi	in	vodi	hitro	izenačili,	zara-
di	česar	bi	se	difuzija	kisika	v	kri	ustavila.

7.	 Sistem	za	izmenjavo	plinov	mora	biti	primeren	za	okolje,	v	kate-
rem	živi	žival.	Škrge	niso	primerne	za	privzem	plinov	iz	zraka.	Če	
niso	obdane	z	vodo,	se	sesedejo	in	zlepijo,	na	zraku	pa	se	škr-
žno	tkivo	hitro	posuši,	 in	ko	 je	suho,	ni	več	učinkovito	za	 izme-
njavo	plinov.	Pljuča	niso	primerna	v	vodnem	okolju,	ker	je	voda	
preveč	gost	medij,	da	bi	vstopila	v	strukture	v	notranjosti	telesa	
in	 izstopila	 iz	njih.	Vzdušnice	so	primerne	za	majhne	kopenske	
organizme	(npr.	žuželke),	ker	lahko	prenesejo	kisik	neposredno	
do	tkiv.	Zaradi	tega	ni	potrebe	po	dihalnih	pigmentih	v	krvi.	Pri	
vodnih	žuželkah	traheje	segajo	v	sploščene	škrge	na	zadku,	kar	
poveča	 privzem	kisika	 iz	 vode.	 (Privzem	kisika	 iz	 vode	 je	 težji,	
ker	je	difuzija	počasnejša	kot	v	zraku.)

Človeška dihala (str. 162)

1.	 a)	 Značilna	 zgradba	 pljuč,	 pljučni	 krili	 iz	 režnjev,	 vsako	 krilo	 s	
svojo	sapnico,	ki	se	velikokrat	deli	v	sapničice,	ki	se	končajo	
s	številnimi	pljučnimi	mehurčki,	omogoča	veliko	površino	za	
izmenjavo	plinov.

	 b)	 Izmenjava	plinov	poteka	v	pljučnih	mehurčkih	in	dihalnih	sa-
pničicah.

2.	 Dihalna	membrana	je	večplastna	povezava	med	celicami	pljuč-
nih	 mehurčkov,	 endotelnimi	 celicami	 kapilar	 in	 pripadajočima	
bazalnima	membranama.	Skozi	membrano	se	prosto	izmenjuje-
jo	dihalni	plini.

3.	 Surfaktant	zmanjšuje	površinsko	napetost	pljučnega	tkiva	in	na-
sprotuje	 težnji	 pljučnih	mehurčkov,	 da	 bi	 se	 po	 vsakem	 izdihu	
sesedli	in	zlepili.
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4.	 Izpolnjena	preglednica	kot	spodaj:
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epitel
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sapničica
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sapnica

sapničice

pljučni  
mehurčki

postopno  
se izgublja

zelo malo

5.	 Pomanjkanje	surfaktanta	 in	velika	površinska	napetost	v	pljuč-
nih	mehurčkih	povzročita	po	vsakem	izdihu	sesedanje	(kolaps)	
pljuč	v	izpraznjeno	stanje.	Dihanje	je	oteženo	in	naporno,	dotok	
kisika	 je	 premajhen;	 brez	 ustreznega	 zdravljenja	 sledi	 smrt	 v	
nekaj	urah.

Prenos plinov pri človeku (str. 164)

1.	 a)	 Koncentracija	kisika	je	visoka	v	pljučnih	mehurčkih	in	v	kapi-
larah,	ki	vodijo	iz	pljuč.

	 b)	 Koncentracija	 ogljikovega	 dioksida	 je	 visoka	 v	 kapilarah,	 ki	
vodijo	iz	telesnih	tkiv,	in	v	celicah.

2.	 Hemoglobin	lahko	veže	kisik	tam,	kjer	ga	je	veliko	(torej	v	plju-
čih),	in	ga	odda	tam,	kjer	je	potreben	(v	tkivih).

3.	 a)	 Več	ko	je	kisika	v	krvi,	več	se	ga	veže	s	hemoglobinom.	Ven-
dar	 to	 razmerje	ni	premosorazmerno:	nasičenost	Hb	s	kisi-
kom	 je	 visoka	 tudi	 potem,	 ko	 koncentracija	 kisika	 v	 krvi	
nekoliko	pade.

	 b)	 Kadar	 je	 raven	kisika	 (parcialni	 tlak)	 v	krvi	ali	 tkivih	nizka,	
nasičenost	hemoglobina	občutno	pade	in	kisik	se	sprosti	v	
tkiva.

4.	 a)	 Hb	zarodka	 ima	večjo	dovzetnost	 za	kisik	kot	Hb	odraslega	
človeka	(pri	 istem	parcialnem	tlaku	lahko	zarodek	veže	20–	
30	%	več	kisika).

	 b)	 Večja	dovzetnost	 je	nujna,	ker	omogoča	prehod	kisika	skozi	
posteljico	z	materinega	Hb	na	zarodkov	Hb.

5.	 a)	 Bohrov	efekt.
	 b)	 Tkivo,	ki	se	aktivno	oskrbuje	s	kisikom	(zlasti	tkivo	z	visokimi	

metaboličnimi	zahtevami,	npr.	mišice),	porabi	veliko	kisika	in	
proizvaja	veliko	ogljikovega	dioksida.	To	znižuje	pH	v	tkivu	in	
povzroči,	da	se	iz	hemoglobina	sprosti	več	kisika	tam,	kjer	je	
to	potrebno.

6.	 Mioglobin	laže	prevzema	kisik	kot	hemoglobin.	V	mišicah	deluje	
kot	zaloga	kisika.

7.	 Možni	odgovori:
–		hemoglobin,	ki	veže	H+,	ki	se	sprosti	ob	razpadu	ogljikove	ki-
sline

–		hidrogenkarbonat	 kot	produkt	 tega	 razpada,	 ki	 se	poveže	 z	
Na+	(produktom	razpada	NaCl)

–		krvni proteini

Energija in telesna vadba (str. 166)

1.	 Odpadni	produkt	glikolize	je	mlečna	kislina,	ki	se	hitro	nabira	in	
zavira	(inhibira)	razgradnjo	glikogena	ter	ovira	krčenje	mišic,	zato	
je	glikoliza	uporabna	kratek	čas.

2. Energijski sistemi:
•	ATP-CP
	 ATP	obnavlja:	razgradnja	CP
	 Trajanje	zalog	ATP:	kratko	(3–15	s)

•	Glikolitični
	 ATP	obnavlja:	anaerobna	razgradnja	glikogena
	 Trajanje	zalog	ATP:	največ	nekaj	minut

•	Oksidativni
	 ATP	obnavlja:	 popolna	 (aerobna)	 razgradnja	glikogena	v	CO2 
in	vodo

	 Trajanje	zalog	ATP:	podaljšano,	vendar	odvisno	od	sposobno-
sti	oskrbe	mišic	s	kisikom	(kondicija)

3.	 a)	 Osenčeni	del	A:	primanjkljaj	kisika;	količina	kisika,	potrebna	
za	aerobno	preskrbo,	ki	je	telo	ne	dobi	z	dihanjem	–	pride	do	
pomanjkanja	kisika.

	 b)	 Osenčeni	 del	B:	 kisikov	 dolg;	 dodaten	 kisik,	 ki	 je	 potreben	
kljub	zmanjšanju	potreb	po	energiji.	Dodaten	kisik	nadomesti	
rezerve	kisika,	obnovi	CP	in	razgradi	mlečno	kislino.	Opomba:	
Oba	izraza	(primanjkljaj	in	dolg)	se	pogosto	uporabljata	sopo-
mensko	 (kot	 kisikov	 dolg),	 čeprav	 nista	 povsem	 enaka.	 Pri-
manjkljaj	 je	 pomanjkanje,	 ki	 nastane	 med	 vadbo;	 dolg	 je	
količina	 kisika,	 potrebna,	 da	 se	 povrnejo	 rezerve	 kisika	 in	
energije	v	mirujoče	stanje.	Njuni	vrednosti	nista	nujno	enaki.

4.	 Poraba	kisika	se	ne	vrne	takoj	na	raven	porabe	v	mirovanju,	ker	
je	za	obnovitev	kisikovih	 in	energijskih	zalog	potreben	dodaten	
kisik	(kisikov	dolg).

5.	 Preskrba	s	kisikom	iz	zraka	se	poveča	zaradi	povečane	hitrosti	
in	globine	dihanja	(povečana	 izmenjava	plinov)	 ter	povečanega	
pretoka	krvi	(povečan	prenos	plinov).

6.	 Raven	 mlečne	 kisline	 v	 krvi	 po	 vadbi	 naraste	 zaradi	 prenosa	
mlečne	 kisline	 iz	mišic	 (kjer	 se	 je	 nakopičila)	 po	 krvi	 do	 jeter,	
kjer	se	pretvori	v	glikogen	ali	razgradi	v	CO2	in	vodo.

Bolezni, ki jih povzroča kajenje (str. 168)

1.	 Dolgotrajno	kajenje	povzroča	povečano	izločanje	sluzi	(tako	sku-
šajo	pljuča	prestreči	 in	 izločiti	delce	dima).	Odvečna	sluz	draži	
pljučno	tkivo,	zato	se	je	le-to	skuša	znebiti	z	vztrajnim	kašljem.	
Delci	 dima	 posredno	 uničujejo	 stene	 pljučnih	 mehurčkov;	 ob	
tem	pride	do	zraščanja	mehurčkov	in	posledično	do	občutne	iz-
gube	 pljučne	 površine.	 Toksini	 v	 dimu	 in	 katranu	 povzročajo	
okvare	na	DNA	celic	 in	posledično	nastajanje	rakastih	celic	ter	
tumorjev.

2.	 a)	 Katran:	 povzroča	 kronično	 vzdraženje	 dihalnega	 sistema	 in	
je	tudi	rakotvoren.

	 b)	 Nikotin:	sestavina	tobačnega	dima,	ki	povzroča	odvisnost.
	 c)	 Ogljikov monoksid:	 občutno	 zniža	 sposobnost	 krvi	 za	 pre-

našanje	 kisika,	 ker	 se	 veže	 na	 hemoglobin	 in	 tvori	 stabilni	
karboksihemoglobin.	Monoksid	je	zelo	dovzeten	za	vezavo	s	
hemoglobinom	(bolj	kot	kisik),	zato	zavzame	mesta,	na	kate-
ra	bi	se	sicer	vezal	kisik.	Iz	telesa	se	izloči	zelo	počasi.

3.	 a)	 Emfizem:	 povzroča	 zadihanost,	 ki	 sčasoma	 postane	 težava	
celo	med	mirovanjem.	Prsi	postanejo	zaradi	zraka,	ki	se	ujame	
v	zunanji	del	pljuč,	sodaste	oblike.	Obolenje	pogosto	spremlja	
vztrajen	 kašelj	 in	 lovljenje	 sape	 kot	 posledica	 okvar	 pljučnih	
mehurčkov.	 Opomba:	 Kronični	 bronhitis	 in	 emfizem	 pogosto	
skupaj	imenujemo	kronična	obstrukcijska	bolezen	dihal.

	 b)	 Kronični bronhitis:	stanje,	pri	katerem	vsaj	tri	mesece	zapo-
red	(in	vsaj	dve	leti	zapored)	bolnik	vsak	dan	izkašljuje	sluz	
(sputum);	posledica	obolenja	je	splošno	zoženje	in	zmanjša-
na	prehodnost	dihalnih	poti,	pogosto	pa	povzroči	emfizem	ali	
se	pojavlja	skupaj	z	njim.
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	 c)	 Pljučni rak:	okrnjeno	delovanje	pljuč,	 izkašljevanje	krvi,	bo-
lečine	v	prsih,	zadihanost,	smrt.

4.	 Dokazi,	ki	povezujejo	nastanek	bolezni	dihal	 in	krvožilnega	sis-
tema	 ter	 raka	s	kajenjem	cigaret,	 so	 jasni	 in	prepričljivi.	Verje-
tnost	teh	obolenj	je	pri	kadilcih	bistveno	večja	kot	pri	nekadilcih,	
tudi	če	upoštevamo	dejavnike,	kot	so	dednost	in	starost.	V	Veliki	
Britaniji,	denimo,	je	število	smrti	zaradi	teh	bolezni	petkrat	višje	
med	 kadilci	 kot	med	 nekadilci.	 Te	 razlike	 zadostujejo	 za	 stati-
stične	ugotovitve.	Precejšnjega	pomena	je	tudi	to,	da	so	dokazi,	
ki	povezujejo	kajenje	z	nastankom	specifičnih	obolenj,	 raznovr-
stni	in	da	si	med	seboj	ne	nasprotujejo.

Zgradba stebla (str. 170)

1.	 A	 povrhnjica
	 B	 floem
	 C	 kambij
	 Č	 ksilem
	 D	 stržen,	osnovno	tkivo	(parenhim)

2.	 Na	steblu	lahko	opazimo	kolenca	ali	nodije	in	internodije.

3.	 a)	 Steblo	dvokaličnice	 ima	na	sredini	osrednji	 stržen	 iz	paren-
himskih	celic;	tega	v	steblu	enokaličnic	ni.

	 b)	 Žile	v	steblu	dvokaličnice	so	urejene	v	kolobarju	ob	robu	ste-
bla,	pri	enokaličnici	pa	so	neurejeno	razmetane.

  Opomba:	Ta	odgovor	je	lahko	ustrezen	tudi	pod	a).

4.	 Celice	v	žilnem	kambiju	so	zarodne	celice,	ki	se	 lahko	delijo	 in	
omogočajo	debelitev	stebla.

Ksilem in floem (str. 171)

1.	 Ksilem	sestavljajo	ostanki	(celične	stene)	odmrlih	celic,	celice	v	
floemu	pa	so	žive	in	normalno	delujejo.	Po	ksilemu	se	prenaša	
voda	z	raztopljenimi	mineralnimi	snovmi	od	korenin	do	listov,	po	
floemu	pa	raztopljen	sladkor	od	mesta	nastanka	(v	listih)	po	ra-
stlini,	kjer	celice	potrebujejo	organske	snovi.

2.	 Ksilemu	dajejo	trdnost	debele	spiralne	odebeljene	žilne	stene.

3.	 Ksilem	kritosemenk	sestavljajo	traheje	in	traheide,	ksilem	golo-
semenk	pa	samo	traheide.

4.	 Luknjice	v	sitasti	ploščici	olajšajo	sladkorni	raztopini,	ki	se	pre-
vaja	po	floemu,	prehajanje	med	celicami	sitaste	cevi.

5.	 a)	 Sitaste	celice,	ki	sestavljajo	sitasto	cev.
	 b)	 Celice	spremljevalke	uravnavajo	aktivnost	sitastih	celic	in	skr-

bijo	za	njihovo	preživetje.

Transpiracija (str. 172)

1.	 a)	 S	koreninami	črpajo	vodo	iz	prsti.
	 b)	 Možnih	več	odgovorov:

–		zaradi	transpiracije	se	rastlina	ohlaja
–		zaradi	 transpiracijskega	 toka	 rastlina	 lahko	 sprejema	 iz	
prsti	mineralne	snovi,	ki	so	raztopljene	v	vodi

2.	 Osnovni	 mehanizem,	 ki	 omogoča	 transport	 vode,	 je	 vedno	
osmoza.	 Naslednji	 odgovori	 so	 lahko	 v	 kakršnemkoli	 vrstnem	
redu:

	 a)	 Transpiracijski vlek:	zaradi	fotosinteze	in	izhlapevanja	vode	

skozi	listno	površino	postane	vodni	potencial	v	listnih	celicah	
bolj	negativen	kot	v	celicah	drugod	po	rastlini.	Zato	se	začne	
voda	premikati	v	smeri	gradienta	proti	listnim	režam,	kjer	iz-
hlapeva	iz	rastline.

	 b)	 Kapilarnost zaradi kohezije in adhezije:	medsebojno	pove-
zane	vodne	molekule	se	vežejo	na	površino	ksilema,	tako	da	
v	 rastlini	 nastane	 neprekinjen	 vodni	 stolpec.	 Zaradi	 vleka	
celičnega	soka	nastane	negativni	tlak,	ki	vodo	vleče	navzgor.

	 c)	 Koreninski tlak:	povzroči	nastanek	rahlega	pritiska,	ki	pospe-
ši	transport	vode	navzgor.

3.	 Možni	odgovori:	močan	veter,	močna	svetloba,	visoka	tempera-
tura,	nizka	vlažnost.	Vse	našteto	poveča	izgubo	vode	s	transpi-
racijo	iz	listov.

4.	 V	napravi	ni	zraka.	Ko	rastlina	s	transpiracijo	izgublja	vodo,	s	ko-
reninami	(ali	skozi	prerezano	steblo)	črpa	vodo	iz	erlenmajerice.	
Vodo,	ki	 je	izstopila	iz	erlenmajerice,	nadomesti	voda	iz	pipete	z	
enako	prostornino.	Spremembo	prostornine	vode	lahko	odčitamo	
na	merilni	skali	pipete.

5.	 a)	 Na	začetku	in	na	koncu	poskusa	so	meritve	potekale	v	enakih	
razmerah	(brezvetrje,	senca,	20	°C),	zato	lahko	v	obeh	prime-
rih	pričakujemo	enako	hitrost	transpiracije	(mogoča	so	odsto-
panja	 zaradi	 eksperimentalne	 napake).	 To	 kaže,	 da	 rastlina	
med	poskusom	ni	bila	poškodovana,	zato	lahko	pričakujemo,	
da	 se	 izmerjeni	 odzivi	 dejansko	 nanašajo	 na	 spreminjanje	
eks	perimentalnih	razmer.

	 b)	 Veter	in	intenzivna	osvetljenost	povečata	hitrost	izhlapevanja	
(evaporacije)	iz	listov,	zato	je	večja	tudi	hitrost	transpiracije.

  Opomba: Tudi	nizka	vlažnost	lahko	povzroči	povečanje	hitrosti	
transpiracije,	ker	se	poveča	gradient	vodnih	potencialov,	ven-
dar	 bi	 bilo	 treba	 to	 še	 preveriti,	 saj	 rezultati	 ne	 kažejo	 tega	
dovolj	 jasno.	Potrebovali	bi	 še	en	poskus,	 v	katerem	bi	 ločili	
vpliv	teme	od	vpliva	vlažnosti.	To	lahko	uporabimo	kot	izhodi-
šče	za	razpravo	o	načrtovanju	poskusov	in	njihovih	rezultatih.

	 c)	 V	mirnem	in	vlažnem	ozračju	se	zmanjša	izguba	vode	zaradi	
izhlapevanja,	 v	 temi	 se	ustavi	 sinteza	sladkorja	 v	 fotosintezi	
(zato	 se	 zmanjša	 koncentracija	 celičnega	 soka	 v	 listih).	 Ker	
se	ob	tem	zmanjša	koncentracijski	gradient,	ki	omogoča	tran-
sport	vode,	se	zmanjša	tudi	hitrost	transpiracije.

Prenos in izmenjava snovi pri živalih (str. 174)

1.	 Ko	telesna	masa	narašča,	pada	razmerje	med	površino	 in	pro-
stornino.	Ob	 tem	postane	difuzija	premalo	učinkovita	 in	prepo-
časna,	da	bi	zagotovila	hranilne	snovi	za	vse	celice	v	organizmu.

2.	 a)	 Obtočila.
	 b)	 Obtočila	omogočajo,	da	 se	 snovi	 v	 kompleksnih	 večceličnih	

organizmih	 prenašajo	 na	 dolge	 razdalje.	 Majhni	 organizmi,	
kot	 so	 ploski	 črvi	 ali	 enocelični	 evkarionti,	 imajo	 razmerje	
med	površino	 in	prostornino	dovolj	veliko,	da	se	snovi	učin-
kovito	prenašajo	z	difuzijo.

	 c)	 Škrge	oz.	pljuča	in	tkiva.

Krvožilni sistemi (str. 175)

1.	 Pri	 odprtem	 krvožilnem	 sistemu	 tekočina	 (hemolimfa)	 prosto	
kroži	 v	 telesnih	 votlinah	 in	 neposredno	 obliva	 tkiva	 oz.	 celice,	
preden	se	znova	vrača	nazaj	v	srce.	Pri	zaprtih	krvožilnih	siste-
mih	ostaja	kri	ves	čas	v	žilah	in	kroži	po	telesu.

2.	 Ker	 hemolimfa	 ni	 ves	 čas	 znotraj	 krvnih	 žil,	 ima	 nižji	 tlak,	 kar	
omejuje	njeno	učinkovito	kroženje	po	telesu.

3.	 Kri	teče	iz	škrg	v	telo.
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4.	 Kri	se	iz	pljuč	vrača	v	srce.

5.	 a)	 Ribe:	Srce	rib	deluje	kot	enojna	črpalka.	Kri	teče	v	smeri	od	
preddvora	(atrija)	do	prekata	(ventrikla)	in	naprej	v	škrge.

	 b)	 Sesalci:	 Srce	 sesalcev	 deluje	 kot	 dvojna	 črpalka	 z	 dvema	
preddvoroma	in	dvema	prekatoma,	ki	 jih	pregrajuje	mišična	
pregrada.	Ena	stran	črpa	kri	v	pljuča,	druga	pa	pošilja	kri	po	
telesu.

6.	 Krvni	pretok	v	žilah	se	uravnava	s	krčenjem	in	razširjanjem	krv-
nih	žil.	To	omogoča	živalim	uravnavanje	pretoka	krvi	skozi	dolo-
čen	del	krvožilja	in	razporejanje	krvi	po	telesu	glede	na	potrebe	
organizma.

Človeško srce (str. 177)

1.	 a)	 pljučna	arterija
	 b)	 velika	telesna	dovodnica	(vena	cava)
	 c)	 desni	preddvor
	 č)	 desni	prekat
	 d)	 aorta
	 e)	 pljučna	vena
	 f)	 levi	preddvor
	 g)	 levi	prekat

	 Položaj	srčnih	zaklopk

2.	 Zaklopke	preprečujejo,	da	bi	 se	kri	 v	 srcu	pretakala	v	napačni	
smeri,	in	regulirajo	količino	krvi	v	posameznih	delih	srca.

3.	 Srce	 ima	 lasten	 dovod	 krvi	 po	 koronarnih	 arterijah,	 s	 katerim	
zadovolji	veliko	potrebo	srčnega	tkiva	po	kisiku.	Obstaja	tudi	po-
seben	venski	sistem,	po	katerem	se	kri	brez	kisika,	ki	nosi	tudi	
odpadne	snovi	kot	produkt	presnove,	vrne	v	desni	preddvor.

4.	 Če	 bi	 bil	 pretok	 krvi	 v	 določen	 del	 srca	 oviran	 ali	 zaustavljen	
zaradi	zamašene	žile,	bi	del	srca,	ki	ga	s	krvjo	oskrbuje	ta	žila,	
odmrl,	posledično	bi	prišlo	do	srčnega	napada	oz.	infarkta.

5.	 A	 arteriole
	 B	 venule
	 C	 arteriole
	 Č	 kapilare

6.	 a)	 Utripni	tlak	je	razlika	med	sistoličnim	in	diastoličnim	tlakom.
	 b)	 Tlak	med	aorto	in	kapilarami	se	zniža	zaradi	večjega	upora	v	

žilah.

7.	 a)	 Merimo	 raztegovanje	 in	 krčenje	 arterije	 ob	 vsakem	krčenju	
levega	prekata.

	 b)	 Najboljše	mesto	 je	na	koželjnični	ali	na	vratni	 (karotidni)	ar-
teriji.	 Tlak	krvi,	 ki	 teče	skozi	 te	arterije,	 je	 visok;	ker	so	 žile	
blizu	srca	in	lahko	dostopne,	na	njih	posredno	zaznamo	utri-
panje	srca.
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Arterije (str. 179)

1.	 a)	 zunanji	žilni	sloj
	 b)	 srednji	žilni	sloj
	 c)	 endotel
	 č)	 kri	(ali	lumen)

2.	 a)	 Debele,	 elastične	 stene	 lahko	 zdržijo	 visok	 krvni	 tlak,	 ki	 ga	
ustvarja	 srce.	Opomba:	 Elastičnost	 tudi	pomaga	 izravnavati	
nihanja	tlaka,	ki	nastanejo	z	vsako	kontrakcijo	srca.	To	ohra-
nja	enakomeren	tok	krvi.

	 b)	 Krvni	tlak	v	arteriolah	je	nizek.

3.	 Gladke	 mišice	 okoli	 arterij	 pomagajo	 pri	 uravnavanju	 krvnega	
pretoka	 in	 tlaka.	 S	 krčenjem	 ali	 sproščanjem	 spreminjajo	 pre-
mer	arterije	in	prilagajajo	volumen	krvi	trenutnim	potrebam.

4.	 a)	 Premer	arteriole	se	poveča.
	 b)	 Krvni	tlak	upade.

Vene (str. 180)

1.	 a)	 Vene	imajo	manj	elastičnega	in	mišičnega	tkiva	kot	arterije.
	 b)	 Vene	imajo	večjo	svetlino	(lumen)	kot	arterije.

2.	 Večina	 razlik	 v	 zgradbi	 arterij	 in	 ven	 je	 povezana	 z	 različnim	
krvnim	tlakom	v	žilah.	Kri	potuje	po	venah	pod	nizkim	tlakom,	
zato	 vene	niso	 tako	močne	 in	 imajo	 tanjše	 sloje	mišičnega	 in	
elastičnega	tkiva	ter	razmeroma	večjo	svetlino	(lumen).	Opom-
ba:	Kljub	temu	imajo	vene	še	vedno	dovolj	elastičnega	in	mišič-
nega	tkiva,	da	se	lahko	prilagajajo	spremembam	volumna	krvi	
in	krvnega	tlaka.

3.	 Skeletne	mišice	(npr.	mišice	v	nogah)	»masirajo«	vene.	Zaklopke	
(in	mišična	gibanja)	pomagajo	 vračati	 venozno	kri	 v	 srce,	 tako	
da	ji	preprečujejo	povratni	tok	po	žilah	stran	od	srca.	Opomba:	
Ko	se	skeletne	mišice	skrčijo	in	zategnejo	okoli	vene,	se	zaklop-
ke	odprejo	 in	kri	 teče	proti	 srcu.	Ko	se	mišice	sprostijo,	 se	za-
klopke	zaprejo	in	preprečujejo	povratni	tok.

4.	 Venozna	kri	iz	rane	izteka	počasi	in	enakomerno,	ker	je	ob	pre-
hodu	skozi	kapilare	 (zaradi	njihove	visoke	upornosti	za	pretok)	
padel	krvni	tlak.	Arterijska	kri	brizga	iz	rane,	ker	se	črpa	narav-
nost	iz	srca	in	še	ni	prešla	skozi	kapilarni	pletež.

Kapilare in tkivna tekočina (str. 181)

1. Kapilare,	zelo	drobne	krvne	žile,	oblikujejo	pleteže	ali	mreže,	ki	
se	 prepletajo	 v	 vseh	 delih	 telesa.	 Edino	 tkivo,	 ki	 je	 prisotno	 v	
kapilarah,	je	endotel	iz	ploščatih	celic.	Nasprotno	imajo	arterije 
tanek	 endotel,	 srednji	 žilni	 sloj	 iz	 elastičnega	 tkiva	 in	 gladkih	
mišic	 ter	debel	zunanji	žilni	sloj	 iz	elastičnega	 in	vezivnega	tki-
va.	Vene	 imajo	tanek	endotel,	srednji	žilni	sloj	iz	elastičnega	in	
mišičnega	 tkiva	 ter	 tanek	zunanji	žilni	sloj	 iz	elastičnega	veziv-
nega	tkiva.	Poleg	tega	so	v	venah	tudi	zaklopke.

2.	 a)	 Sinusoidi	se	od	kapilar	razlikujejo	po	tem,	da	so	širši	 in	bolj	
prepleteni	po	tkivu.	Obdani	so	s	fagocitnimi	celicami	in	ne	z	
običajnim	endotelom	kot	kapilare.

	 b)	 Kapilare	in	sinusoidi	so	si	podobni	po	tem,	da	oboji	prenaša-
jo	kri	od	arteriol	do	venul.

3.	 a)	 Ob	prehajanju	tekočine	iz	kapilar	nastaja	tkivna	tekočina,	ki	
obliva	tkiva	in	jih	oskrbuje	s	kisikom	in	hranili,	ob	vračanju	v	
kapilare	pa	odnaša	metabolične	odpadke,	npr.	CO2.
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	 b)	 Izmenjava	je	mogoča	zaradi	tankih	sten	kapilar.	V	arterijah	in	
venah	ne	poteka	izmenjava,	ker	so	njihove	stene	predebele.

4.	 a)	 Arterijski	del:	glavni	 razlog	za	prehajanje	 tekočine	 iz	kapilar	
je	hidrostatski	tlak.

	 b)	 Venski	del:	povečana	koncentracija	topljencev	in	zmanjšanje	
hidrostatskega	tlaka	na	venskem	koncu	kapilarnega	pleteža	
zmanjšujeta	potencial topljencev	v	kapilari,	zato	se	voda	in	
topljenci	iz	tkiva	vračajo	v	kapilaro.

5.	 a)	 Večina	tkivne	tekočine	se	vrne	v	kapilare	na	venskem	koncu	
kapilarnega	pleteža	zaradi	neto	tlaka	navznoter	(v	smeri	pro-
ti	kapilari).

	 b)	 Po	limfnih	žilah	(ki	so	vzporedne	s	krvnim	sistemom)	se	ste-
ka	tkivna	tekočina	(kot	limfa)	nazaj	do	srca	in	se	tako	vrača	
v	glavni	obtok.

Telesna vadba in pretok krvi (str. 183)

1.	 Spodnja	preglednica	prikazuje	podatke	o	pretoku	krvi	v	različne	
dele	telesa	med	mirovanjem	in	med	naporno	telesno	vadbo.	Iz-
računaj	 odstotek	 krvnega	 pretoka	 za	 vsak	 organ	 oz.	 tkivo	 ob	
različnih	telesnih	aktivnostih.

  

2.	 Z	močnejšim	in	hitrejšim	bitjem	srca.

3.	 a)	 Približno	3,5-krat.
	 b)	 Med	 aktivnostjo	 potrebujejo	 tkiva	 več	 kisika	 in	 hranil	 kot	

med	mirovanjem.	Zato	je	med	telesno	vadbo	nujen	večji	pre-
tok	krvi	(torej	povečana	oskrba).

4.	 a)	 Pri	ščitnici	in	nadledvični	žlezi	ter	pri	tkivih,	ki	na	pregledni-
ci	niso	posebej	omenjena	in	ne	kažejo	nobene	spremembe	
v	skupnem	krvnem	pretoku.

	 b)	 Ta	tkiva	ne	sodelujejo	neposredno	pri	vadbi,	zato	ne	potrebu-
jejo	povečane	oskrbe	 s	 krvjo.	Ker	 je	 zanje	pomembna	kon-
stantna	oskrba,	se	njihov	dotok	krvi	ne	sme	zmanjšati.

5.	 a)	 Pri	 skeletnih	 mišicah	 (16,7-krat	 povečan	 pretok),	 pri	 koži	
(6,3-krat	povečan	pretok)	 in	pri	srcu	(3,7-krat	povečan	pre-
tok).

	 b)	 Ta	tkiva	so	neposredno	udeležena	pri	povečani	telesni	aktiv-
nosti,	zato	potrebujejo	večjo	oskrbo	s	kisikom	in	hranili.	Ske-
letne	mišice	telo	premikajo,	srce	mora	črpati	kri,	koža	pa	telo	
ohlaja.

6.	 Ob	povečani	aktivnosti	se	podobno	kot	druge	mišice	poveča	in	
okrepi	tudi	srce.	Srce	s	povečanim	obsegom	prečrpa	več	krvi.
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7.	 Vzdržljivostni	športniki	imajo	manjšo	telesno	težo.

8.	 Srce	z	vsakim	utripom	prečrpa	več	krvi;	za	to	je	potrebno	manj	
energije.

9.	 Če	 je	med	mirovanjem	frekvenca	srčnega	utripa	nižja,	pomeni,	
da	se	srce	večino	časa	manj	napreza.

Srčnožilne bolezni (str. 185)

1. Ateroskleroza	 v	 prizadeti	 arteriji	 zmanjša	 in	 sčasoma	 prekine	
pretok	krvi.	Del	srčne	mišice,	ki	ga	ta	arterija	navadno	oskrbuje,	
odmre.	Posledica	je	huda	bolečina	in	nepravilnosti	srčnega	utri-
pa.	Poškodba	srca	 je	 lahko	 tako	obsežna,	da	povzroči	 splošen	
zastoj	srca.

2.	 Tehnične	zmogljivosti	diagnostike	in	zdravljenja	srčnožilnih	bole-
zni	so	se	precej	povečale,	zato	je	tudi	možnost	preživetja	po	in-
farktu	 precej	 večja.	 Poleg	 tega	 se	 ljudje	 vse	 bolj	 zavedajo	
simptomov	 in	 vzrokov	 za	 srčnožilne	 bolezni,	 zato	 lahko	 temu	
primerno	prilagodijo	svoj	življenjski	stil.

3.	 a)	 Razmerje	 umrlih	med	moškimi	 in	 ženskami	 v	 Evropi	 zaradi	
srčnožilnih	bolezni:

	 	 ženske:	102	÷	344	=	0,3
	 	 moški:	241	÷	344	=	0,7
	 b)	 Srčnožilne	bolezni	 so	pri	 ženskah	 redkejše	 (vsaj	 do	meno-

pavze),	ker	določeni	hormoni	(zlasti	estrogen)	ustvarjajo	del-
no	zaščito	krvožilnega	sistema.

4.	 Srčnožilne	bolezni	so	pogostejše	v	državah,	za	katere	 je	znači-
len	zahoden	način	življenja,	tj.	stresno	življenje,	neurejena	pre-
hrana,	mirujoči	življenjski	stil	ipd.

5.	 a)	 Nadzorujemo	 lahko	 dejavnike,	 povezane	 s	 prehrano	 in	 ži-
vljenjskim	stilom	(več	gibanja,	opustitev	kajenja	…),	ali	ukre-
pe	ob	določenem	bolezenskem	stanju	(npr.	visokem	krvnem	
tlaku	ali	ob	povečanem	holesterolu),	ne	moremo	pa	nadzoro-
vati	dejavnikov,	kot	so	dedne	predispozicije,	spol	 in	starost,	
posredno	lahko	nanje	vplivamo	le	z	ukrepi	pri	tistih	dejavni-
kih,	ki	jih	je	mogoče	nadzorovati.

	 b)	 Ti	 dejavniki	 pogosto	 sovpadajo,	 ker	 so	 nekateri	 med	 njimi	
povzročitelji	drugih,	ali	pa	so	vsaj	povezani,	kot	denimo	debe-
lost,	ki	močno	poveča	tveganje	povišanih	lipidov	v	krvi	in	po-
višanega	krvnega	tlaka.	Oba	dejavnika	povzročata	srčnožilna	
obolenja.

6.	 Vsi	našteti	dejavniki	posredno	ali	neposredno	povzročajo	večjo	
obremenjenost	srca.	Posamezne	težave	se	med	seboj	ne	izklju-
čujejo,	 ravno	 nasprotno,	 v	 smislu	 vzroka	 oz.	 učinka	 so	 tesno	
povezane.

 Povišan krvni tlak
	 a)	 Povišan	krvni	tlak potisne	maščobe	na	stene	žil,	kar	povzro-

ča	 aterosklerozo;	 srce	 se	mora	 bolj	 naprezati,	 da	 premaga	
povečan	upor.

	 b)	 Z	 uporabo	 zdravil	 ali	 drugimi	 ukrepi	 je	 treba	 tlak	 ohranjati	 
v	mejah	normale.

 Kajenje
	 a)	 Nikotin	poveča	frekvenco	srčnega	utripa,	pospeši	krčenje	žil	

in	 zvišuje	 krvni	 tlak,	 kar	 povzroča	 večji	 srčni	 napor	 (nikotin	
deluje	 tako,	 da	 stimulira	 sproščanje	 hormonov	 aldosterona	
in	adrenalina).	Obenem	se	zmanjša	količina	kisika	v	krvi.

	 b)	 Ukrep	je	opustitev	kajenja;	cigarete	z	manj	katrana	in	nikoti-
na	ne	zmanjšajo	tveganja	–	lahko	ga	celo	povečajo.

 Povišan holesterol
	 a)	 Pravzaprav	gre	 za	 zmanjšanje	 vsebnosti	 lipoproteina,	 ki	 celi-

cam	dostavlja	holesterol.	Holesterol	se	tako	kopiči	na	stenah	
žil,	posledica	pa	je	ateroskleroza	in	postopno	mašenje	arterij.
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	 b)	 Ukrep	je	redno	merjenje	krvnih	lipidov,	predvsem	vsebnosti	li-
poproteina,	ki	bi	morala	biti	v	idealnih	razmerah	visoka.	Soča-
sen	ukrep	je	zmanjšan	vnos	nasičenih	maščob,	povečana	tele-
sna	vadba	(ki	povečuje	vsebnost	lipoproteinov)	in	hujšanje.

 Debelost
	 a)	 Dodatno	obremeni	srce,	ki	mora	poganjati	kri	po	večji	mreži	

krvnih	žil,	da	lahko	oskrbi	večje	telo.	Sočasni	dejavniki	so	še	
povečani	lipidi,	sladkorna	bolezen	in	povišan	tlak.

	 b)	 Ukrep	je	hujšanje	ob	primerni	dieti	in	intenzivni	telesni	vadbi.

 Sladkorna bolezen tipa II
	 a)	 Ljudje	s	sladkorno	boleznijo,	ki	svojega	stanja	ne	nadzoruje-

jo	v	zadostni	meri,	se	soočajo	z	vrsto	 težav,	ki	so	posledica	
slabe	 prekrvavitve,	 kar	 dodatno	 obremenjuje	 srce	 (gl.	 povi-
šan	tlak,	povišan	holesterol).

	 b)	 Ukrep	 je	 nadzorovanje	 sladkorne	 bolezni	 s	 primerno	 dieto,	
hujšanjem	in	ustreznimi	zdravili.

 Stresna osebnost in stresno okolje
	 a)	 Nekateri	ljudje	se	pretirano	odzivajo	na	vse	vrste	stresa.	Po-

spešeno	 izločanje	 adrenalina	 dodatno	 obremenjuje	 srce	 in	
povzroča	visok	krvni	tlak	(gl.	povišan	krvni	tlak).

	 b)	 Ukrep	je	zmanjšanje	stresa	z	bolj	urejenim	urnikom,	telesno	
vadbo,	več	prostega	časa	itd.

 Mirujoči življenjski stil
	 a)	 Posledica	zmanjšane	telesne	aktivnosti	je	slabša	telesna	pri-

pravljenost,	povečan	odstotek	 telesne	maščobe,	nižja	kapa-
citeta	za	oskrbo	s	kisikom	in	nižja	sposobnost	za	prenašanje	
stresa	 (gl.	debelost,	stres).	Mišice	ne	vzdržijo	 telesnega	na-
pora,	to	pa	pomeni	dodatno	obremenitev	za	srce	ob	poveča-
ni	telesni	dejavnosti.

	 b)	 Ukrep	 je	večja	 telesna	aktivnost	med	 redno	vadbo	 (vsaj	 tri-
krat	na	teden).

Rastlinska obramba (str. 187)

1. Pasivna obramba:	 Fizične	 ali	 kemične	 prepreke,	 ki	 so	 vedno	 
prisotne	 kot	 del	 normalnega	 življenja	 rastline	 (se	 ne	 sprožijo	 
v	 stiku	 s	 povzročiteljem	 bolezni).	Aktivna obramba:	 Obramba,	
sprožena	po	fizičnem	napadu	ali	stiku	s	povzročiteljem	bolezni.	
Deluje	specifično	glede	na	okužbo	ali	poškodbo.

2.	 Šiške	 z	neprehodnim	 tkivom	omejijo	okužena	območja	 in	 tako	
preprečijo	širjenje	povzročitelja	bolezni.

3.	 Aktivni	mehanizmi	obrambe	 imajo	podobne	 lastnosti	kot	 imun-
ski	odzivi	pri	živalih	–	sprožijo	se	po	stiku	s	povzročiteljem	bolezni.

Tarče obrambe (str. 188)

1.	 Naravna	populacija	(v	normalnih	pogojih	nepatogena)	mikrobov	
lahko	gostitelju	koristi	tako,	da	zavira	prekomerno	rast	patogenov.

2.	 a)	 HLA	je	pri	ljudeh	skupek	tesno	povezanih	genov	na	kromoso-
mu	6,	ki	določa	antigene	(proteine),	ki	so	pripeti	na	površino	
telesnih	 celic.	 Z	 njimi	 imunski	 sistem	 prepoznava	 lastno	 in	
tuje	tkivo.

	 b)	 Sistem	prepoznavanja	lastnega	telesu	omogoča,	da	takoj	pre-
pozna	 tuje	 tkivo,	npr.	patogen,	 in	 zavaruje	 lastno	 tkivo	 tako,	
da	sproži	imunski	napad	na	tuje	tkivo.

3.	 Prepoznavanje	lastnega	ni	zaželeno:
–		med nosečnostjo
 Opomba:	Telo	nekatere	lastnosti	imunskega	sistema	začasno	
onemogoči,	da	lahko	tujek	raste	(do	rojstva)	v	materinem	te-
lesu.

–		med transplantacijo tkiv ali organov,	 ki	 so	pripadali	druge-
mu	človeku	ali	živali

 Opomba:	Pri	transplantaciji	tkiv	gre	običajno	za	zamenjavo,	ne	
pa	popravilo	tkiva	(npr.	menjava	okvarjenih	srčnih	zaklopk).	Pri	
tem	tipizacija	tkiv	omogoča	najboljše	možno	ujemanje	tkiv	da-
rovalca	in	prejemnika.	Prav	tako	je	treba	z	zdravili	zavreti	delo-
vanje	imunskega	sistema.

Obramba telesa (str. 189)

1. Specifična odpornost	je	obramba	proti	določenemu	(znanemu)	
povzročitelju.	 Sestavljena	 je	 iz	 različnih	 specifičnih	 odgovorov	
(nastanek	protiteles	in	celično	pogojena	odpornost).	Pri	nespe-
cifični odpornosti	 pa	 gre	 za	 obrambo	 pred	 različnimi	 vrstami	
patogenov.	Pri	 tem	sodelujejo	fizične	in	kemične	ovire	ter	fago-
cotioza	in	vnetne	reakcije.

2.	 Koža	 predstavlja	 fizično	 oviro,	 ki	 preprečuje	 patogenom	 vstop	 
v	 telo.	Kožni	 izločki	 (znoj	 in	kožne	maščobe)	vsebujejo	protimi-
krobne	snovi,	ki	 zavirajo	 rast	mikrobov,	njihovo	 rast	pa	prepre-
čuje	tudi	nizek	pH	kože.

3.	 a)	 Fosfolipaze	 povzročijo	 hidrolizo	 fosfolipidov	 celičnih	 mem-
bran	in	s	tem	smrt	bakterij.

	 b)	 Migetalke	premikajo	v	sluz	ujete	mikrobe	proti	ustom	in	no-
snicam,	od	koder	jih	lahko	izločimo.

	 c)	 Kožne maščobe	 imajo	 protimikrobne	 lastnosti	 in	 skupaj	 
z	znojem	ustvarjajo	pH,	ki	je	neugoden	za	rast	mikrobov.

4.	 a)	 Fagocitoza:	 obrambne	 celice	 obdajo	 in	 neposredno	 uničijo	
mikrobe.	

	 b)	 Protimikrobne snovi	 (npr.	 interferoni)	 preprečujejo	 razmno-
ževanje	mikrobov	(predvsem	virusov).

	 c)	 Protitelesa	 nastajajo	 proti	 specifičnim	 povzročiteljem	 bole-
zni.	Delujejo	tako,	da	se	vežejo	na	mikrobe	ali	njihove	toksi-
ne	in	jih	tako	uničijo.

5.	 Tristopenjski	(hierarhični)	obrambni	sistem	zagotavlja	serijo	do-
datnih	 ukrepov,	 če	 se	 patogeni	 izognejo	 predhodnim	 obramb-
nim	 sistemom.	 Večino	 mikrobov	 odstrani	 že	 prva	 obrambna	
linija,	večino	tistih,	ki	prodrejo	skozi	kožo,	uničijo	bele	krvničke	
in	kemične	snovi,	ki	nastanejo	pri	vnetju.	Če	prva	dva	sistema	
odpovesta,	bo	telo	začelo	s	specifično	obrambo,	ki	bo	usmerje-
no	proti	preostalim	prepoznanim	patogenom.

Alergije in preobčutljivost (str. 191)

1.	 Histamin	sproži	nastanek	simptomov	preobčutljivosti,	to	so	vne-
tje,	 piskanje	 nad	 pljuči,	 zožitev	 dihalnih	 poti,	 srbenje	 in	 voden	
izcedek	iz	nosu	in	oči.

2.	 Senzibilizacija	 pomeni,	 da	 telo,	 potem	ko	 je	 izpostavljeno	aler-
genu,	ki	deluje	kot	antigen,	začne	tvoriti	protitelesa.	Protitelesa	
ostanejo	v	 telesu	 tudi,	ko	nismo	več	 izpostavljeni	alergenu.	Ko	
smo	enkrat	senzibilizirani	in	pridemo	znova	v	stik	z	istim	antige-
nom,	pride	do	reakcije	antigen-protitelo	(in	simptomov	alergične	
reakcije),	ki	jo	sproži	izločanje	histamina.

3.	 Preobčutljivostna	 reakcija	 je	 posledica	 nepravilnega	 delovanja	
imunskega	sistema.	Ta	reagira	na	nenevarne	snovi,	na	katere	ni	
potreben	obrambni	odgovor.

4.	 a)	 Bronhodilatatorji	širijo	sapničice	(bronhiole).
	 b)	 Širijo	ozke	dihalne	poti	in	tako	omogočijo	lažje	dihanje.
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Pridobljena odpornost (str. 192)

1.	 a)	 Pasivna odpornost	 je	 rezultat	 prenosa	 protiteles	 v	 telo.	 V	
tem	primeru	prejemnik	sam	ne	tvori	protiteles.

	 b)	 Naravno	pridobljena	pasivna	odpornost	je	posledica	prehoda	
protiteles	z	matere	na	plod	oz.	novorojenčka	prek	posteljice	
oz.	z	materinim	mlekom.	Umetno	pridobljena	pasivna	odpor-
nost	nastane,	če	vbrizgamo	v	telo	imunski	serum,	ki	že	vse-
buje	protitelesa,	npr.	protistrup	za	zdravljenje	kačjega	ugriza.

2.	 a)	 Novorojenčki	potrebujejo	zalogo	materinih	protiteles,	ki	zago-
tavljajo	 delovanje	 obrambnih	 mehanizmov,	 saj	 še	 niso	 bili	
izpostavljeni	mikrobom	iz	okolja.

	 b)	 Zalogo	 protiteles	 (idealno)	 nadomeščamo	 z	materinim	mle-
kom.	 Dojenčkov	 imunski	 sistem	 namreč	 dozoreva	 postopo-
ma.	 V	 tem	 času	 se	 zaloga	 protiteles,	 ki	 jih	 je	 prejel	 v	 času	
nosečnosti,	postopoma	zmanjšuje.

	 c)	 Da.	Dojenje	zagotavlja	dojenčku	naravno	pridobljeno	pasivno	
odpornost,	 ki	 ga	 ščiti	 pred	 okužbami	 v	 času,	 ko	 se	 njegov	
imunski	sistem	še	razvija.	Brez	pridobljenih	protiteles	so	do-
jenčki	dovzetnejši	za	vsakodnevne	okužbe,	proti	katerim	ima-
mo	starejši	že	razvito	odpornost,	dojenčki	pa	je	še	nimajo.

3.	 a)	 Aktivna odpornost	 je	 rezultat	 imunskega	 odgovora	 na	 stik	 
z	mikrobi	ali	njihovimi	toksini.

	 b)	 Naravno	 pridobljena	 aktivna	 odpornost	 nastane	 po	 stiku	 
z	 antigenom	 patogena,	 npr.	 naravno	 pridobljena	 odpornost	
po	prebolelih	noricah.	Umetno	pridobljena	aktivna	odpornost	
nastane	po	cepljenju,	npr.	vse	otroške	bolezni,	proti	katerim	
smo	cepljeni:	davica,	ošpice,	mumps,	tetanus,	otroška	para-
liza	idr.

4.	 a)	 Primarni	odgovor	je	manj	izrazit	kot	sekundarni.	Primarni	od-
govor	nastane	počasneje	in	se	konča	hitreje	kot	sekundarni	
odgovor,	ki	je	hiter	in	traja	dalj	časa.

	 b)	 Imunski	sistem	je	na	sekundarni	odgovor	že	pripravljen,	saj	
po	prvem	stiku	z	antigenom	ostane	v	telesu	imunski	spomin.	
Ob	ponovnem	stiku	z	 istim	antigenom	se	lahko	imunski	sis-
tem	zato	hitreje	odzove	s	tvorbo	protiteles.

5.	 a)	 Množična odpornost	pomeni,	da	so	tudi	necepljeni	posame-
zniki	 v	populaciji	 zaščiteni,	 saj	 kroženje	bolezni	 v	populaciji	
ni	možno,	ker	je	večina	ljudi	proti	tej	bolezni	cepljena.

	 b)	 Ko	je	v	populaciji	večje	število	necepljenih	posameznikov,	ni	
več	množične	 	odpornosti.	Bolezen	 lahko	začne	v	populaciji	
znova	krožiti,	lahko	se	zelo	hitro	širi	in	ima	za	posledico	višje	
stroške	za	zdravstveni	sistem.

Prenos bolezni (str. 194)

1.	 Zajedavec	ali	patogen,	ki	vstopi	v	 telo	gostitelja,	dobi	stalen	 in	
lahko	dostopen	vir	hrane	ter	stabilno	življenjsko	okolje,	v	kate-
rem	 lahko	 preživi	 del	 življenjskega	 kroga	 oziroma	 celoten	 ži-
vljenjski	krog.

2.	 Po	uporabi	 stranišča	ali	po	brisanju	nosu	si	umijemo	 roke.	Ne	
kihamo	in	kašljamo	v	roko	ali	v	zrak,	ampak	v	robček	za	enkra-
tno	uporabo,	ki	 ga	potem	odvržemo	v	smeti,	 ali	 pa	v	prepogib	
roke	na	notranji	strani	komolca.

3.	 a)	 Malarija:	 prenaša	 jo	 žival	 (komar);	 v	 telo	 vstopi	 skozi	 kožo.	
Opomba:	 To	 je	 primer	 biološkega	 prenosa,	 pri	 katerem	 je	
prenašalec	del	življenjskega	kroga	patogen.

	 b)	 Tetanus:	prenos	z	neposrednim	stikom	(npr.	ko	pride	do	po-
škodbe	z	okuženim	trnom	vrtnice);	vhod	v	telo	je	kožna	rana.

	 c)	 Kolera:	prenos	povzročitelja	z	vodo;	v	telo	vstopi	skozi	prebavila.

	 č)	 Virus prehlada:	prenos	z	neposrednim	stikom	in	kapljični	pre-
nos;	vstop	v	telo	skozi	dihalne	poti.

	 d)	 Tuberkuloza:	kapljični	prenos;	vstop	v	telo	skozi	dihalne	poti.
	 e)	 Virus HIV:	 prenos	 z	neposrednim	stikom;	 vstop	 v	 telo	 skozi	

urogenitalni	trakt	ali	rane	na	koži.
	 f)	 Gonoreja:	 prenos	 z	 neposrednim	 stikom;	 vstop	 v	 telo	 skozi	

urogenitalni	trakt.

Izločanje pri rastlinah (str. 195)

1.	 a)	 kisik,	CO2,	voda
	 b)	 Ogljikov	dioksid	in	voda	sta	končna	produkta	celičnega	diha-

nja.	Kisik	nastaja	kot	končni	produkt	fotosinteze.
	 c)	 Presežki	plinov	se	izločijo	z	difuzijo.

2.	 a)	 Odpadne	 snovi	 se	 porabijo	 za	 nastanek	 lignina,	 sestavine	
lesa,	ki	utrdi	tkivo.

	 b)	 Shranjevanje	odpadnih	snovi	 (npr.	strupov)	naredi	 liste	neu-
žitne	in	trde,	kar	preprečuje,	da	bi	se	z	njimi	hranile	živali.

3.	 V	 listih,	 lesu,	 celičnih	 stenah	 (posebno	 celic	 listov),	 v	 celičnih	
vakuolah.

Produkti presnove dušikovih spojin  
pri živalih (str. 196)

1.	 Glavni	vir	dušikovih	odpadnih	snovi	so	aminokisline	 in	nuklein-
ske	kisline.

2.	 a)	 Sečna	kislina	 je	manj	 strupena,	 organizem	porabi	 za	njeno	
izločanje	zelo	malo	vode,	zato	je	idealen	odpadni	produkt	za	
kopenske	organizme.	(Zmanjša	se	odvisnost	od	dostopnosti	
do	vode.)

	 b)	 Amoniak	je	zelo	strupen	in	se	ne	sme	zadrževati	v	tkivih.

3.	 To,	kateri	dušikov	odpadni	produkt	nastaja	v	organizmu,	je	tesno	
povezano	z	okoljem,	v	katerem	organizem	živi.	Amoniak	je	majh-
na	molekula,	 ki	 se	dobro	 topi	 v	 vodi.	 Iz	 telesa	prehaja	 v	 vodno	
okolje	zelo	hitro	z	difuzijo.	Razredčen	je	manj	strupen.	Vodni	ne-
vretenčarji	izločajo	amoniak	skozi	telesno	površino,	hrustančnice	
pa	skozi	škrge.	Sečnina	se	dobro	topi	v	vodi	in	je	manj	strupena.	
Preden	se	 izloči,	se	 lahko	za	nekaj	časa	kot	raztopina	nahaja	v	
organizmu.	Kot	dušikov	odpadni	produkt	je	primerna	za	sesalce	
in	 dvoživke.	 Obe	 skupini	 sta	 zelo	 odvisni	 od	 vode,	 lahko	 pa	 za	
kratek	čas	zadržujeta	v	telesu	manjšo	količino	urina.	Sečno kisli-
no (nestrupena	 in	slabo	topna)	 izločajo	žuželke,	kopenski	polži,	
plazilci	 in	 ptiči.	 Nastajanje	 sečne	 kisline,	 ki	 je	 sicer	 energijsko	
zelo	potratno,	je	prilagoditev	kopenskih	organizmov	na	življenje	v	
razmerah	z	majhno	količino	vode.

Izločala nevretenčarjev (str. 197)

1.	 a)	 Ploski	črv:	protonefridiji.	Odpadni	produkt:	amoniak
	 b)	 Žuželka:	Malpighijeve	cevke.	Odpadni	produkt:	sečna	kislina
	 c)	 Deževnik:	metanefridiji.	Odpadni	produkt:	amoniak	in	sečnina	

2.	 a)	 Soli	sečne	kisline	in	voda	sledijo	aktivnemu	črpanju	Na	in	K	
ionov	v	Malpighijeve	cevke.	Voda	se	iz	odpadne	tekočine	vsr-
ka	pasivno	v	zadnjem	črevesu,	sečna	kislina	pa	se	iz	zadnjič-
ne	odprtine	izloči	v	obliki	zmesi.

	 b)	 Za	aktivni	transport	Na+	in	K+	v	Malpighijeve	cevke	porablja-
jo	ATP	(energijsko	bogato	molekulo)	in	s	tem	energijo.
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	 c)	 Z	 izločanjem	sečne	 kisline	 v	 obliki	 zmesi	 žuželke	prihranijo	
vodo,	kar	jim	omogoča	naselitev	suhih	okolij	(vključno	s	fizio-
loško	suhimi	okolji,	kot	sta	moka	ali	žito).

Sečila pri človeku (str. 198)

1.	 a)	 Ledvice:	 Izločajo	 dušikove	 odpadne	 snovi	 v	 obliki	 sečnine	 
v	 seču	 in	 vzdržujejo	 ravnovesje	 vode	 in	 drugih	 topljencev	 v	
telesu.

	 b)	 Sečevoda:	Potiskata	seč	v	sečni	mehur.
	 c)	 Sečni mehur:	Skladišči	seč.	
	 č)	 Sečnica:	odvaja	seč	iz	telesa.
	 d)	 Ledvična arterija:	prenaša	s	kisikom	nasičeno	kri	v	ledvice.	
 e)	 Ledvična vena:	prenaša	kri	iz	ledvic	v	veliko	telesno	dovodnico.

2.	 Če	izločimo	1,5	litra	seča:	178,5/180	=	0,992;  
če	izločimo	2	litra	seča:	178/180	=	0,989.

3.	 a)	 Filtracija krvi v ledvičnem telescu:	 Proizvaja	 začetni	 filtrat	
krvi	(primarni	seč),	ki	je	po	sestavi	podoben	krvni	plazmi	le,	
da	 vsebuje	 manj	 proteinov.	 Filtrat	 se	 vzdolž	 sečne	 cevke	
spremeni	v	seč.

	 b)	 Aktivno izločanje (sekrecija):	 Zahtevan odgovor:	 Izločanje	
omogoča,	da	se	 telo	 znebi	neželenih	snovi	 in	 jih	 izloči	 s	 se-
čem.	Dodatne informacije:	 Aktivno	 izločanje	 kloridnih	 ionov	
(natrij	prehaja	pasivno)	v	zgornjem	delu	Henlejeve	zanke	ne-
frona	 prispeva	 k	 vzdrževanju	 gradienta	 soli	 v	 medceličnini	
ledvične	 sredice	 (ta	 gradient	 omogoča	 ponovno	 absorpcijo	
(reabsorpcijo)	 vode	 v	 zbirnem	 vodu	 ali	 zbiralcu).	 Izločanje	
strupov	 in	 neželenih	 ionov	 v	 filtrat	 v	 končnem	 zavitem	 delu	
sečne	 cevke	 omogoča	 prilagajanje	 sestave	 krvi	 in	 izločanje	
strupenih	snovi.	Za	prehajanje	snovi	proti	njihovemu	koncen-
tracijskemu	gradientu	je	potrebna	energija	(aktivni	transport).

	 c)	 Ponoven privzem (reabsorpcija):	 Pomemben	proces,	 ki	 do-
pušča,	da	se	uporabne	snovi	(ki	 jih	telo	potrebuje)	iz	filtrata	
ohranijo	(še	posebno	iz	začetnega	filtrata,	kjer	se	90	%	snovi	
ponovno	vsrka	(reabsorbira)).	Če	telo	teh	snovi	ne	bi	ohrani-
lo,	bi	zapravilo	energijo.

	 č)	 Osmoza:	Zahtevan odgovor:	Prehajanje	vode	z	osmozo	nazaj	
v	 kri	 omogoča	 koncentriranje	 seča.	 Dodatne informacije:	
Osmoza	je	pomembna	v	dveh	delih	nefrona:	1)	Voda	se	od-
strani	z	osmozo	v	padajočem	delu	Henlejeve	zanke.	To	pripo-
more	h	koncentraciji	filtrata,	tako	da	lahko	sol	v	vzpenjajočem	
delu	Henlejeve	zanke	pasivno	prehaja	iz	filtrata	in	prispeva	k	
gradientu	soli	v	medceličnini	 ledvične	sredice.	2)	V	zbirnem	
vodu	 ali	 zbiralcu,	 kjer	 odstranitev	 vode	 z	 osmozo	 zagotovi	
končno	koncentracijo	seča.

4.	 a)	 Gradient	 soli	 omogoči	 odstranitev	 vode	 iz	 seča	 (omogoča	
zgostitev	 urina).	 Opomba:	 Ker	 gradient	 soli	 skozi	 ledvično	
sredico	narašča,	 je	osmotski	gradient	vzdrževan,	 in	 tako	se	
lahko	voda	iz	seča	neprestano	odstranjuje.

	 b)	 Gradient	soli	nastane	med	aktivnim	in	pasivnim	transportom	
soli	iz	filtrata	v	medceličnino	ledvične	sredice.

Nadzor krvnega volumna (str. 200)

1.	 a)	 Za	diabetes insipidus	 je	značilno,	da	organizem	izloči	velike	
količine	 razredčenega	 urina,	 kar	 povzroči	 neprestano	 žejo.	
Zaradi	pomanjkanja	ADH	nastane	velika	količina	urina	(ADH	
zmanjšuje	količino	urina).

	 b)	 Simptome	lahko	lajšamo	z	dodajanjem	ADH.

2.	 Alkohol	prepreči	 izločanje	ADH,	zaradi	česar	se	povečajo	količi-
na	urina,	dehidracija	in	žeja.

3.	 a)	 Aldosteron	pospeši	reabsorpcijo	natrija	skozi	steno	ledvičnih	
cevk	nazaj	v	kri.

	 b)	 Voda	zaradi	osmoze	sledi	natriju	(soli),	kar	povzroči	poveča-
nje	volumna	krvi	in	krvnega	tlaka.

4.	 Povečanje	ali	zmanjšanje	volumna	krvi	povzroči	v	hipotalamusu	
spremembo	v	 izločanju	ADH	in	s	tem	uravnavanje	reabsorpcije	
vode	v	ledvicah.	Ustrezno	se	spremeni	nastajanje	urina,	dokler	
se	ne	vzpostavi	homeostaza.	Ko	se	volumen	krvi	normalizira,	to	
vpliva	 nazaj	 na	 hipotalamus,	 ki	 ustrezno	 prilagodi	 izločanje	
ADH.	 Majhen	 volumen	 krvi,	 več	 ADH;	 povečan	 volumen	 krvi,	
manj	ADH	(dinamično	ravnovesje).

Rastlinski hormoni in njihova uporaba (str. 201)

1.	 a)	 Giberelini:	karkoli	od	naštetega:
	 –	 Cvetenje:	Pospešijo	cvetenje	nekaterih	rastlin.
	 –	 Steblo:	Celične	delitve	 in	podaljševanje.	Pri	nekaterih	 rastli-

nah	lahko	povzročijo	izjemno	podaljševanje	stebla.
	 –	 Semena:	V	številnih	 rastlinah	prekinejo	mirovanje	semen	 in	

zimsko	mirovanje	rastlin.
	 –	 Splošno	delovanje:	Zakasnijo	staranje.
	 b)	 Citokinini:	karkoli	od	naštetega:
	 –	 Splošno	delovanje:	Pospešujejo	celične	delitve	in	diferencia-

cijo.	 Pospešujejo	 razvoj	 stranskih	 brstov.	 Vzdržujejo	 ravno-
vesje	med	rastjo	nadzemnega	poganjka	 in	korenin.	Zavirajo	
odpadanje	 listov	 in	 njihovo	 staranje.	 Če	 odrezane	 cvetove	
popršimo	 s	 tem	 hormonom,	 ustavimo	 njihovo	 staranje.	 Pri	
nekaterih	rastlinah	sodelujejo	pri	kalitvi	semen.

	 c)	 Etilen:	karkoli	od	naštetega:
	 –	 Odpadanje:	Pospešuje	odpadanje	listov,	cvetov,	plodov.
	 –	 Plod:	Pospešuje	zorenje	plodov.
	 č)	 Abscizinska kislina:	karkoli	od	naštetega:
	 –	 Listne	reže:	Povzroči	zapiranje	rež	kot	odgovor	na	pomanjka-

nje	vode	in	tako	zmanjša	izgubljanje	vode	iz	rastline.
	 –	 Odpadanje:	Pospešuje	staranje	listov	in	njihovo	odpadanje.
	 –	 Semena:	Sproži	mirovanje	semen.

2.	 a)	 Apikalna dominanca:	Rastoči	 listi	v	brstih	glavnega	poganj-
ka	 sintetizirajo	 avksin	 v	 koncentracijah,	 ki	 so	 dovolj	 velike,	
da	zavrejo	rast	stranskih	brstov.	Posledično	glavni	poganjek	
raste	bolj	kot	stranski.

	 b)	 Rast stebla:	 Avksin	 je	 močan	 pospeševalec	 podaljševanja	
stebla	in	diferenciacije	stebelnih	tkiv.

	 c)	 Sekundarna rast:	Avksin	se	prenaša	iz	vršičkov	stebel	in	ko-
renin	 po	 prevajalnih	 tkivih	 do	 drugih	 območij	 rastline,	 kjer	
pospešuje	podaljševanje	celic	in	diferenciacijo.	

3.	 Z	obrezovanjem	odstranimo	primarni	 izvor	avksinske	sinteze	in	
s	tem	tudi	zaviralni	učinek	avksina	na	glavni	poganjek.	Posledič-
no	se	pospeši	rast	stranskih	poganjkov.

4.	 a)	 Spodbujanje razvoja korenin v rastlinskih podtaknjencih:	
Avksin	(IAA),	ki	ga	v	obliki	praškov	nanesemo	na	potaknjen-
ce,	povzroči	rast	korenin	(nadzira	diferenciacijo	tkiv).

	 b)	 Sprožitev zorenja plodov:	Dvig	koncentracije	etilena	v	skla-
diščih	povzroči	zorenje	plodov.	

	 c)	 Spodbujanje kalitve semen:	Gibereline	lahko	uporabimo	za	
prekinitev	mirovanja	semen	in	brstov	in	za	pospešitev	kalitve.

	 č)	 Povzročitev mirovanja semen pred njihovim skladiščenjem:	
Uporaba	abscizinske	kisline	(ABA)	na	semenih	bo	spodbudila	
mirovanje	semen.	Vendar	ni	le	ena	snov	tista,	ki	sproži	miro-
vanje:	 nanj	 vpliva	 medsebojno	 delovanje	 rastnih	 zaviralcev	
(ABA,	etilena)	in	pospeševalcev	(giberelinov,	citokininov).

5.	 a)	 Avksin	(IAA),	giberelini.	 b)	 Etilen,	abscizinska	kislina	(ABA).
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Vzdrževanje homeostaze (str. 203)

1. Receptorji	 zaznajo	 dražljaj,	 živčni	 impulz	 se	 po	 živčnih	 celicah	
prenese	do	nadzornega in uravnalnega središča,	kjer	se	integri-
rajo	vse	informacije	in	uskladijo	odgovori,	ki	jih	izvedejo	efektorji.

2.	 Negativna	povratna	zveza	 je	princip	uravnavanja,	ki	preprečuje	
ekstremne	odzive.	Stabilizira	sistem,	da	ne	pride	do	prevelikega	
odstopanja	od	optimuma.

Kako delujejo hormoni (str. 204)

1.	 Samo	tarčne	celice	imajo	v	membranah	ustrezne	receptorje,	da	
se	lahko	odzovejo	na	hormon.	Celice,	ki	nimajo	receptorjev	za	ta	
hormon,	se	ne	odzovejo	nanj.

2.	 V	splošnem	poteka	uravnava	količine	hormonov	v	krvi	tako:	pro-
dukt	 zaporedja	 (hormonsko	 nadzorovanih)	 reakcij	 nadzoruje	
svojo	 lastno	nastajanje	 tako,	 da	 se	 ob	doseženi	 določeni	 kon-
centraciji	metabolična	pot	nastajanja	produkta	zaustavi.	Ko	ko-
ličina	produkta	pade,	se	metabolična	pot	spet	aktivira.

3.	 a)	 Preden	hormon	izzove	metabolični	odgovor,	mora	po	krvožil-
nem	sistemu	priti	do	tarčnih	celic.

	 b)	 Hormoni	 pogosto	 sprožijo	 zaporedje	 medsebojno	 povezanih	
metaboličnih	 sprememb,	 za	katere	 je	potreben	določen	 čas,	
da	potečejo.	Živčevje	odgovarja	samo,	če	se	dražljaj	ponavlja.

4.	 Inzulin	se	veže	na	receptor	tarčne	celice	in	sproži	sintezo	cAMP.	
cAMP	deluje	kot	drugotni	prenašalec,	ki	aktivira	encime,	potreb-
ne	za	ustrezen	odgovor	na	hormon.

Hormonski sistem človeka (str. 205)

1.	 Hormoni	se	s	krvjo	hkrati	prenesejo	do	številnih	in	tudi	različnih	
tarčnih	tkiv	in	organov.	Na	določen	hormon	se	ustrezno	odzove-
jo	samo	tarčna	tkiva,	na	druga	tkiva	hormon	ne	učinkuje.

2.	 Možni	odgovori	a–č.
	 V	splošnem	količina	hormona	v	krvi	predstavlja	določeno	infor-

macijo,	 na	 osnovi	 katere	 negativna	 povratna	 zveza	 poveča	 ali	
zmanjša	izločanje	hormona	v	kri.	Količino	hormonov,	ki	jih	spro-
šča	prednji	reženj	hipofize,	nadzira	hormon,	ki	ga	sprosti	hipota-
lamus.

	 a)	 Hormonska	žleza:	prednji reženj hipofize
	 	 Hormon:	rastni	hormon
	 b)	 Tarčno	tkivo:	različna	tkiva,	posebej	oporna	tkiva
	 c)	 Vpliv	 na	 homeostazo:	 pospešuje	 sintezo	 beljakovin	 in	 rast	

telesnih	celic,	posebej	celic	kostnega	tkiva.
	 č)	 Uravnavanje:	hormoni,	ki	jih	proizvaja	in	sprosti	hipotalamus.	

Kadar	je	količina	rastnega	hormona	nizka,	hipotalamus	spro-
sti	hormon	(sproščajoči	faktor),	ki	pospeši	sintezo	in	sprošča-
nje	 rastnega	hormona,	 če	pa	 je	 količina	 rastnega	hormona	
visoka,	hormon	hipotalamusa	zavre	njegovo	sintezo	in	spro-
ščanje.

	 a)	 Hormonska	žleza:	prednji reženj hipofize
	 	 Hormon:	prolaktin
	 b)	 Tarčno	tkivo:	mlečne	žleze
	 c)	 Vpliv	na	homeostazo:	sproži	in	vzdržuje	nastajanje	in	izloča-

nje	mleka.
	 č)	 Uravnavanje:	 prek	 hormonov	 hipotalamusa,	 ki	 pospešijo	 ali	

zavrejo	 nastajanje	 in	 sproščanje	 prolaktina.	Opomba:	 Med	
menstruacijo	hipotalamus	s	hormonom	–	zaviralcem	prepre-
či	sproščanje	prolaktina,	nasprotno	hormon	–	pospeševalec	

pospeši	njegovo	sintezo	in	sproščanje	v	mlečne	žleze.	Sesa-
nje	 otroka	 zmanjša	 sproščanje	 hormona	 zaviralca	 in	 tako	
pospeši	sproščanje	prolaktina.

	 a)	 Hormonska	žleza:	nadledvična žleza
	 	 Hormon:	adrenalin
	 b)	 Tarčno	tkivo:	jetra,	krvne	žile,	ledvice
	 c)	 Vpliv	 na	 homeostazo:	 vpliva	 na	 povečanje	 količine	 krvnega	

sladkorja,	krčenje	krvnih	žil	v	ledvicah	in	jetrih.
	 č)	 Uravnavanje:	živčevje	prek	hipotalamusa	poveča	sproščanje	

adrenalina.	Nizek	 krvni	 sladkor	 neposredno	 vpliva	 na	 spro-
ščanje	adrenalina.

	 a)	 Hormonska	žleza:	zadnji reženj hipofize
	 	 Hormon:	antidiuretski	hormon	(ADH)
	 b)	 Tarčno	tkivo:	ledvice
	 c)	 Vpliv	na	homeostazo:	pospešuje	reabsorpcijo	vode	in	zmanj-

šanje	količine	urina.
	 č)	 Vloga	pri	homeostazi:	na	sproščanje	vpliva	majhen	volumen	

krvi	(količina	vode	v	krvi),	bolečina,	stres	strah,	nikotin.	Alko-
hol	zavira	izločanje	ADH.

Živčni sistemi nevretenčarjev (str. 206)

1.	 a)	 Ožigalkarji:	Mrežasto	živčevje	s	šibkimi	povezavami	med	ne-
vroni	 brez	 osrednjega	 nadzora	 (brez	 centralnega	 živčnega	
sistema).	Nevroni	so	v	zunanjem	in	vmesnem	telesnem	slo-
ju,	čutilni	receptorji	pa	le	v	zunanjem	telesnem	sloju.

	 b)	 Vrtinčar:	Najenostavnejši	osrednji	živčni	sistem	z	enostavni-
mi	možgani	na	sprednji	strani	živali	in	lestvi	podobno	živčev-
je	–	lestvičasta	trebušnjača.

	 c)	 Iglokožci:	Živčni	sistem	z	radialnimi	živci,	ki	izhajajo	iz	osre-
dnjega	 živčnega	obroča	okoli	 ust	 in	 se	 iztezajo	 v	 vsak	krak	
živali.	Razvejitve	radialnih	živcev	oblikujejo	živčni	preplet,	po-
doben	trdoživovemu.	Enostavne	čutilne	strukture	se	nahaja-
jo	 v	 telesni	 povrhnjici.	Komentar za učitelje:	 Verjetno	 je,	 da	
na	stiku	vsakega	 radialnega	živca	 z	obročem	obstaja	 živčni	
center,	kar	zagotavlja	določeno	stopnjo	neodvisnega	nadzo-
ra	posameznega	kraka.

	 č)	 Kolobarniki:	 Živčni	 sistem	 je	 jasno	 členjen	 v	 možgane	 v	
sprednjem	delu	telesa,	povezanim	s	trebušnjačo.	Gangliji	so	
v	vsakem	členu.	Čutilni	receptorji	so	v	telesni	povrhnjici.

	 d)	 Členonožci:	Trebušnjača	je	povezana	z	dobro	definiranimi	in	
relativno	velikimi	možgani	v	sprednjem	delu	telesa.	Členitev	
živčnega	sistema	je	še	vedno	bolj	ali	manj	prisotna,	odvisno	
od	 taksonomskega	 razreda	 živali.	Komentar za učitelje:	 Pri	
višjih	 rakih	 in	 žuželkah	 je	 združevanje	ganglijev	povezano	 z	
združevanjem	členov	v	glavo,	trup	in	zadek.	Pri	teh	živalih	ti	
veliki	 gangliji	 nadzorujejo	 posamezne	 telesne	 regije.	 Čutilni	
receptorji	so	različni,	od	enostavnih	oči	in	receptorjev	v	tele-
sni	povrhnjici	do	sestavljenih	oči.	

2.	 a)	 Pri	ožigalkarjih	je	impulz	počasen	in	se	razširja	razpršeno.	Pri	
členonožcih	je	impulz	hiter	in	usmerjen.

	 b)	 Pri	ožigalkarjih	se	impulz	prenaša	po	živčni	mreži	v	vse	sme-
ri	od	mesta	nastanka	impulza.	Posamezne	regije	se	na	dra-
žljaje	ne	odzivajo	usklajeno.	Pri	členonožcih	centralni	živčni	
sistem	skrbi	 za	usklajevanje	odgovorov.	 Impulzi	 potujejo	od	
čutilnih	celic	do	nadzornih	ganglijev,	kjer	nastajajo	motorični	
odgovori.	S	tem	je	odzivni	čas	pospešen.

3.	 a)	 Cefalizacija	 je	 zgostitev	 živčnih	 celic,	 ganglijev	 in	 čutilnih	
struktur	v	glavi.

	 b)	 Cefalizacija	 omogoča	 večjo	 kompleksnost	 in	 raznolikost	 ve-
denja	ter	hitrejše	in	bolj	koordinirane	odgovore	na	dražljaje.	
Razvoj	 možganov	 omogoča	 enostavno	 učenje	 in	 povečuje	
možnosti	socialnega	vedenja.	

	 c)	 Živčne	celice	se	združujejo	v	ganglije,	prihaja	do	specializaci-
je	ganglijev	za	posamezno	telesno	regijo.	Poleg	tega	je	razvoj	
usmerjen	k	cefalizaciji	(oblikovanju	možganov).	Koncentracija	
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čutilnih	 organov	na	glavi	 je	 povezana	 z	 večjo	mobilnostjo	 in	
aktivnostjo	živali.

	 č)	 Neprestano	 sprejemanje	 dražljajev,	 njihovo	 procesiranje	 in	
priprava	ustreznih	odgovorov	pri	živalih,	ki	se	več	gibljejo.

4.	 Gangliji	nadzorujejo	delovanje	posameznega	telesnega	člena,	ki	
ima	zaradi	 tega	večjo	stopnjo	avtonomnosti	 (samoupravljanja),	
kar	 pomeni,	 da	možganom	 ni	 treba	 koordinirati	 delovanja	 teh	
delov	 in	 se	 lahko	 bolj	 osredotočijo	 na	 obdelovanje	 drugih	 dra-
žljajev	(npr.	informacij	iz	okolja).

Živčni sistem sesalcev (str. 208)

1.	 a)	 Čutilna:	sprejem	dražljajev	iz	zunanjega	in	notranjega	okolja
	 b)	 Usklajevalna:	obdelava	podatkov	in	oblikovanje	končnega	od-

govora
	 c)	 Sprožitev	in	koordinacija	primernega	odgovora	na	dražljaj

2.	 a)	 Osrednji živčni sistem:	sestavljajo	ga	hrbtenjača	in	možgani;	
možgani	 nadzirajo	 skoraj	 vse	 telesne	 aktivnosti,	 razen	 pre-
prostih	hrbtenjačnih	refleksov;	hrbtenjača	nadzira	preproste	
reflekse	in	usklajuje	impulze	na	poti	v	možgane	in	iz	njih.

	 b)	 Obkrajni živčni sistem:	 sestavljajo	 ga	 vsi	 receptorji	 in	 živci	
zunaj	 osrednjega	 živčnega	 sistema;	 delimo	 ga	 na	 čutilni	 in	
gibalni	del;	uravnava	delovanje	čutil,	usmerja	impulze	v	osred-
nji	živčni	sistem;	gibalni	del	regulira	hotne	(somatske)	in	ne-
hotne	(avtonomne)	odgovore.

3.	 S	tem	ko	je	obkrajni	živčni	sistem	razdeljen	na	somatski	in	avto-
nomni	del,	lahko	glavne	naloge,	nujno	potrebne	za	ohranitev	ži-
vljenja,	potekajo	brez	zavestnega	nadzora.	Del	možganov,	ki	 je	
odgovoren	za	zavestno	delovanje,	je	tako	razbremenjen.

Avtonomni živčni sistem (str. 209)

1.	 a)	 Simpatični živčni sistem:	vlakna	–	aksoni	simpatičnih	živcev	
izhajajo	 iz	 prsnega	 in	 ledvenega	 dela	 hrbtenjače.	 Predgan-
glijska	vlakna	so	kratka	in	sproščajo	živčni	prenašalec	acetil-
holin,	poganglijska	pa	so	dolga	 in	običajno	sproščajo	 živčni	
prenašalec	noradrenalin.	Simpatični	avtonomni	živčni	sistem	
pospešuje	delovanje	tistih	organov,	ki	jih	parasimpatični	sis-
tem	zavira	in	obratno.

	 b)	 Parasimpatični živčni sistem:	vlakna	parasimpatičnih	živcev	
izhajajo	iz	možganskega	debla	in	iz	križnega	dela	hrbtenjače.	
Predganglijska	vlakna	živčnih	celic	so	dolga,	poganglijska	pa	
kratka.	 Živčni	 prenašalec	 parasimpatičnega	 živčnega	 siste-
ma	 je	acetilholin.	Parasimpatični	 živčni	sistem	pospešuje	 ti-
ste	procese,	ki	jih	simpatični	živčni	sistem	zavira,	in	obratno.

2.	 Avtonomni	živčni	sistem	refleksno	uravnava	motorične	 funkcije	
notranjih	organov,	npr.:
– zenični refleks	je	odziv	na	svetlobo;	močna	svetloba	povzroči	
refleksno	 zoženje	 zenice	 zaradi	 delovanja	 parasimpatičnega	
živčnega	sistema.

– uravnavanje frekvence srčnega utripa;	povišanje	tlaka	v	arte-
rijah	sproži	refleksen	odziv,	parasimpatični	živčni	sistem	upoča-
sni	delovanje	 srca	 in	 zniža	krvni	 tlak	 v	arterijah	na	normalno	
raven.	 Če	 krvni	 tlak	 pade	 (čutila	 za	 tlak	 –	 baroreceptorji	 ne	
pošiljajo	impulzov),	simpatični	živčni	sistem	pospeši	frekvenco	
srčnega	utripa.	Podobno	deluje	refleks desne polovice srca,	ki	
je	posledica	povečanega	krvnega	tlaka	v	venah.	Povečan	dotok	
krvi	v	desno	polovico	srca	pospeši	delovanje	srca	prek	simpa-
tičnega	živčnega	sistema.

Zgradba in delovanje živčne celice (str. 210)

1.	 a)	 Možni	odgovori:
–		Gibalna	živčna	celica	ima	več	krajših	dendritov	in	en	sam	
daljši	akson.

–		Pri	 čutilni	 živčni	 celici	 se	edini	 izrastek	 iz	 telesa	 razveji	 v	
dendrit	(dendron)	in	v	krajši	akson,	ki	vodi	impulze	iz	tele-
sa	živčne	celice.

–		Čutilna	živčna	celica	ima	spremenjen	sprejemni	(receptor-
ski)	 del	 ali	 pa	 je	 povezana	 s	 čutilno	 (receptorsko)	 celico	
(npr.	v	mrežnici	očesa).	Gibalne	živčne	celice	pa	z	dendriti	
prejemajo	impulze	od	drugih	živčnih	celic.

	 b)	 Vmesne	živčne	celice	ali	internevroni	prenašajo	impulze	s	ču-
tilnih	na	gibalne	živčne	celice.	Gibalne	živčne	celice	pa	prena-
šajo	impulze	iz	osrednjega	živčnega	sistema	do	mišic	ali	žlez.

2.	 a)	 Del	aksona,	ki	je	ločen	od	telesa	živčne	celice,	odmre.
	 b)	 Brez	povezave	s	telesom	živčne	celice,	kjer	so	vsi	celični	or-

ganeli,	akson	ne	bo	več	dobival	snovi,	potrebnih	za	vzdrževa-
nje	življenjskih	funkcij.

3.	 a)	 Prevajanje	impulzov	je	hitrejše	po	aksonu,	ki	ima	večji	premer.
	 b)	 Hitrejše	 prevajanje	 omogoči,	 da	 organizem	 hitreje	 odgovori	

na	dražljaje.	Tako	se	hitreje	odziva	na	nevarnosti,	hitreje	pri-
dobiva	hrano,	poišče	zavetje	in	najde	spolnega	partnerja.

4.	 a)	 Multipla	skleroza	je	avtoimunska	bolezen,	ki	nastane	zaradi	
postopne	razgradnje	mielinske	ovojnice	živčnih	celic	v	osre-
dnjem	živčnem	sistemu.

	 b)	 Pri	 nevronih	 brez	mielinske	 ovojnice	 se	 pojavijo	 motnje	 pri	
prevajanju	živčnih	impulzov.

5.	 a)	 Razmišljanje	upočasni	 reflekse,	 ki	 omogočajo	hitre	 reakcije	
na	dražljaje.

	 b)	 Pomembno	je,	da	lahko	vplivamo	na	tiste	refleksne	odzive,	ki	
bi	bili	za	nas	lahko	škodljivi	ali	celo	pogubni	(npr.	ko	se	znaj-
demo	v	nevarnosti	ali	stresni	situaciji).	Primeri:	Pri	plezanju	
bi	 izpust	 oprimka	 zaradi	 odrgnine	 lahko	 povzročil	 padec	 v	
prepad;	da	bi	se	 refleksno	 izognili	napadalnemu	psu,	 lahko	
stopimo	na	pot	drvečemu	vozilu;	 ko	prenašamo	vroč	 lonec,	
bi	 zaradi	 bolečine	 lahko	 uničili	 kosilo.	 Zavedanje	 nekaterih	
refleksov	nam	omogoča,	da	nanje	vplivamo	in	se	ustrezneje	
odzovemo.

6.	 Pri	hrbtenjačnem refleksu	se	končni	odgovor	oblikuje	v	hrbte-
njači	 (monosinaptični	 pogačični	 refleks,	polisinaptični	 izogiba-
nje	bolečini),	pri	možganskem refleksu	pa	v	možganih	(zenični	
refleks).

Prevajanje živčnih impulzov (str. 212)

1.	 Akcijski	potencial	se	lahko	prevaja	vzdolž	nevrona	zato,	ker	de-
polarizacija	v	aksonu	povzroči,	da	postane	sosednji	del	aksona	
bolj	prepusten	(permeabilen)	za	natrijeve	 ione	in	tako	omogoči	
prevajanje	živčnega	impulza.

2.	 V	obdobju	neodzivnosti	živčna	celica	za	kratek	čas	ne	more	od-
govarjati	 na	 dražljaje,	 zato	 se	 živčni	 impulz	 prevaja	 le	 v	 eno	
smer,	in	sicer	stran	od	telesa	živčne	celice.

3.	 Živčni	sistem	natančno	prepoznava	živčne	impulze	zato,	ker	za-
zna,	od	kod	prihajajo	in	kam	so	namenjeni.	Različni	deli	možga-
nov	živčne	impulze	razvrščajo,	obdelujejo	–	razvozlajo	sporočilo	
in	združujejo	impulze	iz	različnih	čutil.
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Kemične sinapse (str. 213)

1. Sinapsa	 je	povezava	med	aksonom	živčne	celice,	ki	posreduje	
živčne	impulze,	in	dendritom	ali	telesom	druge	živčne	celice,	ki	
sprejema	impulze.	Opomba:	Lahko	je	tudi	povezava	med	živčni-
mi	 končiči	 in	 mišično	 celico	 (motorična	 ploščica)	 ali	 povezava	
med	sekundarno	čutilno	celico	in	živčno	celico.

2.	 Ko	pride	 živčni	 impulz	 do	 konca	aksona,	 sproži	 vdor	 kalcijevih	
ionov	v	živčno	celico,	kar	povzroči,	da	sinaptični	mešički	sprosti-
jo	molekule	živčnega	prenašalca	v	sinaptično	špranjo.

3.	 Krajša	zakasnitev	nastane	zato,	ker	je	potreben	določen	čas	za	
difuzijo	 živčnega	 prenašalca	 po	 sinaptični	 špranji	 do	 sosednje	
živčne	celice.

4.	 a)	 Živčni	prenašalec	se	v	manjše	molekule	razgradi	z	encimom,	
ki	se	nahaja	v	posinaptični	membrani	živčne	celice,	ki	sprejme	
impulz.	 Pri	 acetilholinu	 je	 to	 acetilholinesteraza,	 ki	 razgradi	
acetilholin	na	acetil	in	holin.	To	se	dogaja	samo	v	holinergičnih	
sinapsah.	 Pri	 adrenergičnih	 sinapsah	 se	 delovanje	 živčnega	
prenašalca	ustavi	tako,	da	se	noradrenalin	reabsorbira	v	pred-
sinaptično	celico.

	 b)	 Živčni	 prenašalec	 se	 mora	 deaktivirati	 zato,	 da	 sprejemna	
celica	 ne	 prejema	 dražljajev	 neprenehoma.	 Neprestana	
vzdražnost	bi	povzročila,	da	bi	živčna	celica	ves	čas	porablja-
la	živčni	prenašalec	in	bi	povzročila	utrujenost	živčne	celice.	
Deaktivacija	živčnega	prenašalca	omogoči	živčni	celici,	da	si	
opomore	in	lahko	odgovori	na	druge	impulze.

5.	 Je	živčni	prenašalec	med	živčno	 in	mišično	celico,	kjer	povzroči	
depolarizacijo	mišične	celice	in	njeno	krčenje.	Acetilholin	izločajo	
vsa	 vlakna	parasimpatičnega	 živčnega	 sistema,	 kjer	 lahko	pov-
zroči	ekscitatorni	in	inhibitorni	odgovor,	glede	na	tip	receptorja	v	
posinaptični	membrani.	Opomba:	Acetilholin	sproščajo	tudi	pred-
ganglijska	vlakna	simpatičnega	avtonomnega	živčnega	sistema.

6.	 Na	moč	 odziva	 celice,	 ki	 sprejme	 impulz,	 lahko	 vpliva	 količina	
živčnega	prenašalca.	Odziv	 celice	 je	 premosorazmeren	količini	
živčnega	prenašalca.

Obdelava podatkov na sinapsah (str. 214)

1.	 Integracija	 je	povezana	z	obdelovanjem	 in	usklajevanjem	 infor-
macij	iz	različnih	vhodov	(ekscitatornih	ali	inhibitornih).

2.	 a)	 Sumacija	 je	 učinek,	 ko	 se	 na	 posinaptični	 celici	 (živčni	 ali	
mišični)	seštevajo	impulzi	iz	predsinaptičnih	celic.

	 b)	 Prostorska sumacija	je	seštevanje	impulzov	na	posinaptični	
celici,	 ki	 sočasno	prihajajo	 iz	 končnih	delov	aksonov	 različ-
nih	živčnih	celic.

  Časovna sumacija	je	seštevanje	impulzov,	ki	prihajajo	po	is-
tem	aksonu	 in	si	 sledijo	 v zelo kratkih presledkih.	 Zato	so	
tudi	posinaptični	potenciali	toliko	blizu	skupaj,	da	se	sešteje-
jo	in	lahko	povzročijo	nastanek	akcijskega	potenciala.

3.	 a)	 Tudi	 v	 živčnomišičnem	 stiku	 se	 sprošča	 živčni	 prenašalec	
acetilholin.	Sproščanje	acetilholina	iz	živčnih	končičev	je	po-
sledica	akcijskega	potenciala.

	 b)	 Acetilholin	 povzroči	 depolarizacijo	 posinaptične	 membrane	
(sarkoleme).

Odgovor na stres (str. 215)

1.	 Organizem	se	na	kratkotrajni	stres	odzove	s	hitrejšim	dihanjem	
in	 srčnim	 utripom	 ter	 s	 pospešenim	 delovanjem	mišic.	 Vse	 to	
pripomore,	da	se	telo	hitro	odzove	in	pripravi	na	boj	ali	beg.

2.	 Živčni	 dražljaji,	 ki	 izvirajo	 iz	 hipotalamusa,	 in	 hormoni	 so	 po-
membni	 dejavniki	 pri	 uravnavanju	 odgovora	 na	 stres.	 Prenos	
živčnega	 impulza,	ki	sledi	čutni	 zaznavi	grožnje,	stimulira	odgo-
vor	simpatičnega	vegetativnega	živčevja,	ta	pa	stimulira	sprošča-
nje	 hormonov,	 kot	 je	 adrenalin,	 iz	 sredice	 nadledvične	 žleze.	
Sproščanje	 tega	 hormona	 razširi	 žile,	mobilizira	 zaloge	 glukoze	 
v	celicah,	poveča	srčni	utrip	in	krvni	tlak.	Če	se	stres	nadaljuje,	
sledi	nadaljevalni	hormonski	odgovor,	ki	pod	nadzorom	hipotala-
musa	 pospeši	 sproščanje	 adrenokortikotropnega	 hormona	
(ACTH)	iz	hipofize.	Posledično	se	začno	iz	skorje	nadledvične	žle-
ze	sproščati	glukokortikosteroidi.	Slednji	zavirajo	delovanje	imun-
skega	sistema	ter	spodbujajo	metabolizem	maščob	in	proteinov.

Zaznavanje s čutili (str. 216)

1.	 Čutila	so	biološki	pretvorniki	zato,	ker	pretvarjajo	energijo	dražlja-
ja	(npr.	energijo	elektromagnetnega	valovanja,	mehansko	energi-
jo)	v	elektrokemično	energijo,	ki	spremeni	membranski	potencial.

2.	 Čutilo	posreduje	 informacijo	o	 jakosti	dražljaja	v	obliki	 frekven-
ce	živčnih	impulzov.

3.	 Zaradi	adaptacije	čutilo	ali	živčevje	preneha	odgovarjati	na	dol-
gotrajni	dražljaj,	ki	se	mu	jakost	ne	spreminja.	Tak	način	delova-
nja	omogoča,	da	se	živčevje	ne	odziva	na	dražljaje,	ki	so	ves	čas	
prisotni	in	za	organizem	niso	pomembni.

Čutilo za vid nevretenčarjev (str. 217)

1.	 a)–c)	v	poljubnem	vrstnem	redu,	katerekoli	tri	lastnosti:
	 –	 leča,	ki	zbira	svetlobo	
	 –	 mrežnica	s	fotoreceptorskimi	celicami
	 –	 prozorna	roženica,	ki	pokriva	sprednji	del	očesa
	 –	 šarenica,	ki	nadzoruje	vstop	svetlobe	v	oko
	 –	 ciliarne	mišice	premikajo	lečo	(hobotnice)	ali	spremenijo	nje-

no	obliko	(sesalci)

2.	 a)	 leča	 b)	 roženica

3.	 Zato,	 ker	 ima	veliko	posameznih	enot	 (omatidijev)	 za	 zaznava-
nje	svetlobe,	kar	pomeni,	da	hitro	zaznajo	spremembe	v	vzorcu	
slike.	Dodatne informacije za dijake:	Fotoreceptorske	celice	se-
stavljenih	oči	si	tudi	hitro	opomorejo	po	vzdraženju,	tako	se	lah-
ko	v	kratkem	času	ponovno	odzovejo	na	nove	dražljaje.

4.	 Oči	glavonožcev	omogočajo	globinski	vid	in	dobro	ostrenje	slike,	
ki	sta	bistvena	za	natančno	določanje	položaja	plena	pri	lovu.

Ogrodja živali (str. 218)

1.	 Osnovne	značilnosti:
	 a)	 Okostje	 leži	v	 telesu.	Mišice	se	pripenjajo	na	zunanjo	stran	

kosti.	Kosti	so	povezane	med	seboj	s	sklepi.	Rast	kosti	pote-
ka	 z	 nalaganjem	 novega	 kostnega	 tkiva	 v	 točno	 določenih	
delih	kosti.	
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	 b)	 Zunanje ogrodje členonožcev	je	iz	hitina.	Mišice	se	nanj	pri-
penjajo	 na	 njegovo	 notranjo	 stran.	 Da	 žival	 lahko	 raste,	 se	
mora	leviti.

	 c)	 Hidrostatsko ogrodje	 zagotavlja	 oporo	 telesnim	 delom	 in	
omogoča	gibanje	organizmov.	Deluje	na	osnovi	različnih	tla-
kov	tekočine	v	členjenem	telesu.	Živali	nudi	le	malo	zaščite.	

2.	 a)	 Členonožci	imajo	trdno	zunanje	ogrodje,	ki	omejuje	rast	živa-
li,	zato	se	morajo	večkrat	leviti.

	 b)	 Lupina	 pri	 mehkužcih	 raste	 skupaj	 z	 živaljo,	 zato	 levitev	 ni	
potrebna.

Okostje človeka (str. 219)

1.	 a)	 lopatica	 g)	 prsnica
	 b)	 rebro	 h)	 nadlahtnica
	 c)	 kolčnica	 i)	 vretence
	 č)	 golenica	 j)	 dlančnica
	 d)	 mečnica	 k)	 stegnenica
	 e)	 spodnja	čeljustnica	 l)	 pogačica
	 f)	 ključnica	 m)	prstnica

2.	 a)	 gibanje:	skupaj	z	mišicami	sodelujejo	pri	gibanju,	žvečenju,	
dihanju	(ventilacija)

	 b)	 zaščita:	je	trdna	pregrada,	ki	ščiti	ranljiva	mehka	tkiva	telesa	
pred	poškodbami,	npr.	 lobanja	ščiti	možgane,	rebrna	kletka	
s	prsnico	ščiti	srce	in	pljuča

	 c)		prevajanje zvoka:	kosti	notranjega	ušesa	(slušne	koščice)	pre-
vajajo	zvočno	valovanje	do	polža	in	dlačnih	celic	v	notranjem	
ušesu

	 č)	 zaloga mineralov:	kostno	tkivo	vsebuje	zaloge	kalcija	(zunaj-
celični	elektrolit	ter	gradbeni	del	kosti	in	zob)	in	fosforja	(grad-
beni	del	kosti,	zob,	nukleinskih	kislin	in	ATP)

	 d)	 izmenjava plinov	 (ventilacija):	 rebrna	kletka	 in	prsnica	sku-
paj	z	mišicami	sodelujeta	pri	spreminjanju	volumna	pljuč;	ko-
stni	mozeg	 je	 krvotvorni	 organ,	 v	 katerem	nastajajo	 krvne	
celice,	rdeče	krvne	celice	sodelujejo	pri	 transportu	kisika	 in	
tudi	pri	transportu	ogljikovega	dioksida

3. Sklepna tekočina	maže	 sklepne	 površine	 in	 prehranjuje	 hru-
stančno	tkivo.	Hrustanec	pokriva	sklepne	površine	in	zmanjšuje	
trenje	med	kostmi.

4. Osteoblasti	so	matične	kostne	celice,	ki	 izločajo	 trdno	medce-
ličnino	 iz	kalcija,	 fosfata	 in	kolagenskih	vlaken	ter	se	diferenci-
rajo	 v	 kostne	 celice.	 Zrele	 osteoblaste,	 ki	 so	 vključeni	 v	 trdno	
medceličnino,	imenujemo	osteociti.

5.	 Haversov sistem	 sestavljajo	 Haversov	 kanal,	 ki	 vsebuje	 krvne	
žile	(odstranjujejo	odpadne	produkte	in	oskrbujejo	kostne	celice	
s	kisikom	in	hranili)	in	živce	(posredujejo	informacije,	ki	jih	spre-
jemajo	od	čutil),	ter	koncentrično	urejene	kostne	celice.

6.	 K	osnemu ogrodju	sodijo	lobanja,	hrbtenica,	prsnica	in	rebra,	k	
ogrodju okončin	pa	kosti	zgornjih	in	spodnjih	udov	ter	ramenski	
in	medenični	obroč.

Zgradba in delovanje mišice (str. 221)

1. Gladka mišica,	 ki	 jo	 imenujemo	 tudi	 nehotna	 mišica,	 ker	 se	
krči	 neodvisno	 od	 človekove	 volje,	 ima	 vretenaste	 celice	 brez	
prog	in	z	enim	samim	jedrom.	Mišica	se	krči	enakomerno	v	vse	
smeri.	 Gladke	mišice	 sodelujejo	 pri	 krčenju	 notranjih	 organov,	
npr.	prebavil.

 Prečno progasta skeletna mišica	je	hotna	mišica	in	odgovorna	
za	gibanje	skeleta	in	mišic.	Krčenje	je	odvisno	od	človekove	vo-
lje.	 Ima	 progast	 videz,	 celice	 so	 mnogojedrne,	 z	 jedri	 tik	 pod	
plazmalemo celic.

 Srčna mišica	 je	nehotna	mišica,	ki	omogoča	krčenje	srca.	Če-
prav	je	progasta	mišica,	se	ne	utrudi	kot	skeletne	mišice.	Celice	
so	enojedrne,	razvejane	in	tvorijo	mrežo	povezav,	po	katerih	se	
razširja	vzburjenje.

2.	 a)	 miozin	–	ima	gibljive	glavice,	ki	omogočajo	drsenje	filamentov
	 b)	 aktin	–	dve	proteinski	verigi,	ki	se	prepletata	v	obliki	dvojne	

vijačnice,	tvorita	tanek	filament
	 c)	 kalcijev ion	–	veže	se	na	molekuli	zaviralki	in	tako	povzroči,	

da	se	ti	umakneta	in	sprostita	vezavno	mesto	za	miozin
	 č)	 tropomiozin ali troponin	–	veže	se	na	aktin	tako,	da	prepre-

čuje	vezavo	miozinske	glavice
	 d)	 ATP	–	prispeva	energijo	za	upogibanje	miozinske	glavice

3.	 a)	 Progavost	je	posledica	prekrivanja	debelih	in	tankih	filamen-
tov	 (temni	pas	nastane	zaradi	prekrivanja	debelih	 in	 tankih	
filamentov,	svetli	pas	–	ni	prekrivanja)

	 b)	 Pas I	se	zoža,	območje,	kjer	ne	pride	do	prekrivanja,	pa	se	
zmanjša.	Pas H	 izgine,	 ni	 območja,	 kjer	 bi	 bili	 samo	debeli	
filamenti.	Sarkomera	se	skrajša.

4.	 Mišica	 ostane	 v	 stanju	 delnega	 skrčenja,	 ker	 ni	 več	 ATP,	 ki	 bi	
omogočil	sprostitev	miozinskih	glavic	z	vezavnih	mest	na	aktinu.	
Opomba:	Propad	celic	se	nadaljuje,	zato	mišična	otrplost	po	do-
ločenem	času	popusti.

Nespolno razmnoževanje (str. 223)

1.	 a)	 Vsi	osebki,	ki	so	nastali	iz	istega	starša	z	nespolnim	razmno-
ževanjem,	so	med	seboj	genetsko	popolnoma	enaki.

	 b)	 Če	 so	 spremembe	 v	 okolju	 velike	 in	 osebki	 na	 novo	 okolje	
niso	prilagojeni,	propadejo	vsi	osebki	v	populaciji.

Prednosti spolnega razmnoževanja (str. 224)

1.	 Spolno	razmnoževanje	ustvarja	pri	potomcih	genetsko	raznolikost	
tako,	da	imajo	posamezniki	različne	alelne	kombinacije.	To	zago-
tavlja	sposobnost	prilagajanja	na	spreminjajoče	se	pogoje	z	izbiro	
najbolje	prilagojenega	genotipa	(različne	alelne	kombinacije	bodo	
imele	v	različnem	okolju	različno	reproduktivno	uspešnost).

2.	 a)	 Z	 nespolnim	 razmnoževanjem	 se	 vrste	 hitreje	 razmnožujejo	
kot	 s	 spolnim	 (ni	 potreben	 čas	 za	 parjenje,	 za	 proizvodnjo	
spolnih	celic	 in	podobno).	Dobro	prilagojen	klon	 lahko	v	sta-
bilnem	okolju	izpodrine	organizme,	ki	se	razmnožujejo	spolno	
(če	predpostavimo,	da	se	njihove	ekološke	niše	prekrivajo).

	 b)	 Organizmi,	ki	se	razmnožujejo	nespolno,	nimajo	prednosti	v	
spreminjajočem	se	okolju	zaradi	manjše	genetske	raznoliko-
sti,	ki	omogoča	izbiro	prilagodljivejšega	genotipa.

3.	 Pri	 spolnem razmnoževanju	 obstaja	 možnost,	 da	 se	 koristne	
mutacije	 obeh	 starševskih	 osebkov	 pri	 potomcu	 kombinirajo.	
Tak	potomec	je	še	bolje	prilagojen	kot	starši.	Pri	nespolnem raz-
množevanju	 pa	 organizmi	 s	 koristnimi	mutacijami	 tekmujejo	 z	
drugimi	(dobro	prilagojenimi)	kloni.

4.	 Vrste,	 ki	 se	 razmnožujejo	 tako	 spolno	 kot	 nespolno,	 imajo	 to	
prednost,	 da	 lahko	 poselijo	 okolje	 z	 dobro	 prilagojenimi	 kloni	
(nespolno),	ki	proizvajajo	posameznike	(z	mejozo	in	oploditvijo)	
z	različnimi	alelnimi	kombinacijami.	Genetska	raznolikost	zago-
tavlja	proizvodnjo	novih,	dobro	prilagojenih	genotipov.
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Menjavanje generacij (str. 225)

1.	 Izpolnjena	preglednica	(glej	spodaj).

2.	 Moške	spolne	celice	praprotnic,	mahov	in	alg	imajo	bičke,	da	
lahko	 plavajo	 v	 vodi.	 Spolne	 celice	 golosemenk	 in	 kritosem-
enk	 (spermalne	 celice),	 ki	 se	 razmnožujejo	 neodvisno	 od	
vode,	nimajo	bičkov.	Ker	so	pelodna	zrna	majhna	in	lahka,	jih	
lahko	raznašajo	veter	ali	žuželke.

3.	 Sporofit.

4.	 Izpolnjena	shema	(glej	spodaj).

Oprašitev in oploditev (str. 227)

1. Oprašitev	 je	 prenos	 peloda	 s	 prašnika	 na	 brazdo	 pestiča.	
Oploditev je	združitev	jedra	moške	spolne	celice	z	jajčno	celi-
co	 v	 zigoto,	 iz	 katere	 se	 razvije	 zarodek.	Opomba:	 Pri	 dvojni	
oploditvi	se	sočasno	še	eno	moško	jedro	združi	z	dvema	pol-
nima	jedroma	in	nastane	triploidna	celica,	iz	katere	se	razvije	
endosperm.

2.	 Z	dvojno	oploditvijo	nastaneta	zarodek	in	endosperm,	ki	je	za-
loga	hrane	za	rast	zarodka.

3.	 Kalcij.

4.	 Velika	 raznolikost	peloda	 zagotavlja,	 da	 se	med	seboj	 oprašijo	
in	oplodijo	samo	rastline	iste	vrste,	ki	so	tudi	genetsko	sorodne.	
Vsaka	 vrsta	 golosemenk	 in	 kritosemenk	 ima	 specifično	 obliko	
pelodnih	zrn.	Pelodna	zrna	sorodnih	vrst	(npr.	iz	istega	rodu)	so	
si	podobna,	niso	pa	enaka.

5.	 a)	 Celična	stena	pelodnega	zrna	 je	 iz	 zelo	 trdega	sporopoleni-
na,	ki	je	zelo	odporen.	Dobro	in	dolgo	časa	se	ohrani	v	prsti	
ali	v	sedimentih.

	 b)	 Oblika	 pelodnih	 zrn	 posameznih	 vrst	 je	 dobro	 prepoznavna	
in	specifična,	zato	 jih	ni	 težko	določiti.	Na	podlagi	ekoloških	
razmer,	v	kakršnih	živijo	danes	sorodne	vrste,	 lahko	sklepa-
mo,	kakšno	je	bilo	nekoč	podnebje.

Zgradba semena in kalitev (str. 228)

1.	 a)	 semenska	lupina	 d)	 semenska	lupina
	 b)	 zasnova	stebla	in	listov	 e)	 endosperm
	 c)	 zasnova	korenin	 f)	 klični	list
	 č)	 endosperm	 g)	 zasnova	stebla	in	listov
	 	 	 h)	 zarodkova	korenina

alge

gametofit gametofit 

sporofit (pušica)

potrebuje tanko 
plast vode

je ni

prehrana

vlažno okolje

sporofit

gametofit (majhen)

potrebuje tanko 
plast vode

je ni

prehrana do razvoja 
rizoidov

vlažno okolje

sporofit

gametofit (pelodno 
zrno, žensko socvetje)

brez vode, prenaša 
veter

zaščita, prehrana

je ni

neodvisna od vode

sporofit

gametofit (pelodno zrno, 
semenska zasnova)

brez vode, prenaša 
veter, žuželke

zaščita, prehrana

je ni

neodvisna od vode

sporofit

potrebuje vodo

je ni

je ni

potrebuje vodo

mahovi praprotnice golosemenke kritosemenke

Značilnost  
metageneze

Rastlinska skupina

prevladujoča generacija

druga generacija

premikanje moške  
spolne celice

odvisnost gametofita  
od sporofita

odvisnost sporofita  
od gametofita

ekološka niša glede  
na razmnoževanje

mejozaoploditev

gametofit  
(n)

sporofit  
(2n)

zigota (2n)

gamete (n)

dioloidna generacija
haploidna generacija

spore (n)
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2.	 Seme	 je	 razmnoževalna	 enota.	 V	 njem	 rastlina	miruje	 v	 obliki	
zarodka,	dokler	razmere	niso	primerne	za	kalitev.

3.	 a)	 V	endospermu	je	zaloga	hranilnih	snovi	za	kaleči	zarodek.
	 b)	 Endosperm	se	 razvije,	 ko	 se	 spermalno	 jedro	 zlije	 z	 dvema	

polnima	jedroma.

4.	 Semenska	lupina	ščiti	zarodek	in	druge	dele	semena.

5.	 Semena	moramo	hraniti	na	suhem,	ker	vlaga	spodbudi	njihovo	
kalitev.

Moški spolni organi (str. 229)

1.	 Glavne	naloge	moških	spolnih	organov	so	proizvajanje,	ohranja-
nje	in	prenos	semenčic	ter	njihov	vnos	v	telo	ženske.	

2.	 Semensko	 tekočino	 sestavljajo	 semenčice	 in	 izločki	 obsečnice	
ter	 semenske	 vrečke	 (sluz	 in	 beljakovine).	 Semenska	 tekočina	
služi	 prenosu	 semenčic,	 ima	 zaščitno	 in	 prehranjevalno	 vlogo	
ter	zagotavlja	ustrezno	bazičnost,	ki	je	potrebna	za	nevtralizaci-
jo	kislega	okolja	nožnice.

3.	 a)	 Spermatogeneza	poteka	v	semenskih	cevkah	mod.
	 b)	 Glavni	hormon,	ki	nadzoruje	spermatogenezo,	je	testosteron.
	 c)	 Moda	ležijo	zunaj	telesne	votline,	in	sicer	v	kožni	vrečici	ali	mo-

šnji,	kjer	je	temperatura	nižja	kot	v	telesu.	Iz	tega	lahko	sklepa-
mo,	da	je	za	spermatogenezo	potrebna	nižja	temperatura.

Ženski spolni organi (str. 230)

1.	 a)	 maternica	 č)	 maternični	vrat
	 b)	 jajcevod	 d)	 nožnica
	 c)	 jajčnik	 e)	 ščegetavček

2.	 a)	 Črka	A	označuje	jajčnik.
	 b)	 Vsak	mesec	v	jajčniku	dozori	jajčece	in	se	sprosti	z	ovulacijo.
	 c)	 Zrele	jajčne	celice	nastajajo	s	procesom	oogeneze.

3.	 Oploditev	se	dogodi	v	jajcevodu.

4.	 a)	 Pri	odraslem	moškem	semenčice	nastajajo	od	spolne	zrelo-
sti	do	pozne	starosti,	medtem	ko	 je	pri	ženski	ob	rojstvu	že	
razvito	končno	število	jajčec.

	 b)	 Oogeneza	 se	 zaključi	 z	 oploditvijo	 jajčne	 celice	 (ovulirana	
jajčna	 celica	 je	 v	 metafazi	 mejoze	 II,	 ki	 se	 zaključi	 šele	 
z	oploditvijo).

Menstruacijski cikel (str. 231)

1.	 a)	 Rast	in	razvoj	jajčnih	foliklov	sproži	FSH	–	folikel	stimulirajoči	
hormon	hipofize.

	 b)	 Ovulacijo	sproži	porast	LH	–	luteinizirajočega	hormona	hipofize.

2.	 a)	 Razvijajoči	se	jajčni	folikli	izločajo	estrogen.
	 b)	 Estrogen	spodbuja	popravilo	in	rast	maternične	sluznice.
	 c)	 Jajčni	folikli	propadejo	(se	reabsorbirajo).

3.	 a)	 Rumeno	 telesce	 izloča	 progesteron	 (v	 manjši	 količini	 tudi	
estrogen).

	 b)	 Spodbuja	 intenzivnejšo	 prekrvavitev	 in	 povečanje	 žleznega	
tkiva	maternične	sluznice	 (endometrija).	Ob	oploditvi	proge-
steron	 ohranja	 zadebeljeno	maternično	 sluznico,	 v	 začetku	
nosečnosti	ohranja	zarodek	v	maternici	in	preprečuje	nadalj-
nji	razvoj	jajčnih	foliklov	v	jajčniku.

4.	 Menstruacijo	sproži	nenaden	padec	progesterona	v	krvi	ob	pro-
padu	rumenega	telesca.

Oploditev in začetek rasti (str. 232)

1.	 a)	 Kapacitacija:	 spremembe	površine	spermija,	ki	 jih	povzroči	
kislo	 okolje	 v	 nožnici,	 omogočijo	 spermiju,	 da	 se	 pritrdi	 na	
jajčno	celico.

	 b)	 Akrosomska reakcija:	iz	akrosoma	v	glavici	spermija	se	spro-
stijo	 encimi,	 ki	 razgradijo	 povezave	med	 foliklovimi	 celicami	
in	zunanjo	ovojnico	jajčeca.	S	tem	omogočijo	prehod	spermi-
ja	do	jajčne	celice.

	 c)	 Zlitje plazmalem spermija in jajčne celice:	 jedro	spermija	
lahko	vstopi	v	jajčno	celico.	Plazmalema	jajčne	celice	se	de-
polarizira	in	pride	do	»hitre	blokade«,	preprečitve	vstopa	dru-
gih	spermijev	v	jajčno	celico.

	 č)	 Kortikalna reakcija:	trajna	sprememba	površine	jajčne	celi-
ce,	zaradi	katere	se	zgodi	popolna	blokada	nadaljnjih	oplodi-
tev.	To	imenujemo	»počasni	blok«.	Vsebina	kortikalnih	zrn	se	
izlije	v	prostor	med	plazmalemo	jajčne	celice	in	vitelinsko	ovoj-
nico,	ki	zaradi	tega	otrdi.

	 d)	 Zlitje jedra spermija z jedrom jajčne celice:	nastane	diploi-
dna	zigota,	ki	se	po	oploditvi	začne	deliti.

2.	 Spremembe	 lastnosti	membrane	 jajčeca	 (hitri	 in	 počasni	 blok)	
so	potrebne,	da	se	prepreči	oploditev	z	večjim	številom	spermi-
jev.	Če	bi	jajčno	celico	oplodilo	več	spermijev,	bi	bilo	v	zigoti	več	
kot	diploidno	število	kromosomov,	taka	zigota	pa	ne	bi	preživela.	
Pri	spontanih	splavih	pogosto	najdejo	v	celicah	triploidno	število	
kromosomov,	 ki	 je	 nastalo	 zato,	 ker	 sta	 jajčno	 celico	 oplodila	
dva	spermija.

3.	 a)	 Jajčna	celica	še	ni	dokončno	dozorela.	Ko	se	sprosti	iz	jajčni-
ka,	je	ustavljena	v	metafazi	druge	mejotske	delitve.	Prva	me-
jotska	delitev	pa	je	že	končana.

	 b)	 Mejotska	delitev	jajčne	celice	se	konča	v	tretji	fazi	oploditve

4.	 a)	 Jedro	zigote:	spermij	prispeva	50	%,	 jajčna	celica	prispeva	
50	%.

	 b)	 Citoplazma	zigote:	spermij	prispeva	0	%,	jajčna	celica	prispe-
va	100	%.

5.	 Med	brazdanjem,	ko	se	oplojena	jajčna	celica	deli,	nastale	celi-
ce	 ne	 rastejo.	 Tako	 se	 poveča	 število	 celic,	 ne	 poveča	 pa	 se	
skupna	 velikost	 delečih	 se	 celic.	 Z	 brazdanjem	 nastane	 votla	
kroglica	blastocista.

6.	 a)	 Pri	ugnezdenju	blastociste	se	vzpostavi	stik	med	razvijajočim	
se	zarodkom	in	steno	maternice,	ki	zarodek	na	začetku	oskr-
buje	s	hrano.

	 b)	 Horion	in	alantois.
	 c)	 Amnionska	vrečka	je	napolnjena	s	tekočino,	ki	ublaži	udarce	

in	varuje	zarodek	pred	poškodbami.
	 č)	 Za	zarodek	je	pomembno,	da	se	mu	zgodaj	razvijejo	srce	in	

krvne	žile,	ki	zagotavljajo	kroženje	krvi	po	zarodkovem	telesu	
ter	menjavo	krvi	med	materjo	in	zarodkom.

7.	 V	tem	obdobju	se	začne	razvoj	večine	organov.	Tkiva	so	na	ško-
dljive	učinke	najbolj	občutljiva	v	obdobju	intenzivnega	razvoja.

Posteljica (str. 234)

1.	 Placenta	je	dvoslojno	gobasto	in	močno	prekrvljeno	tkivo,	ki	se	
razvije	v	steni	maternice.	Pri	njenem	nastanku	sodelujejo	tkiva	
matere	 in	 plodu.	 Iz	 plodovega	 dela	 placente	 izraščajo	 prstasti	
izrastki	v	endometrij	maternice.	V	izrastkih	so	kapilare,	ki	pove-
zujejo	 plodove	 arterije	 in	 vene.	Materine	 in	 plodove	 krvne	 žile	
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niso	v	neposrednem	stiku,	so	pa	zelo	blizu	skupaj	in	tvorijo	mre-
žast	preplet,	v	katerem	poteka	izmenjava	hranilnih	snovi,	dihal-
nih	plinov,	odpadnih	snovi	itd.

2.	 a)	 plodove	arterije	 Kri	je	deoksigenirana	in	vsebuje
	 	 	 	 	 dušikove	odpadne	snovi.
	 b)	 plodove	vene	 	 Kri	je	oksigenirana	in	vsebuje	
	 	 	 	 hranilne	snovi.

3.	 a)	 Teratogene	snovi	preidejo	skozi	placento	v	plod.	Ker	plod	še	
ne	filtrira	in	ne	presnavlja	strupenih	snovi,	lahko	vsaka	stru-
pena	snov,	ki	pride	v	plod,	nanj	škodljivo	vpliva.

	 b)	 CO	difundira	skozi	placento	v	plodove	kapilare	in	zasede	ve-
zavna	mesta	za	kisik	na	plodovem	hemoglobinu.	Zato	hemo-
globin	 raznaša	 po	 plodu	manj	 kisika	 in	 tkivom	 primanjkuje	
kisika.

Rojstvo in dojenje (str. 235)

1.	 a)	 1.	porodna	doba	–	odpiranje:	v	tej	fazi	se	širi	(odpira)	mater-
nični	vrat.

	 b)	 2.	porodna	doba	–	iztiskanje:	traja	od	tedaj,	ko	se	maternič-
ni	 vrat	 popolnoma	 odpre,	 pa	 do	 poroda	 otroka,	 ko	 mišice	
potiskajo	novorojenčka	skozi	nožnico.

	 c)	 3.	 porodna	doba	–	porod placente:	 iz	maternice	 se	 iztisne	
še	placenta.	Krvne	žile	v	steni	maternice	se	stisnejo	in	krva-
vitev	se	ustavi.

2.	 a)	 Estrogen.
	 b)	 Prostaglandini	 (snovi,	ki	 jih	 izloča	placenta	ob	koncu	noseč-

nosti)	in	fiziološko	stanje	plodu.

3.	 Dokler	novorojenček	ne	zadiha	sam,	dobiva	kisik	po	popkovnici.

4.	 a)	 Hormon	oksitocin.	Nastaja	v	zadnjem	režnju	hipofize.
	 b)	 Hormon	prolaktin.	Nastaja	v	prednjem	režnju	hipofize.
	 c)	 Hormon	oksitocin.	Nastaja	v	zadnjem	režnju	hipofize.

5.	 Izločanje	prolaktina	preprečuje	progesteron.

6.	 Možni	odgovori:
–		dojenje	 je	pomembno	za	vzpostavitev	povezave	med	dojenč-
kom	in	materjo

–		dojeni	dojenčki	nimajo	prevelike	telesne	teže
–		dojenček	laže	nadzira	količino	mleka,	ki	ga	popije
–		maščobe	in	železo	se	bolje	vsrkavajo	iz	materinega	mleka	kot	
iz	kravjega,	materino	mleko	je	lažje	prebavljivo

–		v	materinem	mleku	je	manj	soli	(natrija)	kot	v	kravjem,	kar	je	
bolj	prilagojeno	dojenčkovim	potrebam

–		z	materinim	mlekom	dojenček	dobi	tudi	pomembna	protitele-
sa,	 ki	 preprečujejo	 prebavne	 motnje	 in	 povečajo	 odpornost	
proti	okužbam	dihal	in	proti	meningitisu

–		s	sesanjem	pri	prsih	se	krepijo	čeljusti,	obrazne	mišice	in	zob-
je	(pitje	iz	stekleničke	je	manj	naporno)

–		alergija	 na	materino	mleko	 je	manj	 verjetna	 kot	 alergija	 na	
kravje	mleko	ali	nadomestek	materinega	mleka

–		dojenje	vpliva	na	rodila	matere,	da	se	hitreje	vrnejo	v	stanje	
pred	nosečnostjo	in	porodom

–		med	dojenjem	je	možnost	zanositve	precej	manjša

7.	 a)	 V	 kolostrumu	 je	 zelo	 veliko	materinih	 protiteles,	malo	 slad-
korja	in	skoraj	nič	maščob.	Mleko,	ki	nastaja	kasneje,	vsebu-
je	več	maščob.

	 b)	 Za	novorojenčka	je	v	prvih	dneh	življenja	zunaj	maternice	zelo	
pomembno,	da	za	zaščito	pred	okužbami	dobi	dovolj	protite-
les.	Sestava	kolostruma	olajša	prebavilom	novorojenčka	prila-
gajanje	na	hrano.

8.	 Hranilne	 sestavine	materinega	mleka	 se	 spremenijo,	 ker	 se	 z	
rastjo	 in	razvojem	spreminjajo	tudi	dojenčkove	potrebe	po	hra-
nilnih	snoveh	(npr.	po	beljakovinah	in	maščobah).

9.	 V	tem	času	mora	biti	dojenje	pogostejše,	vedno,	kadar	otrok	po-
kaže,	da	je	lačen.	Pogostejše	dojenje	bo	spodbudilo	tudi	obilnej-
še	nastajanje	mleka.

Ugotavljanje bolezni pred rojstvom (str. 237)

1.	 a)	 Z	ultrazvočno	preiskavo	lahko	določimo	starost	plodu	in	pre-
verimo,	ali	normalno	raste	in	se	razvija,	lahko	določimo	polo-
žaj	 plodu	 in/ali	 placente,	 odkrijemo	večje	napake	 v	 razvoju	
plodu,	 npr.	 spino bifido,	 ugotovimo,	 da	 gre	 za	 nosečnost	 z	
dvojčki,	merimo	nuhalno	svetlino.

	 b)	 V	večini	primerov	je	mogoče	določiti	spol	otroka	in	posredno	
prek	velikosti	plodu	ugotoviti	datum	spočetja.	Mogoče	je	tudi	
odkriti	ciste	ali	rakave	spremembe	(npr.	na	jajčnikih).

	 c)	 Ultrazvočno	preiskavo	po	navadi	naredijo	v	sredini	nosečno-
sti	(v	20.	tednu),	ker	se	do	tedaj	okončine	in	organi	že	dobro	
izoblikujejo	 in	 lahko	 dokaj	 natančno	 izmerijo	 posamezne	
dele	 telesa.	Poudariti	 je	 treba,	da	 razvoj	 zarodka	poteka	do	
22.	tedna	pri	vseh	nosečnostih	bolj	ali	manj	enako,	pozneje	
pa	se	razlikuje,	zato	je	na	podlagi	velikosti	plodu	teže	ugoto-
viti	njegovo	starost.

2.	 Z	 amniocentezo	 lahko	 ugotovimo:	 hemofilijo,	 Downov	 sindrom,	
mišično	distrofijo,	Tay-Sachsovo	bolezen,	nekatere	vrste	levkemi-
je,	Klinefelterjev	in	Turnerjev	sindrom,	anemijo	srpastih	celic,	ta-
lasemije	in	cistično	fibrozo.

3.	 a)	 Pred	35.	letom	je	tveganje	za	splav,	ki	ga	lahko	povzroči	amni-
ocenteza,	večje	od	 tveganja,	da	 ima	otrok	kromosomsko	na-
pako.

	 b)	 Mlajšim	nosečnicam	bi	priporočili	amniocentezo,	če	so	v	dru-
žini	znani	primeri	dednih	bolezni	ali	če	so	imele	že	več	spon-
tanih	splavov,	za	katere	je	bila	kriva	kromosomska	napaka.

4.	 Možni	odgovori:
–		primeri	dednih	bolezni	v	družini
–		predhodna	neplodnost,	splav,	mrtvorojen	otrok	ali	smrt	novo-
rojenčka	z	znano	kromosomsko	nepravilnostjo

–		prva	nosečnost	pri	starosti	37	let	ali	več

5.	 Kromosomske	 napake	 pogosto	 povzročijo	 odmrtje	 plodu	 in	
spontani	splav,	tako	da	se	nosečnost	ne	konča	normalno.	Vzrok	
ponavljajočih	se	spontanih	splavov	 je	 lahko	tudi	kromosomska	
napaka.

6.	 a)	 Če	starši	vedo	za	spol	otroka	vnaprej,	bi	se	lahko	zgodilo,	da	
bi	zahtevali	pravico	do	 izbire	spola	otroka	 in	splav	plodu,	ki	
ne	bi	bil	želenega	spola.	Če	bi	se	to	dogajalo	dalj	časa	(kot	
npr.	 na	 Kitajskem	 ali	 v	 Indiji),	 bi	 se	 porušilo	 tudi	 normalno	
razmerje	med	spoloma	v	odrasli	populaciji.

	 b)	 Starši	bi	se	lahko	odločili	za	splav	plodu,	ki	je	živ,	vendar	ima	
katero	 od	 prirojenih	 anomalij.	 Pri	 tem	 se	 postavljajo	 etični	
zadržki,	ali	imamo	pravico	odločati	o	življenju	in	smrti.	Neka-
teri	starši	bi	mogoče	želeli	splav	tudi,	če	bi	bilo	okvaro	mogo-
če	zdraviti	(npr.	gluhost,	srčne	okvare	…).
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Načini pomoči pri neplodnosti (str. 239)

1.	 Možni	odgovori:
–		nesposobnost	doseči	in	vzdrževati	erekcijo
–		nenormalna	ejakulacija
–		majhno	število	spermijev
–		slabo	gibljivi	spermiji
–		nizko	preživetje	spermijev
–		zapora	ali	deformacija	semenovoda
–		stres

2.	 Možni	odgovori:
–		neprehodnost,	poškodba	ali	nerazvitost	jajcevodov
–		težave	z	ovulacijo	(jajčne	celice	ne	dozorevajo	ali	se	ne	spro-
ščajo)

–		okvare	 ali	 bolezni	maternice,	 ki	 preprečujejo	 ugnezdenje	 ali	
rast	zarodka

–		v	 sluznici	 materničnega	 vratu	 nastajajo	 protitelesa	 proti	 se-
menčicam	moškega

–		stres

3.	 Oploditev	in vitro:	pri	ženski	s hormoni	sprožijo	sprostitev	večjega	
števila	 jajčnih	 celic. S	punkcijo	odvzamejo jajčne celice.	 Zunaj	
telesa	 jajčne celice pomešajo s spermiji.	Po	oploditvi	oplojene	
jajčne	 celice gojijo v kulturi	 do	 razvoja	 8	 ali	 16	 celic	 (stopnja	
blastociste).	Blastocisto	vnesejo v maternico,	kjer	se	ugnezdi	in	
raste	naprej.

Zdravljenje neplodnosti pri ženskah (str. 240)

1.	 a)	 Z	 zdravili	 sprožimo	 sproščanje	 hormona	 FSH	 iz	 hipofize	 in	
tako	pospešimo	dozorevanje	jajčnih	celic.

	 b)	 V	nekaterih	zdravilih	sta	hormona	FSH	in/ali	LH	že	prisotna,	
tako	 da	 lahko	 neposredno	 vplivata	 na	 dozorevanje	 jajčnih	
celic.

2.	 a)	 Pri	neprehodnosti	jajcevodov.
	 b)	 Če	jajčniki	ne	delujejo	normalno	in	je	potrebna	tudi	donorska	

jajčna	celica.

3.	 Tveganje,	 povezano	 z	 uporabo	 zdravil	 za	 povečanje	 plodnosti:	
nosečnost	 z	 dvojčki,	 trojčki	 ali	 celo	 večjim	 številom	plodov,	 kar	
poveča	tveganje	za	splav,	rizično	nosečnost	in	prezgodnji	porod.

Kontracepcija (str. 241)

1.	 Kombinirana	kontracepcijska	tabletka	vpliva	na	uravnavanje	men-
struacije	 (regulacija	 z	negativno	povratno	zanko).	Tabletka	v	krvi	
poviša	 koncentracijo	 spolnih	 hormonov	 (estrogen,	 progesteron),	
kar	prepreči	sproščanje	hormonov	FSH	 in	LH	 iz	hipofize,	ki	sicer	
sprožita	razvoj	jajčnega	folikla	in	ovulacijo.

2.	 Kombinirana	kontracepcijska	tabletka	zavira	razvoj	jajčnega	fo-
likla	 in	ovulacijo,	mini	 tabletka	pa	ne	vpliva	na	normalni	ciklus	
dozorevanja	 jajčnih	 celic,	 temveč	 povzroči	 odebelitev	 sluznice	
materničnega	 vratu	 in	 s	 tem	 prehod	 spermijem.	 Prepreči	 tudi	
odebelitev	maternične	sluznice.

3.	 Kontracepcijske	 tablete	 so	 učinkovite,	 ker	 preprečijo	 ovulacijo	
ali	pa	vstop	spermijev	v	maternico	skozi	maternični	vrat.	Če	kon-
tracepcijske	tablete	pravilno	jemljemo,	je	zaščita	pred	neželeno	
nosečnostjo	skoraj	stoodstotna.

Lastnosti populacij (str. 242)

1.	 a)	 Možni	odgovori:
•	Stopnja rasti populacije:	če	se	ta	od	enega	časovnega	inter-
vala	do	drugega	poveča	(ali	zmanjša),	pomeni,	da	populacija	
prav	 tako	narašča	 (ali	se	zmanjšuje).	Opomba:	Stopnja	 rasti	
populacije	pojasnjuje	stopnjo	rojstev	in	smrti,	ne	pa	tudi	sto-
penj	zmanjšanja	in	povečanja	zaradi	preseljevanj.

•	Skupna velikost:	če	se	od	enega	časovnega	intervala	do	dru-
gega	poveča	 (ali	 zmanjša),	pomeni,	da	 tudi	populacija	nara-
šča	(ali	upada).

•	Umrljivost:	če	narašča	od	enega	časovnega	intervala	do	dru-
gega,	pomeni,	da	populacija	morda	upada	(upoštevati	 je	tre-
ba	tudi	druge	vzroke	za	spremembe	v	populaciji).

•	Rodnost populacije:	če	narašča	od	enega	časovnega	interva-
la	do	drugega,	pomeni,	da	populacija	morda	raste	(upoštevati	
je	treba	tudi	druge	vzroke	za	spremembe	v	populaciji).

•	Starostna struktura:	populacija,	v	kateri	prevladujejo	mladi	
osebki,	navadno	narašča,	populacija,	v	kateri	prevladujejo	sta-
rejši	osebki	(ki	niso	več	v	plodni	dobi),	navadno	upada.

	 b)	 Eden	od	naslednjih	odgovorov:
•	Distribucija:	skupinska	porazdelitev	 lahko	kaže,	da	so	samo	
nekateri	deli	okolja	primerni	za	preživetje	posameznikov.

•	Rast populacije in stopnja rodnosti:	če	sta	stopnji	nizki	ali	pa-
data,	 lahko	pomeni,	da	okolje	ni	 sposobno	vzdrževati	gostote	
populacije.

•	Umrljivost:	 če	 je	 zelo	 visoka	ali	 narašča,	morda	pomeni,	da	
okolje	ne	zmore	podpirati	trenutne	gostote	populacije.

2.	 a)	 Merljive lastnosti:	gostota,	porazdelitev,	skupno	število,	raz-
merje	 spolov,	migracije	 (včasih	 težko	merljivo).	 Pri	 posame-
znih	 organizmih	 tudi	 starostna	 struktura	 in	 rodnost	
populacije.

	 b)	 Značilnosti, ki jih izračunamo:	 stopnja	 rasti	 populacije,	 ro-
dnost	in	umrljivost.

3.	 a)	 Z	 vzorčenjem	populacije	ogroženih	 vrst	določamo	naslednje	
značilnosti:	 kako	hitro	populacija	 raste	 (če	 raste),	kakšna	 je	
struktura	po	starosti	in	spolu	(tj.	ali	prevladujejo	zelo	mladi	ali	
zelo	stari	osebki,	ki	niso	več	v	plodni	dobi),	velikost	populaci-
je,	gostoto	in	porazdelitev	po	posameznih	območjih	(kar	nam	
pove,	 kakšne	 so	 prednosti	 in	 primernost	 habitata),	 vzroke	
umrljivosti	(plenilstvo,	bolezen,	pomanjkanje	hrane	itd.),	rod-
nost	populacije	 (ali	 so	osebki,	 ki	 so	 v	plodni	dobi,	 zdravi	ali	
ne).	Tovrstni	podatki	omogočajo	bolj	utemeljeno	odločanje	o	
trenutnem	stanju	populacije	in	o	čim	boljši	skrbi	zanjo	(z	ob-
navljanjem	življenjskega	okolja	ali	z	gojenjem	v	ujetništvu).

	 b)	 Z	vzorčenjem	populacije	gojenih	ribjih	vrst	določamo	stopnje	
rasti	populacije.	To	je	pomembno	za	ugotavljanje	ravni	ribolo-
va,	ki	 jo	 lahko	populacija	prenese	(še	zdržen	izlov),	ne	da	bi	
nepovratno	 upadla.	 Pri	 izračunu	 stopnje	 rasti	 upoštevamo	
velikost	populacije	 in	stopnjo	rodnosti	ter	umrljivost.	V	enač-
bo	 lahko	 vključimo	 zdržen	 ribolov	 kot	 enega	 izmed	 vzrokov	
umrljivosti	(ki	ga	je	mogoče	uravnavati).

Številčnost in prostorska porazdelitev (str. 243)

1.	 a)	 Viri,	kot	sta	voda	 in	zavetje,	ponavadi	niso	porazdeljeni	po	
vsem	okolju	enakomerno.	Organizmi	se	zbirajo	v	bližini	teh	
virov.

	 b)	 Nekateri	organizmi	se	zbirajo	v	skupine	zaradi	zaščite	pred	
fizičnim	okoljem	ali	pred	plenilci.	Lahko	se	zbirajo	tudi	zara-
di	parjenja	in	razmnoževanja.	Skupinska	porazdelitev	je	lah-
ko	tudi	posledica	načina	razširjanja	(še	posebno	pri	rastlinah,	
kjer	sta	možna	dva	načina:	s	semeni,	ki	so	dobro	 razprše-
na,	in	z	vegetativnim	razmnoževanjem,	pri	katerem	rastline	
ostanejo	blizu	starševskih	rastlin).
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2.	 Teritorialno	vedenje,	ko	ozemlje,	ki	ga	zaseda	žival,	par	ali	sku-
pina	živali,	branijo	pred	vsiljivci.

3.	 Okolje,	v	katerem	so	viri	omejeni,	vendar	so	razporejeni	enako-
merno.

4.	 a)	 Skupinska:	mnogi	morski	polži,	ptice,	ki	živijo	v	kolonijah	(se-
zonsko),	mnogi	sesalci,	ki	se	zbirajo	v	skupine/črede,	ribe,	ki	
plavajo	v	 jatah,	 žuželke,	 ki	 živijo	 v	kolonijah,	 in	mnogi	drugi	
nevretenčarji,	npr.	korale	in	nekatere	rastline	z	omejeno	spo-
sobnostjo	razpršitve.

	 b)	 Naključna:	pleveli,	ki	 se	uspešno	 razširjajo,	 lupinarji	na	pe-
ščeni	ali	blatni	podlagi.

	 c)	 Enakomerna:	 teritorialni	organizmi,	nasadi	monokultur	(npr.	
posevki,	lesne	plantaže).

Krivulja rasti populacije (str. 244)

1.	 Ko	populacije	številčno	narastejo,	se	upor	okolja	(proti	nadaljnje-
mu	povečevanju	populacije)	poveča.	To	populacijo	prisili,	da	osta-
ne	v	mejah,	ki	jih	okolje	v	določenem	času	še	lahko	prenese.

2.	 Upor	okolja	so	vsi	omejujoči	dejavniki,	ki	s	skupnim	delovanjem	
preprečujejo	nadaljnjo	rast	populacije	(doseganje	stopnje	rasti,	
značilne	za	populacijo	–	rmax).

3.	 a)	 Maksimalna	velikost	populacije	(določene	vrste),	ki	jo	okolje	
še	lahko	prenese.

	 b)	 Nosilnost	okolja	omejuje	 rast	populacije,	 saj	 se	z	večanjem	
številčnosti	populacije	hitrost	rasti	upočasni	(ko	je	N	=	K,	se	
rast	populacije	ustavi).

4.	 a)	 Novo	naseljena	vrsta	na	novem	območju	narašča	eksponen-
tno	 (ali	 skoraj	 eksponentno),	 saj	 je	 njena	ekološka	niša	 do	
takrat	na	 tistem	območju	še	neizkoriščena.	Viri	 (hrana,	pro-
stor,	 zavetje	 itd.)	 so	 izdatni	 in	 ves	 čas	na	 voljo.	Naraščanje	
populacije	je	hitro,	nato	se	zaradi	upora	okolja	ustavi.

	 b)	 Številčnost	populacije	se	giblje	okrog	določene	relativno	sta-
bilne	velikosti	populacije,	ki	je	enaka	vrednostim,	ki	jih	okolje	
še	lahko	vzdržuje	(nosilnost	okolja).

5.	 Velika	gostota	zajcev	lahko	zmanjša	sposobnost	obnavljanja	oko-
lja	in	tako	zniža	njegovo	nosilnost.	Zaradi	intenzivnega	hranjenja	
lahko	zajci	grmičasto	pokrajino	spremenijo	v	travnike	oz.	prepre-
čujejo	zaraščanje	travniških	površin.

Starostna struktura populacij (str. 245)

1.	 a)	 3	:	1
	 b)	 Poleg	sprememb	v	starostni	 strukturi	 lahko	vplivajo	na	 rast	

populacije	 tudi	drugi	dejavniki,	npr.	 razmerje	med	spoloma,	
rodnost	populacije	in	selitve.

2.	 V	kratkem	času	bo	velika	skupina	mladega	prebivalstva	spolno	
zrela	in	tako	se	bo	prebivalstvo	še	naprej	povečevalo.	Tudi	če	se	
bo	stopnja	rasti	prebivalstva	upočasnila,	bo	potrebnih	več	gene-
racij,	preden	bo	'eksplozija'	ljudi	v	plodni	dobi	prešla	v	neplodno	
dobo.

3.	 a)	 Umrljivost
	 b)	 Več	je	manjših/mlajših	rib.

4.	 a)	 3	leta						b)	5	let						c)	8	let

5.	 a)	 Grey	Face;	ima	palme	vseh	velikosti,	torej	so	zastopane	vse	
starosti.

	 b)	 Igrišče	za	golf;	ni	mladih	rastlin.

6.	 Populacija	se	bo	starala,	velike	palme	bodo	zrasle	še	višje,	novi	
poganjki	se	ne	bodo	obdržali.	Sčasoma	bodo	stare	palme	odmr-
le,	novih	pa	ne	bo	(razen	če	jih	ne	bo	človek	na	novo	zasadil).

7.	 Vsi	organizmi	 (npr.	 ribe,	 rastline)	ne	rastejo	vedno	enako	hitro.	
Velikost	je	lahko	odvisna	od	kakovosti	in	količine	zalog	hrane.	V	
nekaterih	obdobjih	leta	je	lahko	rast	večja	kot	v	drugih.

8.	 Če	 starostna	 struktura	 v	 kratko-	 ali	 srednjeročnem	 obdobju	
kaže	 težnjo	 k	manjšim/mlajšim	 starostnim	 razredom,	 je	 obre-
menitev	zaradi	odvzema	(sekanja,	 izlova	…)	prevelika.	Če	se	to	
nadaljuje,	 se	bo	število	posameznikov	v	plodni	dobi	 zmanjšalo	
in	bo	prišlo	do	zmanjšanja	zalog	(velikosti	populacije).

Medvrstni odnosi (str. 247)

1.	 a)	 Sožitje	med	prežvekovalci	 in	njihovo	črevesno	mikrofloro:	 v	
tem	razmerju	imata	korist	obe	strani	(pri	tem	odnosu	je	pri-
sotnih	več	vrst,	saj	 je	s	prežvekovalcem	v	sožitju	več	različ-
nih	 vrst	mikroorganizmov).	 Hlapne	maščobne	 kisline,	 ki	 se	
sproščajo	 kot	 posledica	mikrobne	presnove	 celuloze,	 so	 za	
prežvekovalca	(npr.	kravo,	kozo,	ovco,	srno)	vir	energije.	Tudi	
mikroorganizmi	 se	prebavijo	 in	 tako	prispevajo	beljakovine.	
Mikroorganizmi	(navadno	vrstno	značilna	kombinacija	bakte-
rij	in	migetalkarjev)	pa	dobijo	v	zameno	s	hranili	bogato	oko-
lje	brez	kisika	in	optimalno	temperaturo	za	rast.

	 b)	 Priskledništvo	med	morskim	psom	in	prilepom:	v	tem	odno-
su	se	prisklednik	(prilep)	razmeroma	varno	in	skoraj	brez	iz-
gube	 lastne	 energije	 'prevaža'.	 Morski	 pes	 (priskledniške	
prilepe	ima	več	različnih	vrst	psov)	pa	od	prilepove	prisotno-
sti	nima	niti	posebne	koristi	niti	škode.

	 c)	 Zajedavstvo	 med	 trakuljo	 in	 človekom:	 v	 tem	 odnosu	 dobi	
zajedavska	 trakulja	 (Taenia solium)	 varno,	 nespremenljivo	
okolje,	v	katerem	lahko	živi	in	ustvarja	odrivke	(razmnoževal-
ne	 segmente),	 in	 neizčrpno	 zalogo	 hranil	 iz	 prebavljenega	
blata	v	gostiteljevem	črevesju.	Človek	kot	gostitelj	je	oškodo-
van	zaradi	izgube	hranilnih	snovi,	ki	jih	zaužije	zajedavec,	in	
zaradi	draženja	črevesja	ter	možne	okužbe.

	 č)	 Zajedavstvo	med	mačjo	bolho	 in	njenim	gostiteljem:	 v	 tem	
odnosu	je	zajedavec	bolha	(Ctenocephalides),	ki	ima	relativ-
no	 varno	 okolje	 s	 primerno	 temperaturo,	 v	 katerem	 živi	 in	
tvori	jajčeca	ter	ima	na	voljo	zalogo	hranil	v	obliki	mačje	krvi.	
Gostitelj,	mačka	(Felis domestica),	pa	trpi	zaradi	izgube	krvi,	
še	 bolj	 pa	 zaradi	 draženja	 kože	 in	 okužb	 (tudi	 dermatitisa	
zaradi	 alergije	 na	 bolhe)	 ter	 zaradi	 prenašanja	 drugih	 zaje-
davcev,	kot	so	trakulje,	ki	jih	prenašajo	mačje	bolhe.

2.	 Medsebojni	vplivi:
     B Opis odnosa
	 a) +	 Obe	vrsti	imata	korist.
	 b)	 0	 Vrsta	A	ima	korist,	ni	učinka	na	vrsto	B.
	 c)	 +	 Vrsta	A	(gostitelj)	je	oškodovana,	vrsta	B	(zajedavec)	ima		

	 korist.
	 č)	 –	 Na	vrsto	A	ni	učinka,	vrsta	B	je	oškodovana.
	 d)	 +	 Vrsta	A	(plen)	je	oškodovana,	vrsta	B	(plenilec)	ima	korist.
	 e)	 –	 Obe	vrsti	(tekmeca)	sta	oškodovani.
	 f)	 –	 Vrsta	A	(rastlinojed)	ima	korist,	vrsta	B	(rastlina)	je		oško	

	 dovana.
	 g)	 –	 Vrsta	A	ima	korist,	vrsta	B	je	oškodovana.	/	Na	vrsto	A	ni		

	 nobenega	učinka,	vrsta	B	je	oškodovana.

3.	 Primeri	medsebojnega	vpliva	vrst:
  Odnos A B
	 b)	 zajedavstvo	 	 	 	 +	 –
	 c)	 antibioza	ali	amenzalizem	 	 0	 –
	 č)	 tekmovanje	 	 	 	 –	 –
	 d)	 priskledništvo	 	 	 +	 0
	 e)	 sožitje	 	 	 	 +	 +
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Odnos med plenilcem in plenom (str. 249)

1.	 a)	 Ponavadi	med	3–7	let	(še	posebej	za	izrazite	vrhove),	čeprav	
polni	cikel	traja	10	let.	Vrhovi	so	včasih	drug	nad	drugim,	ali	
pa	so	vrhovi	risov	celo	pred	vrhovi	zajcev;	v	tem	primeru	se	
risi	 odzivajo	 na	 predhodne	 zajčje	 vrhove,	 ko	 je	 bilo	 zajcev	
ogromno.

	 b)	 Risi	 so	 vrhovni	 plenilci,	 z	 daljšim	 časom	 razmnoževanja	 in	
starostjo	generacij,	kot	 jih	 imajo	zajci.	Ko	se	poveča	popula-
cija	zajcev,	preteče	kar	nekaj	časa,	preden	se	povečanje	raz-
položljive	hrane	pokaže	kot	povišanje	rasti	populacije	pri	risih	
(povišati	se	mora	rodnost,	ponavadi	pa	se	mora	znižati	 tudi	
umrljivost).	Prav	tako	traja	nekaj	časa,	da	se	zmanjšanje	šte-
vila	zajcev	pokaže	tudi	kot	znižanje	rasti	populacije	pri	risih.

2.	 Zajci	so	v	tem	sistemu	za	rise	glavni	vir	hrane;	obstaja	le	malo	
možnosti	za	spremembo	plena	(drugega	ustreznega	vira	hrane	
ni	na	voljo).	Cikel	risov	s	podobnimi	ponavljanji	tesno	sledi	ciklu	
zajcev.

3.	 a)	 Ko	 se	 zmanjša	 razpoložljivost	 priljubljene	 hrane,	 se	 zniža	
rodnost	 (odrasle	 živali	 se	 hranijo	 manj	 hranljivo,	 manj	 je	
mladičev)	umrljivost	pa	se	poviša	(zaradi	podhranjenosti	 in	
izstradanosti	je	več	bolezni	in	smrti).	Opomba:	Stopnja	rasti	
populacije	(rp)	je	odvisna	od	rodnosti	in	umrljivosti	rp	=	r	–	u.	
Ko	se	zniža	rodnost	in	poviša	umrljivost,	postane	rp	negati-
ven	in	pride	do	zmanjšanja	populacije.

	 b)	 Visoko	 umrljivost	 lahko	 vzdržujejo	 vrste,	 kot	 so	 glodavci	 ali	
zajci	 in	žvižgači,	če	le	lahko	vzdržujejo	svojo	naravno	visoko	
rodnost.	Zmanjšanje	priljubljene	hrane	lahko	pogubno	vpliva	
na	njihovo	naravno	visoko	rodnost.

Tekmovanje in velikost ekološke niše (str. 250)

1. Interspecifično tekmovanje	je	tekmovanje	za	naravne	vire	med	
pripadniki	 različnih	vrst,	 intraspecifično tekmovanje	pa	 je	 tek-
movanje	 za	 vire	med	 pripadniki	 iste	 vrste.	 Intraspecifično	 tek-
movanje	povzroča	širjenje	niš,	 saj	 tekma	posameznike	prisili	 v	
iskanje	virov	zunaj	meja	njihovega	optimalnega	območja.	 Inter-
specifično	tekmovanje	povzroča	oženje	niš,	saj	spodbuja	ločeva-
nje	niš	in	specializacijo	po	virih	(ločevanje	po	vrstah	virov,	ki	so	
na	voljo),	s	čimer	se	tekmovanje	za	vire	omeji.

2.	 a)	 Ena	vrsta	(sposobnejši	tekmec)	pridobi	na	račun	druge	(manj	
sposobnega	 tekmeca).	Manj	sposobna	vrsta	 je	nato	odrinje-
na	na	manj	ugodno	območje.

	 b)	 V	različnih	obdobjih	leta	različne	vrste	zasedajo	različne	pre-
hranjevalne/paritvene	 in	 gnezditvene	 predele	 in	 tako	 pove-
čujejo	ali	 zmanjšujejo	prekrivanje	niš	 (zato	 tudi	 tekmovanje	
za	vire).

	 c)	 Če	bi	se	področje	prekrivanja	izrabe	virov	povečalo,	bi	se	ši-
rina	dejanske	ekološke	niše	vsake	vrste	zožala.

3.	 Vrste	s	široko	osnovno	ekološko	nišo	so	generalisti,	vrste	z	ozko	
ekološko	nišo	pa	specialisti.

4.	 Ne.	Njihove	niše	so	različne.	Prostor,	ki	ga	zasedajo	organizmi	je	
isti,	vloge	vrst	organizmov	pa	so	različne.

Kroženje hranilnih snovi (str. 251)

1.	 a)	 Bakterije	spremenijo	hranilne	snovi	v	oblike,	ki	so	rastlinam	
in	 živalim	 dostopnejše.	 Tiste,	 ki	 imajo	 v	 ekosistemu	 vlogo	
razkrojevalcev,	 so	 sposobne	 spreminjati	 snovi	 iz	 organskih	 
v	anorganske.	

	 b)	 Glive	so	sposobne	nekatere	hranilne	snovi	spremeniti	 tako,	
da	so	organizmom	dostopnejše.	Organske	snovi	 lahko	spre-
menijo	v	anorganske	in	jih	tako	vračajo	v	okolje.	Najbolj	zna-
ni	organizmi,	ki	sprejemajo	anorganske	snovi	 iz	okolja	 in	 jih	
znova	vgradijo	v	organske	snovi,	so	rastline.

	 c)	 Rastline	si	hrano	v	organski	obliki	naredijo	same.	Ko	odmre-
jo,	 ta	 organska	 snov	 preide	 v	 tla,	 kjer	 jo	 bakterije	 in	 glive	
razgradijo	 in	 uporabijo	 zase.	 Organske	 snovi	 v	 rastlinah	 so	
tudi	vir	hranilnih	snovi	za	rastlinojede	živali.

	 č)	 Živali	dobijo	hranilne	snovi,	ko	se	hranijo	z	živalmi,	rastlina-
mi,	glivami,	bakterijami	 in	ostalimi	organizmi.	Snovi	 iz	njiho-
vih	teles	se	v	obliki	iztrebkov,	izločkov	ali	odmrlih	živali	vrnejo	
nazaj	v	okolje.	Tako	se	hranilne	snovi	vrnejo	v	proces	kroženja.

2.	 Stopnja	razgradnje	hranilnih	snovi	v	tropskih	gozdovih	je	zaradi	
visoke	 temperature	 zelo	hitra,	 zato	 se	 v	 zemlji	 nahaja	 le	malo	
nerazkrojene	 organske	 snovi.	 Veliko	 ogljika	 in	 drugih	 hranil	 je	
vgrajenih	tudi	v	telesa	živih	organizmov.

3. Makrohranila	 so	 snovi,	 ki	 jih	 organizmi	 potrebujejo	 veliko,	mi-
krohranil	pa	potrebujejo	le	malo.	Rečemo,	da	jih	potrebujejo	le	 
v	sledovih.

Pretakanje energije v ekosistemu (str. 252)

1.	 a)	 14	000	 c)	 35
	 b)	 180	 č)	 100

2.	 Energija	sončne	svetlobe.

3.	 A	 fotosinteza	
	 B	 prehranjevanje/prebavljanje
	 C	 celično	dihanje	
	 Č	 prenos	energije	v	druge	ekosisteme
	 D	 razkrojevalci	in	detritivori	se	prehranjujejo	 

z	drugimi	razkrojevalci	in	detritivori
	 E	 izguba	toplote	v	ozračje
	 F	 iztrebljanje,	izločanje,	smrt	organizmov

4.	 a)	 1	700	000	/	7	000	000	x	100	=	24,28 %
	 b)	 Od	površine	rastlin	se	odbije.	Dele	rastlin	vidimo	zelene,	ker	

se	ta	barva	svetlobe	ne	absorbira	v	rastline	 in	ne	porabi	za	
fotosintezo.	Svetloba,	ki	se	odbije,	pade	na	druge	objekte	ali	
seva	v	vesolje.

5.	 a)	 87	400	/	1	700	000	x	100	=	5,14 %
	 b)	 1	700	000	–	87	400	=	1 612 600 kJ (94,86 %)
	 c)	 Večina	 energije,	 ki	 jo	 rastline	 absorbirajo,	 se	 ne	 porabi	 za	

fotosintezo.	Ta	del	energije,	ki	se	ne	vgradi	v	organsko	snov,	
se	 iz	ekosistema	izgubi	kot	toplota	(izgube	toplote	pred	rav-
njo	primarnih	proizvajalcev	v	diagramih	pretoka	energije	obi-
čajno	 ne	 prikazujemo).	 Dodatna razlaga:	 Nekaj	 svetlobne	
energije	absorbirajo	tudi	druga	barvila,	ne	samo	klorofil	(npr.	
karotenoidi),	 kar	 razširi	 spekter	 barv	 svetlobe,	 ki	 se	 upora-
blja	 za	 fotosintezo.	Nekatera	barvila	 v	 rastlinah	absorbirajo	
ter	razpršijo	odvečno	energijo	svetlobe	in	tako	zavarujejo	klo-
rofil	pred	poškodbami	(fotozaščitna	vloga).

6.	 a)	 78	835	kJ
	 b)	 78	835	/	87	400	x	100	=	90,20 %

7.	 a)	 Razkrojevalci	in	detritivori.
	 b)	 Organski	ostanki	se	prenesejo	v	druge	ekosisteme	z	vetrom	

ali	vodnim	tokom.

8.	 a)	 Malo	kisika	(hipoksično	okolje),	nizka	temperatura,	nizka	vla-
žnost.

	 b)	 Energija,	namesto	da	bi	 jo	organizmi	uporabili,	ostane	ujeta	
v	organski	snovi.
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	 c)	 Nafta	 in	 zemeljski	 plin	 sta	 nastala	 iz	 ostankov	 morskega	
planktona.	Premog	in	šota	imata	rastlinski	izvor:	šota	je	del-
no	razgrajena,	premog	je	fosiliziran.

9.	 a)	 87	400		14	000:	14	000	/	87	400	x	100	=	16,0 %
	 b)	 14	000		1600:	1600	/	14	000	x	100	=	11,4 %
	 c)	 1600		90:	90	/	1600	x	100	=	5,6 %

Prehranjevalni spleti v jamah (str. 254)

1.	 Shema	jamskega	prehranjevalnega	spleta	(glej	spodaj).

2.	 V	jamah	manjka	raven	primarnih	proizvajalcev.

3.	 Energija	pride	v	jamo	kot	iztrebki	(gvano)	tistih	organizmov,	ki	se	
prehranjujejo	zunaj,	v	jamah	pa	počivajo	ali	spijo.	Nekaj	organ-
ske	snovi	pride	v	jamo	tudi	z	vodo,	ki	v	jamo	priteče	od	zunaj.

4.	 Energija	zapusti	jamski	ekosistem,	kadar	jamski	organizmi	jamo	
zapustijo	 in	zunaj	poginejo.	Zapusti	 jo	 tudi	z	vodotoki,	ki	odna-
šajo	organske	snovi	iz	jame.

5.	 V	jamah	bi	se	zmanjšala	količina	gvana.	Brez	gvana	v	jamah	bi	
se	zmanjšala	količina	dostopne	energije	za	življenje,	število	jam-
skih	organizmov	bi	se	zmanjšalo.	Zaradi	manj	organizmov	bi	se	
podrl	obstoječi	prehranjevalni	splet,	kar	bi	lahko	povzročilo	tudi	
propad	življenja	v	jami.

Prehranjevalne piramide (str. 255)

1.	 a)	 Piramida števila:	Število	osebkov	v	vsaki	prehranjevalni	ravni.
	 b)	 Piramida biomase:	Maso	organizmov	(običajno	maso	posu-

šenih	organizmov)	v	vsaki	prehranjevalni	ravni.
	 c)	 Piramida energije:	Energijo	v	osebkih	vsake	prehranjevalne	

ravni.

2.	 Piramida	biomase	ali	piramida	energije	običajno	natančneje	pri-
kazujeta	količino	energije,	ki	je	na	voljo	naslednji	prehranjevalni	
ravni.	Piramida	števila	je	lahko	zavajajoča,	saj	ima	majhno	števi-
lo	proizvajalcev	lahko	veliko	biomaso	in	vsebuje	veliko	energije.

3.	 Glavni	primarni	proizvajalci	v	gozdu	so	velika	drevesa,	pri	kate-
rih	ima	vsak	osebek	veliko	biomaso	in	veliko	energije.

4.	 a)	 8690		142	=	8548	kJ	=	1,6	%
	 b)	 142		12	=	130	kJ	=	8,5	%
 

	 c)	 Manj	kot	pričakovanih	10	%	energije	se	prenese	od	proizva-
jalcev	do	porabnikov,	ker	gre	veliko	energije	k	razkrojevalcem.

	 č)	 Razkrojevalci.
	 d)	 V	planktonski	združbi	je	življenjska	doba	organizmov	kratka,	

zato	je	v	vodi	in	na	dnu	veliko	mrtvih	organizmov.	Ti	so	bogat	
vir	energije,	ki	vzdržuje	veliko	biomaso	razkrojevalcev.

5.	 Alge	se	razmnožujejo	zelo	hitro	in	tako	vzdržujejo	veliko	bioma-
so	zooplanktona.

Biotska raznovrstnost Slovenije (str. 257)

1. Višje taksonomske skupine
	 Alge	 5,6	%	=	20,1°
	 Višje	rastline	 17,9	%	=	64,4°
	 Glive	in	lišaji	 16,3	%	=	58,7°
	 Nevretenčarji	 57,1	%	=	205,6°
	 Vretenčarji	 3,1	%	=	11,2°

 Nevretenčarji
	 Spužve	 0,5	%	=	1,8°
	 Mehkužci	 6,5	%	=	23,4°
	 Kolobarniki	 5,2	%	=	17,7°
	 Raki	 4,8	%	=	17,3°
	 Stonoge	 1,9	%	=	6,8°
	 Žuželke	 81,1	%	=	292°

 Vretenčarji
	 Ribe	in	obloustke	 29,2	%	=	105,1°
	 Dvoživke	 3,0	%	=	10,8°
	 Plazilci	 3,7	%	=	13,3°
	 Ptice	 52,7	%	=	189,7°
	 Sesalci	 11,4	%	=	41,1°

2.	 a)	 Večina	 pričakovanih	 vrst	 vretenčarjev	 Slovenije	 je	 že	 bila	
opaženih,	zato	sta	vrednosti	pričakovanih	 in	znanih	vrst	po-
dobni.	Za	veliko	vrst	nevretenčarjev	še	nimamo	potrditve,	da	
pri	nas	živijo,	čeprav	jih	na	podlagi	poznavanja	njihove	razšir-
jenosti	pričakujemo.

	 b)	 Nevretenčarji	 so	 bistveno	 slabše	 opazni	 kakor	 vretenčarji,	
poleg	tega	 je	njihovo	določanje	zahtevnejše.	Nevretenčarjev	
je	tudi	zelo	veliko,	kar	pomeni,	da	je	za	njihovo	proučevanje	
treba	več	dela	kakor	za	proučevanje	vretenčarjev.

	 c)	 Naravovarstvena	 težava	 zaradi	 velikega	 števila	 nepoznanih	
vrst	nevretenčarjev	je,	da	lahko	posamezne	vrste	ali	celo	viš-
je	taksonomske	skupine	postanejo	ogrožene,	pa	tega	niti	ne	
opazimo.	 Nepoznavanje	 pomeni	 tudi,	 da	 ne	 vemo,	 kakšne	
razmere	v	okolju	ustrezajo	vrstam,	da	bi	jim	lahko	pomagali.	

R5

R4

R3

R2

R1

suha južina
Po (2)

jamski hrošč
D (1)

slepi jamski 
hrošč D (1)

sova* miš*

bakterija
R (1)

jamski pajek
Po (2)

jamska kobilica
M (1)

stonoga 
D (1)

skakač 
D (1)

slepi jamski
rak Po (3)

jamska riba
Po (4)

enakonožni 
rak Po (2)

ploski črv
Po (2)

netopir*

V jamskem ekosistemu, kjer ni svetlobe, sova, miš in netopir 
nadomeščajo primarne proizvajalce. Njihovi iztrebki so vir 
energije za druge organizme. Ti trije potrošniki imajo zunaj 
jame v prehranjevalnem spletu drugačno vlogo. V spodnjem 
prehranjevalnem spletu črka M označuje mrhovinarja, 
črka D detritivora in črka R razkrojevalce (vir energije 
za detritivore in razkrojevalce je gvano).

*S produkcijo gvana nadomeščajo primarne proizvajalce.
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Predpostavka,	da	 jim	ustrezajo	podobne	 razmere	kakor	ne-
katerim	 poznanim,	 sorodnim	 skupinam,	 je	 lahko	 povsem	
zgrešena.

3. Domorodne	(avtohtone)	so	vrste,	ki	živijo	pri	nas	in	jih	k	nam	ni	
prinesel	človek	ali	 jim	pomagal	pri	naselitvi.	Tujerodne	 (alohto-
ne)	so	vrste,	ki	 jih	 je	na	naše	ozemlje	prinesel	človek	ali	 jim	je	 
s	spremembami	v	okolju	omogočil	naselitev.

4.	 Pri	nas	 je	največ	ogroženih	vretenčarjev	med	plazilci	 in	dvoživ-
kami.	 To	 sta	 skupini,	 katerih	osebki	 se	premikajo	 le	na	kratke	
razdalje.	 Ob	 potencialni	 ogroženosti	 se	 z	 območja	 težko	 uma-
knejo.	Najmanj	ogroženih	vrst	imajo	ptice,	ki	so	med	kopenski-
mi	vretenčarji	najbolj	mobilna	skupina.	Različna	mobilnost	pa	je	
le	eden	izmed	možnih	vzrokov	za	razlike	v	številu	ogroženih	vrst.

5.	 Endemiti	so	vrste,	ki	jih	lahko	najdemo	le	v	nekaterih	omejenih	
predelih	sveta.	Človeška	ribica	na	primer	je	endemit	Dinarskega	
krasa.

Kmetijska raba zemljišč (str. 259)

1.	 a)	 Viri	mineralov:	kamenine	 in	zemlja	 (s	preperevanjem),	žival-
ski	gnoj	in	kompost,	vezava	dušika	iz	ozračja.

	 b)	 Ti	viri	v	mnogih	nasadih	ne	zadostujejo,	ker	monokulture	veli-
kih	razsežnosti	(ki	so	značilne	za	poljedelstvo)	črpajo	nekatera	
hranila	iz	zemlje	v	večjih	količinah,	kot	jih	je	mogoče	nadome-
stiti.	V	naravnih	okoliščinah	(brez	kmetovanja)	se	stopnja	izgu-
be	 hranil	 zaradi	 paše/hranjenja	 uravnava	 s	 stopnjo	 dodanih	
hranilnih	snovi.

2. Organska gnojila	dobimo	iz	naravnih	virov,	npr.	gnoja	ali	zelenih	
posevkov,	ki	jih	podorjemo,	da	zgnijejo.

	 a)	 Anorganska gnojila	 izdelamo	umetno,	znana	 je	njihova	na-
tančna	kemična	sestava.

	 b)	 Anorganska gnojila	 se	 absorbirajo	 najhitreje,	 saj	 imajo	
ustrezno	kemično	obliko,	ki	 jo	rastline	lahko	takoj	sprejmejo	
(npr.	amonijevi	 ioni).	Organska	gnojila	se	morajo	najprej	raz-
graditi,	da	lahko	počasi	sproščajo	hranilne	snovi.

3.	 a)	 Po	 več	 zaporednih	 letinah	 bodo	 donosi	 upadli,	 saj	 rastline	
črpajo	hranila	 iz	 zemlje,	kasneje	pa	 rastline	ob	spravilu	od-
stranimo.	Prst,	v	kateri	ni	več	toliko	hranil,	ne	bo	več	enako	
rodovitna	kot	pognojena	prst.

	 b)	 Zmanjšanje	 donosa	 lahko	 preprečimo	 z	 enim	 od	 naslednjih	
ukrepov:	 ohranjanje	 rodovitnosti	 prsti	 z	 neposrednim	 gnoje-
njem,	npr.	z	gnojem	ali	anorganskimi	gnojili.	Kolobarjenje:	raz-
lične	rastline	črpajo	različne	hranilne	snovi	iz	prsti,	zato	lahko	
zaporedno	 sajenje	 različnih	 vrst	 prsti	 vrne	 izčrpana	 hranila.	
Nekatere	rastline	(npr.	stročnice)	vežejo	dušik	in	tako	omogo-
čijo	njegovo	izrabo	drugim	organizmom.

4.	 Kolobarjenje	in	obdelava	prsti	z	minimalnim	oranjem	sta	načina	
sonaravnega	 kmetovanja,	 ki	 obnavljata	 hranilne	 snovi	 v	 prsti	
brez	 dodajanja	 anorganskih	 gnojil.	 Skrbno	 kolobarjenje	 lahko	
prav	 tako	zmanjša	potrebo	po	pesticidih,	saj	število	škodljivcev	
ne	narašča	 tako	kot	pri	monokulturah.	Pri	obdelavi tal z mini-
malnim oranjem	pa	zagrebemo	ostanke	pridelkov,	kar	prav	tako	
izboljša	sestavo	prsti	in	njeno	zračnost.	Manj	primerno	je	pri	mo-
nokulturni	pridelavi,	saj	značilni	škodljivci	in	bolezni	ostanejo	na	
istem	območju	tudi	več	let.

5.	 Presežki	gnojil	se	kopičijo	v	prsti	in	neposredno	vstopajo	v	vodo-
toke	(s	površinskim	odtekanjem)	ali	skozi	podtalnico	(s	pronica-
njem).	 Zaradi	 povečane	 količine	 hranil	 v	 vodotokih	 se	 poveča	
hranljivost	vodnih	teles	ter	rast	alg	in	vodnih	plevelov	(evtrofika-
cija).	Pronicanje	 anorganskih	 gnojil	 lahko	povzroči	 tudi	 visoke	
(potencialno	strupene)	stopnje	nitratov	v	pitni	vodi.

Onesnaževanje zraka (str. 261)

1.	 Avtomobilski	 izpušni	 plini	 (običajno),	 v	 velikih	 industrijskih	me-
stih	so	pomembni	tudi	industrijski	izpusti.

2.	 a)	 premog:	ogrevanje	gospodinjstev,	energija	za	elektrarne
	 b)	 dizelsko	gorivo:	gorivo	za	(običajno)	večja	vozila
	 c)	 zemeljski	plin:	ogrevanje	gospodinjstev,	avtomobilsko	gorivo,	

energija	za	elektrarne,	industrijska	raba
	 č)	 bencin:	avtomobilsko	gorivo

3.	 a)	 Bioindikatorji so	 organizmi,	 npr.	 vodne	 žuželke	 (ličinka	
muhe	enodnevnice),	ki	so	občutljivi	za	različne	vrste	onesna-
ževanja.	Njihova	prisotnost	v	ekosistemu	kaže,	da	je	onesna-
ženje	majhno.

	 b)	 Nekatere	vrste	lišajev (grmičaste)	so	občutljivejše	za	onesna-
ževanje	zraka	kot	druge	(skorjaste).	Vrste,	ki	 jih	najdemo	na	
posameznih	območjih,	kažejo	stopnjo	onesnaženosti	zraka.

4. Vrste onesnaževalcev zraka:	našteti	so	samo	manjkajoči	odgo-
vori.	Včasih	so	navedene	dodatne	podrobnosti.

 OGLJIKOV MONOKSID
 Viri:	avtomobilski	izpusti	(oblike,	kjer	ogljikovodiki	izgorevajo	pri	

omejenem	dovodu	kisika)
 Škodljivi vplivi:	strupen	za	živali,	ki	za	prenos	kisika	uporabljajo	

hemoglobin.	Prednostno	in	zelo	močno	se	veže	na	hemoglobin	in	
pri	tem	preprečuje	prenos	kisika.	Povzroča	omotičnost,	glavobol,	
oslabi	 miselne	 procese.	 Izpostavljenost	 velikim	 koncentracijam	
lahko	v	kratkem	času	povzroči	smrt.	Tudi	cigaretni	dim	vsebuje	
manjše	količine	ogljikovega	monoksida	(CO),	ki	kronično	prizade-
ne	kadilce.

 VODIKOV SULFID
 Škodljivi učinki: zelo	strupen	plin,	neprijeten	vonj	(z	oksidacijo	

nastane	žveplov	dioksid).
 Preprečevanje/nadzor:	uporabljajte	gorivo	z	majhno	vsebnostjo	

žvepla	ali	brez	njega.

 ŽVEPLOVI OKSIDI
 Viri:	panoge,	kjer	kurijo	premog	(vključno	z	elektrarnami	na	pre-

mog	in	livarnami).	Nekatere	vrste	premoga	imajo	po	naravi	majh-
no	vsebnost	žvepla.

 Škodljivi učinki: draženje	nosu	 in	dihalnih	poti.	V	stiku	z	vlago	
se	razgradijo	 in	 tvorijo	kisline.	Povzročijo	 lahko	hude	poškodbe	
listov.

 DUŠIKOVI OKSIDI
 Viri:	 izpusti	 iz	 avtomobilskih	 motorjev	 in	 visokotemperaturnih	

peči.
 Preprečevanje/nadzor: na	motorna	vozila	namestimo	kataliza-

torje	za	zmanjšanje	izpustov	dušika	in	CO2.

 DIM
 Viri:	ogljik,	saje	in	pepel	iz	avtomobilskih	izpušnih	cevi,	reaktiv-

nih	 motorjev,	 elektrarn	 in	 industrijskih	 obratov,	 ki	 uporabljajo	
kurilno	olje,	gospodinjstva,	topilnice	kovin.

 Škodljivi učinki: ustvarja	dimno	meglico.	Poslabša	dihalne	teža-
ve,	zmanjšuje	prodiranje	sončnih	žarkov	in	prekriva	površino	li-
stov	(oboje	zmanjšuje	fotosintezo).

 Preprečevanje/nadzor: Odstranjevanje	 dimnih/prašnih	 delcev	
iz	dimnikov	z	elektrofiltri.	Raba	alternativnih	virov	energije	brez	
izgorevanja.

 SVINEC
 Viri:	Vozila,	ki	kot	gorivo	uporabljajo	osvinčen	bencin,	ga	oddaja-

jo	 v	 obliki	 svinčevega	 oksida	 (v	 nekaterih	 državah	 bencinu	 za	
povečanje	oktanske	stopnje	in	kot	antidetonacijsko	sredstvo	še	
vedno	dodajajo	svinčev	tetraetil).	V	večini	držav,	ki	se	zgledujejo	
po	zahodnem	svetu,	tega	ne	počnejo	več.

 Preprečevanje/nadzor: raba	 neosvinčenega	 bencina	 in	 katali-
zatorjev.
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 OZON
 Viri: sekundarni	onesnaževalec	zraka,	ki	nastaja	pri	reakciji	med	

dušikovimi	oksidi	in	hlapnimi	ogljikovodiki	(del	procesa	tvorjenja	
fotokemičnega	smoga).

 Škodljivi učinki: troposferski ozon	 kot	 najbolj	 škodljiva	 kompo-
nenta	 fotokemičnega	 smoga	 zmanjšuje	 vidljivost	 in	 povzroča	
zdravstvene	težave.	Draži	oči,	nos	in	pljuča	ter	moti	njihovo	delo-
vanje.	Slabo	vpliva	tudi	na	rastline	in	 lahko	prispeva	k	umiranju	
gozdov.

 Opomba: ozona	iz	nižjih	plasti	atmosfere	ne	smemo	zamenjeva-
ti	 z	 ozonom	 iz	 višjih	 plasti	 atmosfere,	 kjer	 tvori	 zaščitno	 plast	
pred	žarki	UV.	Troposferski	ozon	ne	more	nadomestiti	ozona,	ki	
ga	primanjkuje	v	stratosferi,	ker	se	v	nekaj	dneh	znova	spreme-
ni	v	kisik.

 OGLJIKOVODIKI
 Škodljivi učinki: reagirajo	 z	 drugimi	 plini,	 ki	 onesnažujejo,	 in	

tvorijo	fotokemični	smog.	Upočasnjujejo	rast	rastlin,	povzročajo	
nepravilen	razvoj	klic	in	listov.

	 So	rakotvorni.
 Preprečevanje/nadzor: Izgorevanje	 v	 avtomobilskih	 motorjih	

mora	 biti	 popolno.	 Nadzor	 avtomobilskih	 izpustov	 z	 uporabo	
katalizatorjev.

5.	 a)	 Sindrom bolnih stavb	je	skupek	značilnih	zdravstvenih	težav	
(sindrom):	 draženje	 oči,	 slabost,	 glavoboli,	 težave	 z	 diha-
njem,	depresija	in	utrujenost.	Pojavijo	se	pri	ljudeh,	zaposle-
nih	 v	 velikih	 poslovnih	 zgradbah,	 onesnaženih	 s	 plini	 iz	
opreme	in	z	mikrobi	iz	prezračevalnih	naprav.

	 b)	 Raba	materialov,	ki	ne	oddajajo	plinov;	preprečevanje	nase-
ljevanja	mikrobov	v	prezračevalnih	sistemih.

	 c)	 Na	 istem	 letalu	 lahko	sedi	zelo	blizu	drug	drugemu	do	400	
ljudi,	tudi	do	12	ur	skupaj.	Vsak,	kdor	ima	nalezljivo	bolezen,	
jo	 bo	 verjetno	 prenesel	 na	 druge,	 ki	 sedijo	 blizu	 ali	 pa	 bo	
prišlo	do	prenosa	po	sistemu	za	kroženje	zraka.

Globalno segrevanje ozračja (str. 263)

1.	 Zaradi	globalnega	segrevanja	se	bo	povečalo	število	ekstremnih	
vremenskih	 pojavov	 (na	 primer	 poplave	 in	 suše),	 zaradi	 dviga	
gladine	morja	se	bo	na	obalah	zmanjšala	površina	kopnega.	Kot	
posledica	sprememb	je	mogoča	tudi	močnejša	erozija.	Zgodi	se	
lahko	onesnaženje	celinskih	voda	z	morsko.	Zaradi	zmanjšanja	
ledenikov	bo	na	voljo	manj	pitne	vode,	v	gorah	se	bo	meja	sne-
ga	dvignila.	V	nekaterih	regijah	se	bo	spremenilo	podnebje,	po-
sledično	pa	tudi	rastlinstvo	teh	območij.	Dodatne informacije za 
dijake:	 Zaradi	 povečanega	 raztapljanja	 CO2	 v	 vodah	 bo	 pH	 v	
oceanih	padel,	 oceani	 bodo	postali	 bolj	 kisli,	 kar	 bo	prav	 tako	
spremenilo	sestavo	živalskih	in	rastlinskih	združb.

2.	 a)	 Območja	 na	 Zemlji,	 primerna	 za	 pridelavo	 hrane,	 se	 bodo	
zmanjšala,	 povečala	 ali	 premaknila.	 Manj	 predvidljivo	 bo	
kmetovanje	v	tropskem	podnebnem	pasu.	Dodatne informa-
cije za dijake:	Kulturne	rastline	bodo	verjetno	bolj	prizadele	
višje	nočne	kakor	višje	dnevne	temperature.	Nočne	tempera-
ture	namreč	pri	nekaterih	vrstah,	na	primer	rižu,	vplivajo	na	
produkcijo	semen	in	sadežev.	Zaradi	tega	bo	žetev	manj	obil-
na,	 zaradi	 manjšega	 pridelka	 bo	 posledično	 na	 voljo	 manj	
semen	tudi	za	sejanje	v	naslednjih	letih.

	 b)	 Kmetje	se	lahko	prilagodijo	tako,	da	začnejo	sejati	druge	kul-
turne	rastline,	bolj	prilagojene	novim	podnebnim	razmeram.	
Znanstveniki	bodo	morda	razvili	nove	sorte,	ki	bodo	bolj	pri-
lagojene	visokim	temperaturam.

3.	 Na	podlagi	dokazov	sklepamo,	da	bo	globalno	segrevanje	vpli-
valo	na	žuželke.	Dosedanje	raziskave	so	že	pokazale,	da	se	po-
pulacije	nekaterih	 vrst	metuljev	premikajo	proti	 severu	 in	proti	
višjim	nadmorskim	višinam.	Na	primeru	vinske	mušice	je	doka-

zano,	 da	 so	 se	 tiste	 z	 genom	 AdhS	 preselile	 400	 km	 južneje.	
Dodatne informacije za dijake:	Fosilni	dokazi	o	škodi,	ki	jo	pov-
zročajo	žuželke	med	prehranjevanjem,	namigujejo,	da	se	bodo	
zaradi	višjih	temperatur	populacije	žuželk	povečale.

4.	 a)	 Ptice	 selivke,	 ki	 gnezdijo	 na	 severni	 zemeljski	 polobli,	 pred	
zimo	ne	letijo	več	tako	daleč	proti	jugu	(ker	so	primerne	raz-
mere	 za	prezimovanje	bolj	 severno	kot	nekoč).	Spomladan-
sko	 selitev	 iz	 prezimovališč	 v	 gnezdišča	 na	 severu	 začnejo	
dva	tedna	prej	kot	včasih.

	 b)	 Ptice	selivke	lahko	pridejo	na	prehranjevališča,	še	preden	se	
tam	 razvije	 zadostna	 količina	 hrane.	 Ker	 podnebne	 spre-
membe	ne	vplivajo	na	dolžino	dneva,	ki	določa	čas	cvetenja	
pri	nekaterih	rastlinah,	v	času	prihoda	ptic	rastline	še	ne	cve-
tijo	 in	nimajo	semen	ter	sadežev,	kar	vpliva	na	počasen	ra-
zvoj	 žuželk,	 ki	 so	 hrana	 velikemu	 delu	 ptic	 selivk.	 Če	 bo	
območje	 razširjenosti	 vrst,	 ki	 so	 hrana	 za	 ptice,	 ostalo	 ne-
spremenjeno,	 pomeni,	 da	 jih	 ptice,	 ki	 se	 zaradi	 podnebnih	
sprememb	selijo	na	krajše	razdalje,	ne	bodo	mogle	izkoristiti	
kot	vir	hrane,	saj	se	njihova	območja	ne	bodo	prekrivala.

5.	 Z	 dvigovanjem	 temperature	 se	 v	 gorah	 dviguje	 tudi	 snežna	
meja.	 Živali,	 prilagojene	 življenju	 znotraj	 snežnega	 (nivalnega)	
pasu,	 imajo	vse	manj	 in	manj	življenjskega	prostora.	Če	se	 jim	
ne	bo	uspelo	 odseliti	 severneje,	 kjer	 snežna	meja	 leži	 na	 nižji	
nadmorski	višini,	bodo	izumrle,	saj	bodo	ostale	brez	primernega	
življenjskega	prostora	in	hrane.

Kisli dež (str. 266)

1.	 Kisle	 padavine	 povečujejo	 kislost	 (znižujejo	 pH)	 vode/prsti,	 na	
katero	 padajo.	 To	 vpliva	 na	 vrsto	 organizmov,	 ki	 lahko	 živijo	 v	
skupnosti,	saj	nekateri	med	njimi	ne	prenesejo	kislega	okolja.

2.	 a)	 školjke	(prenesejo	pH	6,0)
	 b)	 vodna	stenica	(prenese	pH	3,5)
	 c)	 Najprej	 ugotovimo,	 katere	 od	 teh	 vrst	 so	 prisotne	 v	 jezeru.	

Manjša	kot	sta	raznovrstnost	in	število	vrst,	večji	je	negativen	
vpliv	na	jezero.

3.	 Uporaba	goriv	brez	žvepla	(premog	z	majhno	vsebnostjo	žvepla,	
zemeljski	plin)	v	industriji,	katalizatorji	na	avtomobilskih	izpuhih,	
gospodarna	uporaba	energije.

4.	 Prehod	na	novo	vrsto	goriva	ali	namestitev	katalizatorjev	pomeni-
ta	precejšnji	strošek.	Namestitev	drage	opreme	bi	bilo	treba	pred-
pisati	z	zakonom	(tj.	potrebna	je	zakonodaja	na	tem	področju).

Čiščenje odpadnih voda (str. 267)

1.	 A:	mehanski	 B:	mehanski	 C:	biološki
	 Č:	biološki	 D:	mehanski	 E:	biološki
	 F:	kemični

2.	 Dijakovo	poročilo	in	povzetek.	Besedila	bodo	zelo	različna	glede	
na	to,	katero	čistilno	napravo	bodo	opisovali.	Med	težavami	pri	
obdelovanju	 odpadnih	 voda	 bodo	 največkrat	 izpostavljeni	 pro-
blemi	glede	stroškov	 (čistilne	naprave	se	vzdržujejo	 iz	davkov),	
primernosti	 lokacije	za	čistilno	postajo,	nasprotovanja	 ljudi	gle-
de	lokacije,	problemi	in	nasprotovanja	ljudi	glede	lokacije	za	iz-
tok	 iz	čistine	naprave,	 težave	s	količinami	vode	za	čiščenje,	še	
posebej,	kadar	je	zmogljivost	naprave	majhna.




