
03.04.2020r.   BIOLOGIA  KL.VII 

 

Witam,  

1.  Wróć do materiałów przesłanych na biologię  z  27.03.2020r. i przeczytaj co miałeś zrobić – były informacje 

dla wszystkich ( przy rozwiązaniu ćwiczeń od razu mogłeś sprawdzić odpowiedź ) i dla chętnych.  

Nie wszyscy jeszcze się z tego wywiązali. Czekam do  03.04.2020r. 

2.  Oceny mogą być też wystawiane za pracę domową, więc warto skorzystać i dostać bardzo dobrą ocenę. 

3.   Pracuj na bieżąco, wtedy nie zapomnisz co masz do zrobienia. 

4. Już wiesz co to jest odporność, co go tworzy w organizmie człowieka i jaka jest jego rola.  

5. Dzisiaj dowiesz się jakie są rodzaje odporności, jakie są zaburzenia funkcjonowania układu  

odpornościowego, co to jest transplantologia, czym różni się szczepionka od surowicy. 

 

TERAZ: 

1. Zapisz temat w zeszycie (Pamiętajcie o systematycznym prowadzeniu zeszytu – jest potwierdzeniem, że 

uczestniczysz w lekcjach). 

2. Przeczytaj moją notatkę – ułatwi oglądanie materiałów na stronie epodręczniki, uporządkuje informacje 

zawarte w podręczniku). 

3.  Możesz przepisać  notatkę  do zeszytu lub wydrukować tekst i wkleić do zeszytu. 

4.  Kliknij w link: https://epodreczniki.pl/a/jak-dziala-uklad-odpornosciowy/D11aOFOxw : 

a) przeczytaj materiały, 

b) obejrzyj schematy, rysunki     

c) zwróć uwagę na pkt 5 – transplantacje 

5. W poniedziałek 06.04.2020r. będzie powtórzenie z układu odpornościowego ( przygotuj moje notatki  

z 30.03. i 03.04.; podręcznik ). 

6. Jeśli masz do mnie  pytania to  prześlij je na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 

 

TEMAT:  Rodzaje odporności. Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego. 
 

1. Podział odporności:  

                            ↓             ↓ 

odporność nieswoista (wrodzona) odporność swoista ( nabyta )     

 a)  odporność nieswoista (wrodzona): 

- chroni przed wszystkimi czynnikami chorobotwórczymi 

-   mechanizmy działają natychmiast po wtargnięciu czynnika chorobotwórczego do tkanek 

     -   reakcja krótkotrwała 

Elementy wchodzące w skład 
odporności nieswoistej 

rola 

- Skóra   
- bariera  mechaniczna  chroniąca  przed  wnikaniem  różnych 

drobnoustrojów 

- błony śluzowe dróg oddechowych,  

    p. pokarmowego, dróg moczowych,  

    narządów płciowych 

zatrzymywanie  i usuwanie  różnych drobnoustrojów 

- nabłonki wyposażone w rzęski usuwają liczne zanieczyszczenia powietrza 

- kwas solny w żołądku   kwaśny odczyn pH = 1 – 2 ma silne działanie bakteriobójcze 

- łój  lotne kwasy tłuszczowe działają bakteriobójczo 

https://epodreczniki.pl/a/jak-dziala-uklad-odpornosciowy/D11aOFOxw
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b)  odporność swoista ( nabyta )  w ciągu życia osobniczego: 

- reakcje skierowane są przeciw konkretnym obcym cząsteczkom /czynnikom chorobotwórczym/ 

- unieszkodliwienie czynnika chorobowego wiąże się z jego „zapamiętaniem” 

    (przy kolejnym kontakcie wytworzone p/ciała szybciej i skuteczniej  go unieszkodliwiają, zwykle zanim  wystąpią 

objawy choroby ) 
 

2. Rodzaje odporności swoistej – nabytej: 
 

CZYNNA BIERNA 

naturalna sztuczna naturalna sztuczna 

Wytworzenie przeciwciał  
w reakcji na samoistne wniknięcie 

do organizmu drobnoustrojów 

wywołujących niektóre choroby 

zakaźne np. ospę wietrzną 

Wytworzenie p/ciał  
w reakcji na podanie 

szczepionki 

Otrzymywanie przeciwciał 
wytworzonych przez organizm 

matki: 

-  za pośrednictwem łożyska  

- podczas karmienia mlekiem matki 

Otrzymywanie gotowych  p/ciał 
zawartych w surowicy 

odpornościowej wytworzonej z 

krwi innej zakażonej osoby np. 

surowica p/tężcowa, jadowi żmii,  

Odporność naturalna nabywana jest przez biologiczne mechanizmy. 

Odporność sztuczna nabywana jest z ingerencją lekarską. 

3. Linie obrony organizmu: 

a) pierwsza linia obrony – mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) – skóra, błony śluzowe,  substancje 

bakteriobójcze zawarte w ślinie, łzach, kaszel, kichanie, wymioty, biegunka 

b) druga linia obrony – mechanizmy odporności nieswoistej  -  granulocyty , monocyty 

c) trzecia linia obrony – mechanizmy odporności swoistej  - limfocyty T i limfocyty B 

 

4. Porównanie szczepionki i surowicy: 
 

Cechy 

porównywane 
Szczepionka ochronna Surowica odpornościowa 

skład 

preparat sporządzony z osłabionych (niezdolnych do 

wywołania choroby) bakterii i wirusów albo tylko z ich 

antygenów. 

gotowe przeciwciała, które podawanie  są, gdy 

nie można czekać na wytworzenie odporności  

ze względu na zagrożenie życia 

zastosowanie u osób zdrowych - profilaktycznie 
u osób podejrzanych o zakażenie np. tężcem - 

leczniczo 

cel  

stosowania 

stworzenie komórek pamięci immunologicznej, które opanują 

infekcję, jeśli dojdzie do kontaktu z prawdziwym patogenem 
szybka  likwidacja bakterii, wirusów 

 

5. Szczepienia  ochronne – pobudzają organizm do wytwarzania odpowiednich p/ciał, chroniąc przed zachorowaniem na 

wiele niebezpiecznych chorób zakaźnych: 

a) szczepienia   ochronne  obowiązkowe – kalendarz szczepień ochronnych, który każdego roku jest aktualizowany 

przez Ministerstwo Zdrowia 

     -   są bezpłatne,  

-   stosuje się je od urodzenia do 19 roku życia,    

- przykłady szczepień ochronnych obowiązkowych  (szczepienie przeciw WZW typu B, gruźlicy, błonicy,  tężcowi,    

krztuściowi, poliomyelitis (chorobie Heinego –Medina), odrze, śwince, różyczce 
 

- łzy   
lizozym  - białko enzymatyczne rozkłada ściany komórkowe wielu 

bakterii  
- śluz w układzie oddechowym  

- ślina   

- pot  
zawiera kwas mlekowy i dużo soli, kwaśny odczyn pH = 5,5 - 2 

ma silne działanie bakteriobójcze, grzybobójcze 

- leukocyty   o zdolnościach  „żernych” 
 granulocyty i monocyty rozpoznają, wchłaniają i trawią w swoim 

wnętrzu wszystkie elementy obce dla organizmu 

- reakcje obronne – kaszel, kichanie, wymioty, 

biegunka 
usuwają szkodliwe drobnoustroje 



b) szczepienia   ochronne  nieobowiązkowe  są zalecane, nie są finansowane z budżetu państwa 

- przykłady szczepień ochronnych nieobowiązkowych (szczepienie przeciw WZW typu A, grypie, kleszczowemu 

zap. mózgu, pneumokokom, rotawirusom, zakażeniom wywoływanym przez meningokoki,  szczepienia przed 

wyjazdem do  egzotycznych krajów  
 

6. Zaburzenia czynności układu odpornościowego: 
a) choroby z autoagresji – uruchomienie i skierowanie reakcji odpornościowej przeciwko komórkom własnego 

organizmu /uczestniczą w niej limfocyty B i T /  np. cukrzyca młodzieńcza, łuszczyca, 

rumatoidalne zap. stawów, stwardnienie rozsiane (SM), choroba Hashimoto 

b) alergia /uczulenie/  - b. groźnymi  dla życia alergenami mogą być np. penicylina, jad zwierząt np. pszczół, osy, żmii  

przykłady chorób -  alergie pokarmowe, katar sienny, pokrzywka, astma oskrzelowa 

     -  diagnostyka - testy alergiczne 

c) nabyte upośledzenie odporności np. na wskutek zakażenia HIV /ludzkim wirusem upośledzenia odporności/  

powstaje choroba AIDS /Zespół nabytego upośledzenia odporności - Acpuired Jmmune 

Deficiency  Syndrome/ 

przeczytaj – podręcznik str. 128 

7. Transplantacja narządów w niektórych przypadkach jest jedynym zabiegiem ratującym życie i zdrowie chorego. 

a) przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie 

narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała), 

b) przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią, 

c) przykłady narządów, które można przeszczepiać – płuca, nerki, wątroba, skóra, rogówka, kości, jelita, szpik kostny, 

         serce, 

d) dawcą narządu może być osoba pełnoletnia, o doskonałym stanie zdrowia, a jej decyzja musi być świadoma  

i dobrowolna, 

c) podczas przeszczepiania tkanek i narządów b. ważna jest zgodność antygenów dawcy i biorcy. Im bliższy stopień 

pokrewieństwa, tym większa szansa na przyjęcie przeszczepu, 

d) w Polsce Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r.  pozwala na 

pobranie ich od osób zmarłych, jeżeli nie wyraziły one sprzeciwu w tej kwestii za życia, ale mimo to lekarze 

zwyczajowo pytają się rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina

