Temat. Układ limfatyczny oraz choroby układu krążenia.
1. Układ limfatyczny jest dopełnieniem układu krwionośnego i wraz z nim tworzy układ krążenia.

2. Budowa układu limfatycznego.


migdałki podniebienne
a) funkcje narządów centralnych ; dojrzewanie limfocytów – w grasicy – limfocytów T w szpiku kostnym czerwonym – limfocytów B. W szpiku kostnym czerwonym powstają wszystkie
elementy morfotyczne krwi
b) budowa i funkcje narządów obwodowych

c) naczynia limfatyczne –najdrobniejsze naczynia włosowate limfatyczne łączą się w coraz większe. Ściany średnich i większych naczyń limfatycznych budową przypominają żyły. Mają
zastawki, największe to przewód limfatyczny prawy i przewód piersiowy. Oba przewody uchodzą do dużych żył podobojczykowych położonych w pobliżu serca.
3. Powstawanie i skład limfy. Limfa – płyn tkankowy, czyli przesącz osocza z krwi, który wnika do naczyń limfatycznych. Ma skład podobny do osocza krwi, jednak zawiera mniej białek
a więcej limfocytów.
4. Funkcje układu limfatycznego:
 ochrona organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi
 regulacja poziomu płynów ustrojowych w organizmie (utrzymanie równowagi tych płynów)
 transport tłuszczów i niektórych hormonów
5. Choroby układu krążenia. Ze względu na częstość występowania i skutki zaliczane są do chorób społecznych. Są to również choroby cywilizacyjne, ponieważ ich występowanie związane jest
z oddziaływaniem ujemnych skutków życia w wysoko rozwiniętej cywilizacji jak np. stres, złe nawyki żywieniowe, brak ruchu, używki itp.
a) metody diagnostyczne chorób układu krążenia

b) podział chorób układu krążenia i ich krótka charakterystyka

c) profilaktyka chorób układu krążenia

KARTA PRACY: Układ limfatyczny oraz choroby układu krążenia.

Nazwisko i imię.................................................................

Zadanie 1 (7 pkt.)
a) Podpisz narządy i przewody limfatyczne zaznaczone na schemacie.

b) Połącz nazwy narządów budujących układ limfatyczny z opisem ich funkcji.
A. przewód piersiowy
B. przewód limfatyczny prawy
C. węzeł chłonny
1. Filtruje limfę i zatrzymuje drobnoustroje, komórki nowotworowe oraz inne substancje szkodliwe. Namnażają się w nim limfocyty T i B.
2. Zbiera limfę z prawej kończyny górnej, prawej części klatki piersiowej, szyi i głowy.
3. Bierze udział w procesach krzepnięcia krwi.
4. Zbiera limfę z kończyn dolnych, jamy brzusznej, lewej kończyny górnej, lewej części klatki piersiowej, szyi i głowy.
A - .............................
B - .................................
C - ..................................
c) Przyporządkuj każdemu z trzech rodzajów płynów ustrojowych odpowiednią definicję.
A. osocze
1. przesącz płynu przez ściany naczyń krwionośnych włosowatych wraz z produktami metabolizmu komórek
B. płyn tkankowy
2. przefiltrowany płyn tkankowy krążący w systemie naczyń limfatycznych
C. limfa
3. substancja międzykomórkowa krwi
A - ........................
B - .................................
C - ......................................
d) Na podstawie analizy schematu tworzenia się limfy uzupełnij poniższy tekst tak, aby prawidłowo przedstawiał ten proces. Podkreśl w każdej parze prawidłowe określenie.
Warunkiem powstania płynu tkankowego jest niskie/wysokie ciśnienie panujące w k krwionośnych naczyniach włosowatych. Przefiltrowany płyn tkankowy tworzy limfę/krew, która jest
tłoczona z mniejszych naczyń limfatycznych do większych, dzięki skurczom/rozkurczom mięśni oraz zmianom objętości/ciśnienia w klatce piersiowej. Przepływając przez węzły limfatyczne,
limfa oczyszcza się z dwutlenku węgla/ciał obcych. Ma to istotne znaczenie dla odporności organizmu, ponieważ bakterie, wirusy, a także komórki nowotworowe, zanim dostaną się z tkanek
do krwi, zostają zatrzymane w węzłach chłonnych/śledzionie.

Zadanie 2 (1 pkt.)
Uporządkuj we właściwej kolejności etapy powstawania i przemieszczania się limfy w układzie krążenia człowieka, wpisując w tabeli liczby od 2-7.
Przepływ limfy do żył podobojczykowych układu krwionośnego.
Przechodzenie nadmiaru płynu tkankowego, który staje się limfą, do włosowatych naczyń limfatycznych.
Dotarcie limfy do węzłów chłonnych pełniących funkcję naturalnego filtra.
Tworzenie się płynu tkankowego przez przesączanie się niektórych składników krwi przez ściany naczyń włosowatych do wolnych przestrzeni międzykomórkowych.
Oczyszczanie limfy z zawartych w niej drobnoustrojów chorobotwórczych i innych ciał obcych, np. substancji smolistych.
Przepływ limfy do większych naczyń limfatycznych.
Przepływ limfy do przewodów limfatycznych: prawego i piersiowego.
Zadanie 3 (1 pkt.)
Oceń poprawność zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F , jeśli jest fałszywe.
1. Limfa zawiera erytrocyty.
2.Limfa zawiera mniej białka niż krew.
3. Limfa odprowadzana z jelit jest biała, ponieważ zawiera znaczne ilości tłuszczu, natomiast limfa opuszczająca inne narządy jest zwykle bezbarwna.
Zadanie 4 (2 pkt.)
Rysunek przedstawia schematycznie sposób krążenia krwi i limfy w organizmie człowieka.
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Podaj dwie, widoczne na schemacie, cechy budowy różniące układ krwionośny od limfatycznego
1. ....................................................................................................................... 2. ............................................................................................................................................................................
Zadanie 5 (3 pkt.)
Tętno (puls) odpowiada częstotliwości skurczów serca. Obserwacja tętna jest ważna w ocenie funkcjonowania układu krążenia.
a) Podaj, w którym miejscu ciała, i w jaki sposób można dokonać pomiaru własnego tętna.
Miejsce pomiaru ........................................................................................................................... Sposób pomiaru ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Zaplanuj sposób przeprowadzenia obserwacji, która pozwoli wykazać, że wysiłek fizyczny ma wpływ na częstotliwość skurczów serca.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zadanie 6 (4 pkt.)
a) Krążenie wieńcowe zaopatruje w tlen mięsień sercowy. Tętnice wieńcowe (prawa i lewa) odchodzą od aorty. Ich coraz drobniejsze rozgałęzienia doprowadzają krew do naczyń włosowatych
w różnych częściach mięśnia sercowego. Żyły krążenia wieńcowego zbierają krew z włosowatych naczyń wieńcowych i doprowadzają ją przez zatokę żylną lub bezpośrednio do prawego
przedsionka. Podkreśl – w nawiasie poniższego zdania – poprawne określenie dotyczące obiegu krwi, do którego należy krążenie wieńcowe. Z podanego opisu wynika, że krążenie wieńcowe
jest częścią (małego / dużego) obiegu krwi.
b) Regularne ćwiczenia fizyczne są jednym ze sposobów zapobiegania i leczenia choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej). Ludzie prowadzący aktywny tryb życia i regularnie
uprawiający ćwiczenia fizyczne wykazują o połowę mniejsze ryzyko zachorowania na choroby serca. Również otyli, którzy są bardziej aktywni, znajdują się w grupie osób mniej zagrożonych
chorobami układu krążenia. Podaj dwa argumenty uzasadniające korzystny wpływ aktywności fizycznej na układ krążenia.
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) W leczeniu chorób serca coraz częściej przeprowadza się zabiegi wprowadzania stentów do naczyń wieńcowych. Stent to niewielka „sprężynka”, którą umieszcza się wewnątrz naczynia
krwionośnego za pomocą cewnika zakończonego niewielkim balonem. W miejscu docelowym balon rozpręża się, powodując rozszerzenie zygzakowatych drucików stentu. Na schemacie,
w sposób uproszczony, przedstawiono przekrój tętnicy człowieka, u którego stwierdzono miażdżycę, oraz przekrój tego naczynia z wprowadzonym stentem.

Wyjaśnij, dlaczego wprowadzenie stentu do tętnicy wieńcowej sprawia, że ryzyko martwicy mięśnia serca się zmniejsza. .............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zadanie 7 (1 pkt.)
Na wykresie przedstawiono zmiany ciśnienia krwi tego samego pacjenta. Ciśnienie mierzono w kolejnych dniach stale o tej samej godzinie. Norma ciśnienia zdrowego człowieka wynosi 120/80
mm Hg.

Oceń, czy przedstawione na wykresie wyniki badań świadczą o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu pacjenta. Podaj jeden argument uzasadniający tę ocenę. .........................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zadanie 8 (1 pkt.)
Tłuszcze, które są nierozpuszczalne w wodzie, krążą we krwi człowieka w postaci związanej z białkami jako lipoproteiny. Do najważniejszych lipoprotein biorących udział w transporcie
cholesterolu w naszym organizmie należą lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL), określane mianem „dobrego cholesterolu”, i lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL), zwane „złym cholesterolem”.
Na schemacie przedstawiono dwa modele (X i Y) lipoprotein transportujących cholesterol w obwodowych naczyniach krwionośnych.

Określ, który z przedstawionych na schemacie modeli lipoprotein (X czy Y), jest ilustracją HDL. Odpowiedź uzasadnij. ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zadanie 9 (2 pkt.)
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Najczęstszymi i najgroźniejszymi chorobami układu krążenia są miażdżyca tętnic oraz choroba nadciśnieniowa, prowadzące do
wielu innych schorzeń, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Wielu z chorób układu krążenia można byłoby uniknąć, jeżeli przestrzegałoby się pewnych zasad profilaktycznych.
a) Wyjaśnij, w jaki sposób miażdżyca tętnic wieńcowych zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca. ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Oceń, czy poniższe zalecenia dotyczące diety, których należy przestrzegać, aby zmniejszyć ryzyko powstania miażdżycy, są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zalecenie jest prawdziwe, albo F –
jeśli jest fałszywe.

Zadanie 10 (3 pkt.)
Rozpoznaj opisane choroby układu krążenia. Podaj po jednym przykładzie badania profilaktycznego.
A. Choroba ta objawia się bladością skóry, osłabieniem, szybkim męczeniem się, sennością,.................................................... Badanie ...........................................................................................
B. Uczucie ciężkich kończyn, zaburzenia widzenia i mowy, asymetria twarzy. .......................................................... Badanie ...........................................................................................................
C. Pajęczyny żył, uczucie ciężkich nóg, palące bóle nóg, skurcze mięśni. ............................................... Badanie .............................................................................................................................
Proszę zapisać temat lekcji, krótką notatkę oraz rozwiązania karty pracy. Efekty swojej pracy proszę przesłać na adres bozena.stopa@wp.pl do 24 maja.

