
164 Természetismeret

Testünk mozgása 3.18
Talán Leonardo da Vinci itáliai művész és tudós ábrázolta először az emberi szervezetet úgy, mint egy bonyo-
lult gépezetet. Minden gépre jellemző részeinek összehangolt rendje. Így van ez az emberi szervezet esetében 
is. Az élőlények szilárd vázában azonban a tengelyek körül csak meghatározott mértékű és irányú elmozdulások 
történhetnek. A vázrendszer mozgékony kapcsolatai az ízületek, melyek az emelő elvén működnek.

2  Figyeld meg az emberi kar működését 
mutató rajzot! 

 Melyik betű jelöli a forgástengelyt? 
  Egykarú vagy kétkarú emelőként műkö-

dik a karunk?
  A kar mozgatásában egymással ellenté-

tes hatású hajlító és feszítő izmok vesznek 
részt. Melyik betű a hajlító, melyik a feszí-
tő izom jele?

1  Figyeljétek meg az ábrán a rándulás és a � cam különbsé-
gét! Mi történik az ízületi tokkal és ízesülési felszínekkel a két 
esetben? Melyik esetben szükséges az orvosi segítség?

I
J

Csontok és izmok

A vázizmok nagy része inak segítségével ered az egyik csonton 
és tapad egy másikon. Az eredés és a tapadás helye a csonto-
kon is látszik: minél nagyobb az izom, annál nagyobb tapadási 
felületre van szüksége. Ezért a csontok arányai és felszíni nyúl-
ványai elárulják a szervezetben betöltött szerepüket is.

Egyetlen csonthoz többnyire sok izom kapcsolódik, melyek 
egymáshoz hasonló vagy ellentétes hatásúak. Jellegzetesen el-
lentétes hatásúak a végtagok hajlító- és a feszítőizmai. Finom 
és gyors izommozgás az összes izom összjátékából jön létre.

Az ízületek hirtelen terhelésekor fellépő rándulás pihentetés-
sel, borogatással gyógyítható. A súlyosabb � cam vagy a törés 
viszont feltételenül orvosi kezelést igényel.

Sérülések

A térdizület felépítése
Combcsont: A,   Sípcsont: H,   Térdkalács: D,   
Feszítő izom: B,   Ízületi nedv: I,   Ízületi tok: E,  Ín: F,   
Ízületi szalag: C,   Vörös csontvelő: G ,   Üvegporc: J

Részlet Leonardo da Vinci naplójából. Da Vinci a kor legkiválóbb 
művésze volt. Miért segítette elő biológiai tudása rajzai tökéletességét?

rándulás

� cam

törés
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Csontjaink és izmaink mozgása az emelők elvén alapul. Belégzés során a légzőmozgások következtében a mellkas 
térfogata nő, ezért benne a nyomás csökken. A mellkas térfogatcsökkenése kilégzést okoz. A légáramlás által kel-
tett rezgések magyarázzák a hangképzést.

3  Gondold végig! Melyik szám jelöli a 
lu� -modellben a légcsövet, a tüdőt, a re-
keszizmot és a mellhártya két lemeze köz-
ti teret? Miért kell zárni az „A” jelű csapot?

4  Vizsgáld meg!
  Mérjétek meg saját percenkénti lég-

zésszámotokat! Mérjétek meg könnyű 
terhelés (10 guggolás) és erősebb � zikai 
terhelés (futás) után is! Ábrázoljátok az 
adatokat! Függ-e a változás mértéke at-
tól, hogy valaki sportol-e rendszeresen 
vagy nem? Miért?

Kempelen beszélőgépének rekonstrukciója 
a „Világraszóló magyarok” kiállításon

A légzés modellje (Donders-modell)

Sejtjeinkben oxidáció zajlik, a szükséges oxigént a légzés jut-
tatja a tüdőből a vérbe, majd a vérből a sejtekbe. A hatékony 
légzés előfeltétele a légcsere: az oxigéndús levegő beszívása a 
tüdőbe és az elhasznált levegő eltávolítása onnét.

A levegő áramlását az élő szervezetben is a légnyomáskü-
lönbség okozza. Levegő akkor áramlik ki a tüdőből, ha az ott 
uralkodó nyomás nagyobb a légköri nyomásnál. Belégzés pedig 
akkor indulhat meg, ha a tüdőben uralkodó nyomás a légköri alá 
csökken. A nyomásváltozások oka a tüdő térfogatváltozása.

A tüdőnek nincs saját izomzata. A mellhártya segítségével 
a mellkashoz tapad, annak mozgásait követi. Légzőizom ezért 
minden olyan izom, mely a mellkas térfogatát megváltoztatja. 
Legfontosabb a mellkast és a hasüreget elválasztó rekeszizom. 
A légcsere módját a „lu� -modellel” szemléltethetjük (hivatalos 
neve készítője nyomán: Donders-modell).

A levegő útja: hogyan beszélünk? Miként köhögünk?

Belégzéskor a levegő az orrnyíláson, orrüregen, garaton át jut 
be a szervezetünkbe. Itt páradús lesz és fölmelegszik. Az orrü-
reget és a légcsövet borító hámréteg csillói pedig kisodorják 
a baktériumok és porszemek jó részét. Ha valami szennyező 
anyag mégis bekerül a tüdőbe, védekező re� exet: köhögést 
vált ki. Ekkor zárt gégefedő mellett a hasizmok erőteljes össze-
húzódása miatt a tüdőben nagy légnyomás alakul ki. Mikor a 
gégefedő nyílik, az összepréselt levegő hirtelen kitódul a nyílá-
son és kisodorja a szennyeződést.

Az alsó légutak kezdete a gége. Ez a szerv a táplálék és a leve-
gő keveredését akadályozza meg és a zöngés hangok képzését 
teszi lehetővé.

A légutak a léghólyagocskákban végződnek. Ezek felülete a 
legérzékenyebb a károsító hatásokra, például a fertőzésekre és 
a dohányfüstre.

Kempelen Farkas magyar feltaláló volt 
az első, aki a gége felépítését tanulmá-
nyozva az emberi beszéd utánzására ké-
pes gépezetet szerkesztett.
Tökéletesítette a gőzgépet, vízemelem-
lőgépet tervezett a pozsonyi és a budai 
várba. Írt verseket, drámákat és zenemű-
veket is. 
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