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ÉLÔ SZERVEZET

Földünkön az élet évmilliárdokkal ezelôtt
a meleg vizû ôstengerekben, élettelen
anyagokból keletkezett. Az azóta eltelt idô
alatt az egyszerû, jellegzetes szerkezet nélküli, kocsonyás csepphez hasonló élô
anyagból bonyolult felépítésû élôlények
alakultak ki. Az élô anyag egyre összetettebb lett, egyre magasabb szervezôdési
szinteket ért el.

Jelenleg a különféle élôhelyeken változatos fejlettségû élôlények találhatók, a legegyszerûbbektôl a legbonyolultabbakig.
Ezeket tanulmányozva nyomon követhetjük a fejlôdés útját és fôbb állomásait is.
Bármilyen sokfélék és változatosak ma az
egysejtûek, a növények, a gombák és az állatok, egyben mind megegyeznek: testük
apró, szabad szemmel nem is látható, csak
mikroszkóppal megfigyelhetô építôelemekbôl, sejtekbôl épül fel.
Vannak olyan élôlények, amelyek egész
életük során csupán egyetlen sejtbôl állnak [1a–c]. A fejlettebbek azonban, így az
ember is, nagyon sok – akár több milliárd
– sejtet tartalmaznak.
A soksejtû élôlényekben a sejtek nem
önállóak, sôt a fejlettebbekben a különféle
sejtcsoportok között mûködésmegoszlás is
kialakul. Az egyes életmûködéseket más
és más sejtcsoportok végzik. Némelyek elhatárolják az élôlényt a külvilágtól, és felfogják az onnan érkezô ingereket. Mások
a táplálékot veszik fel, vagy a felesleges,
mérgezô anyagokat távolítják el. Megint
mások a szervezet vázát alkotják, vagy a
mozgását teszik lehetôvé. A sejtek mûködésmegoszlásának az lett az eredménye,
hogy a sejtek is jelentôsen megváltoztak,
annak megfelelôen, hogy milyen mûködést végeznek. A hasonló alakú és felépítésû, azonos mûködést végzô sejtcsoportok a szövetek.
A különféle szövetek a legtöbb fajban
szerveket alkotnak. Minden szerv többféle
szövetbôl épül fel, s mûködését a benne lévô szövetek együtt biztosítják, egymással
szoros kölcsönhatásban. Egy-egy bonyolultabb életmûködést több szerv végez, jól
összehangoltan. Az egyféle életmûködést
végzô szervek összességét szervrendszernek nevezzük. Ilyen például a táplálkozás
szervrendszere is.

ostor
sejtmag

sejtplazma

sejthártya

Az egysejtûek szervezete [1a]

A zöld szemesostoros egysejtû [1b]

A papucsállatka csillókkal mozgó egysejtû [1c]
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1. Mikor és mibôl alakult ki a Földön
az élet?
2. Sorold fel az élôlények szervezôdésének szintjeit!
3. Mit értünk azon, hogy a soksejtû
szervezetben a sejtek nem önállóak?
4. Mik a szövetek? Határozd meg!
5. Milyen kapcsolat van a szervek és a
szervrendszerek között?
6. Melyek az ember testrészei?

szervezet vagy egyed

szervrendszer

***

szerv

Egy-egy élôlényt egyednek is, szervezetnek is
szoktunk mondani, pedig ha nagyon pontosan
akarjuk magunkat kifejezni, akkor nem minden
egyedre mondhatjuk, hogy szervezet. Melyikre
nem?

*

szövet

fej
sejt

nyak

A szervezet felépítése [2]

A szervrendszerek együttesébôl áll az élôlény szervezete [2].
A sejtek, szövetek, szervek és szervrendszerek összehangolt mûködését szabályozórendszerek biztosítják. Az élôlényekben
sem a szerveket, sem a szervrendszereket
nem tekinthetjük önálló részeknek, mert
azok szoros kölcsönhatásban, csak együtt
képesek az összes életmûködésre, csak
együtt alkothatnak egységes egészet.

törzs

karok

lábak

• Milyen hasonlóságot látsz egy katonai
szervezet és egy élô szervezet felépítése
között?
A fejlettebb állatok és az ember szervezete jellegzetes testrészekre tagolódik [3].
A szervrendszerek szervei különbözô testrészekben is lehetnek.

Az ember testrészei [3]
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Vannak olyan soksejtû élôlények, amelyekben a sejtek nem alkotnak szöveteket, mert
minden sejt nagyjából egyforma, és nagyjából
azonos mûködést végez. Ezeket teleptestû élôlényeknek nevezzük. Ilyenek a növények közül
a moszatok, pl. a világ leghosszabb növényei, a
barnamoszatok. Némelyik barnamoszat teste
több száz méter hosszúra is megnô.

egerészölyv

fürge gyík

*

vakondok

A Földön élô leghatalmasabb fák a mamutfenyôk. Vannak közöttük 100 méter magasak, s a
törzsük átmérôje eléri a 8 métert [5]. A legnagyobb testû állatok a bálnák. A kék bálna 30
méternél hosszabbra is megnô, tömege eléri
a 135 tonnát.

rovarlárva
mezei
pocok

olasz
sáska

angol
perje

Táplálékláncok a füves puszták
életközösségében [4]
Van a szervezet szintjénél magasabb szervezôdési szint is, ez az életközösség [4]. Az életközösségek bonyolult kapcsolatából egy újabb
szervezôdési szint alakul ki: a bioszféra, azaz
az egész Föld élôvilága.

*
Egyes tudósok az egész Földet is egy élôlényhez hasonló „szervezetnek” tekintik, s ezt a
„lényt” jelképesen a görög mitológiából ismert
Gaia istennôrôl nevezték el. Gaia a Föld, a termékenység istene, minden létezô anyja. Nevét
másképpen Gé-nek is mondták, s ebbôl származik sok mai szavunk geo- elôtagja, pl. a geológia (földtan). Még a geometria szó is ebbôl
ered, hiszen eredetileg a földterület mérésének
tudománya volt.

Mamutfenyô [5]
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SEJT ÉS A SZÖVETEK
A sejt alapanyagát – görög eredetû szóval – plazmának nevezzük. A kocsonyás
plazma felületét sejthártya borítja. A sejt
különféle anyagokat vesz fel és ad le, mozog, növekszik, kettéosztódik; egyszóval:
él. A sejteknek többnyire a közepe táján található a sejtmag [2]. E nélkül a sejt nem
osztódhat ketté, nem szaporodhat. A sejtmagban van az örökítô anyag, amely az
adott sejt – s végsô soron az egész élôlény
– testének felépítésére és mûködésére vonatkozó adatokat, információkat tartalmazza.

SEJT

A tyúktojás egyetlen sejt, de kivételesen
nagy sejt. A legtöbb sejt mérete a milliméter tizedrészénél is kisebb, ezért csak mikroszkóppal látható.
vérsejtek
izomsejt

hímivarsejt

• Vajon a tyúktojás is él, azaz vesz fel és
ad le anyagokat, mozog, növekszik stb.?

hámsejt
csontsejt

Az állati (és emberi) sejteknek nincsen
sejtfaluk, külsô burkuk tehát maga a sejthártya. Plazmájukban nincsenek se színtestek, se zárványok. Általában mozgékonyabbak a növényi sejteknél.

mirigysejt
zsírsejt

idegsejt

Különbözô sejtek [1]

Az egysejtû élôlények alakja nagyon
sokféle lehet; gondoljunk az állábakkal
mozgó amôbára, az orsó alakú zöld
szemesostorosra vagy a papucsállatkára.
Az embert alkotó sejtek alakja is változatos
– a sokféle mûködésnek megfelelôen [1].

sejthártya
0,65 kg szénhidrát

sejtszervecskék

3,35 kg szervetlen só
7

sejtmag
sejtplazma

kg zsír

11

kg fehérje

43

kg víz

65

kg testsúly

Az ember átlagos kémiai összetétele [3]

Emberi és állati sejt [2]
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A sejtekben sokféle anyag van. A legtöbb
sejtben sok a víz. Egy felnôtt ember sejtjeinek átlagosan kb. 60%-a víz. A vízben
– oldott állapotban – ásványi anyagok vannak. A plazma alapanyagát a fehérjék alkotják. Ezektôl kocsonyás, rugalmas a plazma.
Fehérjék és zsírszerû anyagok együtt alkotják a sejtekben lévô sejtszervecskéket. Valamilyen formában minden sejtben található
cukor [3].

sejtekbôl áll; sejt közötti állománya alig
van. Egyik fajtája a külsô és belsô felületeket borítja. Bôrünk külsô része többrétegû
hámszövet [4]. A belsô felületeket – pl. a
vérerek, a húgyhólyag vagy a szív belsô felületét – egyrétegû hám fedi.
A hámszövet másik fô fajtája mirigyeket
alkot, amely váladékot termel [5]. Ilyen váladék például a verejték, s ilyenek a hormonok is.
A kötôszövetek összekötik a különbözô
szöveteket, szervrészleteket. Ezekben szintén sok a sejt közötti állomány. Például rugalmas rostok vannak a sejtek között a bôrünkben (a hámréteg alatt) [6]; erôs, kötegekbe rendezôdô rostok vannak az inakban [7]. Ide soroljuk a zsírszövetet is, amelynek nagy sejtjei sok zsírt raktároznak [8];
és a vért is, amelynek folyékony a sejt
közötti állománya.

A munkafüzetben külön fejezet található A sejtek anyagainak vizsgálata címmel!

A
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SZÖVETEK

Az állati és emberi szövetekre jellemzô,
hogy sejtekbôl és sejt közötti állományból
állnak. A hámszövet szorosan illeszkedô

Hámszövet [4]

Mirigyszövet [5]

Lazarostos kötôszövet [6]

Ínszövet [7]

Zsírszövet [8]

Csontszövet [9]
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Harántcsíkolt izomszövet [11]

Simaizomszövet [12]

rövid nyúlványok

sejtmag

hosszú
nyúlvány

Szívizomszövet [13]

Idegszövet [14]

A támasztószöveteknek testünk tartásában („támasztásában”) van szerepe. Erre a
szövettípusra az jellemzô, hogy a sejtjei
nem illeszkednek szorosan, közöttük sok a
sejt közötti állomány. Ez a csontokban [9]
kemény, a porcokban [10] rugalmas. Porc
található pl. az ízületekben és a fülkagylóban.
Az izomszövetre a mozgás jellemzô.
Három fajtáját különböztetjük meg. A harántcsíkolt izomszövet [11] a vázizomzatot, a simaizomszövet [12] a belsô szervek
izomzatát alkotja. A vázizmok gyors összehúzódásra képesek, de csak rövid ideig.
A belsô szervek izomzata lassabban mozog, de hosszú ideig nem fárad ki. A simaés a harántcsíkolt izomszövet mellett van
még egy harmadik fajta is: a szívizomszö-

⎧
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎨
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎩

sejttest
velôshüvely

⎫ vég⎬
⎭ fácska

Az idegsejt felépítése [15]

vet [13]. Ez egyesíti magában a másik kettô elônyös tulajdonságait, azaz kellôen
erôs is, kitartó is.
Idegszövet alkotja az agyvelôt, a gerincvelôt és az idegeket [14]. Az idegsejtek testérôl általában több rövidebb és egy hoszszabb nyúlvány ered. Az elôbbiek fölveszik, az utóbbiak más sejtekhez továbbítják az „információt”. A szigetelôhüvellyel
burkolt hosszú nyúlványt idegrostnak nevezzük [15]. Az idegeket kötegekbe rendezett idegrostok alkotják.
1. Mely alkotórészek találhatók meg
minden élôlény sejtjeiben?
2. Sorold fel, milyen anyagok alkotják a sejteket!
3. Mekkorák a különféle sejtek?
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4. Mi a sejtmagban lévô örökítô
anyag biológiai feladata?
5. Jellemezd a hámszövetet általában és a fajtáit külön-külön!
6. Mi a közös sajátsága a támasztóés kötôszöveteknek?
7. Mi az egyes kötôszövetek sejt
közötti állománya?
8. Hol van a szervezetedben porcszövet?
9. Milyen izomszövetbôl van a hentesnél vásárolt csirkezúza, és milyenbôl
a csirkeszív?
10. Mi a különbség ideg és idegrost
között?

a sejtmag anyaga

a föltekeredett
DNS-szálak alkotta
kromoszóma szerkezete

***
Az örökítô anyag a dezoxiribonukleinsav
(DNS) nevû vegyület. Ez tartalmazza az információt az adott szervezetre jellemzô fehérjék
felépítésére, s ezen keresztül a tulajdonságok
kialakulására. Nevezetes sajátsága, hogy saját
magáról pontos „másolatot” tud készíteni, s ez
a másolat kerül be sejtosztódáskor az új sejtekbe. Így örökíti át a tulajdonságokat az utódokra is.

a kromoszóma szerkezete
nagyítva

*
A sejthártya és a sejten belül szinte minden
sejtszervecske igen vékony (fehérjékbôl és zsírszerû anyagokból álló) hártyákból – membránokból – épül fel. Ezeknek a hártyáknak a felületén mennek végbe az élethez nélkülözhetetlenül szükséges kémiai folyamatok: a molekulák
fölépítése vagy lebontása, az energiatermelô
oxidációk stb.

a DNS-molekulák
alapegységei
a gének –
egy-egy gén
rendszerint
egy-egy fehérje
kódját hordozza

*
A csontszövet sejt közötti állományának keménységét elsôsorban kalcium-foszfát és kalcium-karbonát adja. Így tehát a csont a szervezet
jelentôs Ca- és P-raktára is.
a DNS egy szála

*
A fülkagylóban lévô porc rugalmasságát magadon is könnyen kipróbálhatod.

A fehérje minôségét a DNS határozza meg
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BÔR

Az állatok és az ember teste a kültakarón
át érintkezik a külvilággal. Ennek kettôs
feladata van: véd is a környezeti hatásokkal szemben, és kapcsolatot is biztosít a
környezettel. A hideg és a meleg, a fény és
az árnyék, a levegô por- és páratartalma,
a szellô simogatása, a tövisek szúrása, a
csípések és az ütések közös néven: környezeti hatások. Ezek a környezeti hatások az
élôlények testének felszínét érik.

Kívül van a hám, alatta az irha, legbelül a
bôralja [1].
A hám önmagában is több sejtsorból
álló, többrétegû, ún. hámszövet. Legbelsô
sejtsora állandóan osztódik. A fiatal sejtek
az idôsebbeket folyamatosan a felszín felé
tolják. Eközben a sejtek egyre laposabbak
lesznek, majd végül elszarusodnak, elhalnak. Így belülrôl pótolják a hám szarurétegét, mely kívülrôl állandóan kopik (hámlik). A szaruréteg nagyjából tehát ugyanolyan vastag marad. A hám, de legfôképpen a szaruréteg a dörzsöléstôl, karcolástól
védi szervezetünket. Az ép hámon a baktériumok nem juthatnak át, tehát a bôr a szervezetünk elsô védelmi vonala.
A hám legbelsô sejtsoraiban festékanyag
van. Ennek mennyisége határozza meg bôrünk színét. Ez a festék a fénysugarakat el-

• Keress példákat arra, hogy valamely
állat kültakarója inkább a védelem,
vagy inkább a kapcsolattartás szerve!
Az ember kültakarója a bôr, amely védi
is szervezetünk belsôbb részeit, s érzékszervként fel is fogja a környezetbôl érkezô ingereket. Bôrünk három rétegbôl áll.
szôrszálak

⎫
⎬ I. hám
⎭

csupasz idegvégzôdések

vérerek
verejtékmirigy
kivezetôcsöve

faggyúmirigy
II. irha

szôrtüszô

a szôrtüszôt
mozgató simaizom
vérerek

szôrhagyma

zsírpárnácska
verejtékmirigy

ideg

III. bôralja

Az emberi bôr szerkezete [1]
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nyeli, így védi a túl erôs napsugárzástól a
mélyebben fekvô szöveteket. A festék
mennyisége megsokszorozható rendszeres
napozással, szoláriumozással.
A hám helyenként kesztyûujjszerûen
benyúlik az alatta levô irhába. Ez a mélybe nyúló hámcsatorna a szôrtüszô. Ennek
alján van a szôrhagyma, amelybôl a szôrszál nô.
A hámréteghez tartoznak, de az irhába
mélyednek a faggyúmirigyek és a verejtékmirigyek is. A faggyúmirigyek a szôrtüszôbe nyílnak. Váladékuk puhává teszi a bôrünket. A faggyúról a víz is lepereg. A verejtékmirigyek sós folyadékot termelnek.
Melegben több, hidegben kevesebb verejték termelôdik. A verejték – elpárolgásával
– hôt von el a szervezetünkbôl, s így hûti a
test felszínét.
Az irha sokkal vastagabb a hámnál. Sejtjei
ritkán állnak. A sejtek között erôs, de rugalmas rostok alkotnak kusza szövedéket. E rostokban gazdag kötôszövet miatt nyúlik a bôrünk olyan könnyen. Az irhát sok ér

Page 14

hálózza be. A hám élô sejtjei is innen kapják a tápanyagokat és az oxigént. Az irha
erei melegben kitágulnak, hidegben összeszûkülnek. Amikor valaki elpirul, akkor is
ezek az erek tágulnak ki. Az elsápadás
oka, hogy ezek az erek összeszûkülnek.
A bôr legbelsô rétege a bôralja. Szintén
kötôszövetbôl áll. A kötôszöveti sejtek között több-kevesebb zsírtartalmú sejt is található. Ez a zsírszövet néhol úgy felszaporodik, hogy zsírpárnák keletkeznek. A zsír
rossz hôvezetô, tehát a bôraljában levô
zsírszövet védi szervezetünket a lehûléstôl.
Szájüregünket, légutainkat, általában
testünk belsô felszínét szintén hám fedi.
Ez a hám különleges „bôr”, nem szarusodik el, és a benne levô mirigyek nyálkát
termelnek, mely a hám felületén szétterül.
Innen kapta a nevét is: nyálkahártya.
1. Melyek a kültakaró általános feladatai?
2. Miért nevezzük a bôrt védelmi vonalnak?
3. Nevezd meg bôrünk rétegeit!
4. Melyik bôrrétegben melyik szövet
található?
5. Mikor hût jobban a verejték: szélcsendben vagy szeles idôben?
6. Mit termel és mi a feladata a faggyúmirigynek?
7. Mi a szerepe a verejtékmirigynek?

***
Az ôsember ruhája az elejtett állat lenyúzott
bundája volt. A hortobágyi pásztorok ma is
hordják a hosszú szôrû juhbôrbôl készült subát
[2]. A bocskor, a saru, a cipô, a csizma és a
kesztyû nemrég még kizárólag bôrbôl készült.
Ma már többnyire mûanyaggal helyettesítik a
bôrt. A honfoglaló magyarok vezérei nemes
vad bôrébôl készült kacagányt viseltek.

*
(Mit jelentenek ezek a szólások? „Elôre ivott
a medve bôrére.” „Elhordta az irháját.”)
Suba [2]

*
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A hajszál is szôr. Dús hajú ember fején félmillió hajszál is lehet. Szálanként különbözô
idôben, de 5–15 év alatt minden hajszál kihullik, és a szôrhagymából új nô helyette. Ha a
szôrhagymák nagyobb területen elpusztulnak,
akkor ott a bôr kopaszon marad.

*
Még a legsoványabb emberek tenyerén és
talpán is megtalálhatók a zsírpárnák. A kövér
emberekben összefüggô zsírréteg van. Amikor
a gyerekek csip-csip csókát játszanak, akkor a
kézhát bôrét emelik fel, amelynek alsó rétege
különösen laza kötôszövet.

*
Aki nem szokott a fizikai munkához, annak a
tenyerén elôször vízhólyag támad. A vízhólyag
úgy keletkezik, hogy a hám elválik az irhától,
és a hólyagban sejt közötti nedv gyûlik össze.
A vérhólyag viszont az irhában lévô erek sérülésével alakul ki.

Albínó gyerek [3]
Akinek a bôrében egyáltalán nem keletkezik
festék, azt albínónak nevezzük (albus latin szó,
jelentése ’fehér’). Az ilyen ember bôre egészen
fehér, vagy ha a vérerek áttetszenek rajta, akkor
rózsaszín; haja, szempillája és szemöldöke
majdnem fehér. Hazánkban kb. 500 teljesen albínó ember él [3].
A szeplôt és az anyajegyet is a felhalmozódó
festék okozza.

*

*
A köröm kemény szarulemez [4]. A körömágy félhold alakú fehér területérôl nô elôrefelé.
Ha a körömágy megsérül, a köröm leválik.

*

A bôrlécek különbözôsége miatt
minden embernek más az ujjlenyomata [5]
Az ujjlenyomat rajzolata egyénenként különbözô, és egész életünk során változatlan. Ezért használja a rendôrség a bûnözôk nyilvántartására [5].

*

A tejmirigy az emlôsökre jellemzô bôrmirigy; ennek váladékával nevelik fel az emlôsök
az utódaikat. A törzsfejlôdés során a verejtékmirigyek alakultak át fokozatosan tejmiriggyé.
Az emlôkezdemények mind a két nemnél kialakulnak, de a fiúkon nem fejlôdnek ki.
A szépen ápolt köröm üde látvány [4]
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