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Föl dün kön az élet év mil li árd ok kal ez elôtt
a me leg vi zû ôs ten ge rek ben, élet te len
anya gok ból ke let ke zett. Az az óta el telt idô
alatt az egy sze rû, jel leg ze tes szer ke zet nél -
kü li, ko cso nyás csepp hez ha son ló élô
anyag ból bo nyo lult fel épí té sû élô lé nyek
ala kul tak ki. Az élô anyag egy re ös  sze tet -
tebb lett, egy re ma ga sabb szer ve zô dé si
szin te ket ért el. 

Je len leg a kü lön fé le élô he lye ken vál to -
za tos fej lett sé gû élô lé nyek ta lál ha tók, a leg-
egy sze rûb bek tôl a leg bo nyo lul tab ba kig.
Eze  ket ta nul má nyoz va nyo mon kö vet het -
jük a fej lô dés út ját és fôbb ál lo má sa it is.
Bár mi lyen sok fé lék és vál to za to sak ma az
egy sej tû ek, a nö vé nyek, a gom bák és az ál -
la tok, egy ben mind meg egyez nek: tes tük
ap ró, sza bad szem mel nem is lát ha tó, csak
mik ro szkóp pal meg fi gyel he tô épí tô ele -
mek bôl, sej tek bôl épül fel. 

Van nak olyan élô lé nyek, ame lyek egész
éle tük so rán csu pán egyet len sejt bôl áll -
nak [1a–c]. A fej let teb bek azon ban, így az
em ber is, na gyon sok – akár több mil li árd
– sej tet tar talmaz nak.

A sok sej tû élô lé nyek ben a sej tek nem
ön ál ló ak, sôt a fej let teb bek ben a kü lön fé le
sejt cso por tok kö zött mû kö dés meg osz lás is
ki ala kul. Az egyes élet mû kö dé se ket más
és más sejt cso por tok vég zik. Né me lyek el -
ha tá rol ják az élô lényt a kül vi lág tól, és fel -
fog ják az on nan ér ke zô in ge re ket. Má sok
a táp lá lé kot ve szik fel, vagy a fe les le ges,
mér ge zô anya go kat tá vo lít ják el. Megint
má sok a szer ve zet vá zát al kot ják, vagy a
moz gá sát te szik le he tô vé. A sej tek mû kö -
dés meg osz lás ának az lett az ered mé nye,
hogy a sej tek is je len tô sen meg vál toz tak,
an nak meg fe le lô en, hogy mi lyen mû kö -
dést vé gez nek. A ha son ló ala kú és fel épí -
té sû, azo nos mû kö dést vég zô sejt cso por -
tok a szö ve tek.

A kü lön fé le szö ve tek a leg több faj ban
szer ve ket al kot nak. Min den szerv több fé le
szö vet bôl épül fel, s mû kö dé sét a ben ne lé -
vô szö ve tek együtt biz to sít ják, egy más sal
szo ros köl csön ha tás ban. Egy- e gy bo nyo -
lul tabb élet mû kö dést több szerv vé gez, jól
ös  sze han gol tan. Az egy fé le élet mû kö dést
vég zô szer vek ös  szes sé gét szerv rend szer -
nek ne vez zük. Ilyen pél dá ul a táp lál ko zás
szerv rend sze re is.

AZ ÉLÔ SZER VE ZET

A pa pucs ál lat ka csil lókkal moz gó egy sej tû [1c] 

A zöld szeme sos toros egy sej tû [1b]

Az egy sej tûek szer ve ze te [1a]

sejt mag

sejt plaz ma

sejt hár tya

os tor
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A szerv rend sze rek együt te sé bôl áll az élô-
lény szer ve ze te [2]. 

A sej tek, szö ve tek, szer vek és szerv rend -
sze rek ös  sze han golt mû kö dé sét sza bá lyo -
zó rend sze rek biz to sít ják. Az élô lé nyek ben
sem a szer ve ket, sem a szerv rend sze re ket
nem te kint het jük önál ló ré szek nek, mert
azok szo ros köl csön ha tás ban, csak együtt
ké pe sek az ös  szes élet mû kö dés re, csak
együtt al kot hat nak egy sé ges egé szet.

A fej let tebb ál la tok és az em ber szer ve -
ze te jel leg ze tes test ré szek re ta go ló dik [3].
A szerv rend szerek szer vei kü lön bö zô test -
ré szek ben is le het nek.

* * *

Egy- e gy élô lényt egyed nek is, szer ve zet nek is
szok tunk mon da ni, pe dig ha na gyon pon to san
akar juk ma gun kat ki fe jez ni, ak kor nem min den
egyed re mond hat juk, hogy szer ve zet. Me lyik re
nem?

*

7

• Mi lyen ha son ló sá got látsz egy ka to nai
szer ve zet és egy élô szer ve zet fel épí té se
kö zött?

1. Mi kor és mi bôl ala kult ki a Föl dön
az élet?

2. So rold fel az élô lé nyek szer ve zô dé -
sé nek szint je it!

3. Mit ér tünk azon, hogy a sok sej tû
szer ve zet ben a sej tek nem önál ló ak?

4. Mik a szö ve tek? Ha tá rozd meg!
5. Mi lyen kap cso lat van a szer vek és a

szerv rend sze rek kö zött?
6. Me lyek az em ber test ré szei?

A szer ve zet fel épí té se [2]

Az em ber test ré szei [3]

szer ve zet vagy egyed

szerv rend szer

szerv

szö vet

sejt

fej

nyak

törzska rok 

lá bak
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Van a szer ve zet szint jé nél ma ga sabb szer ve -
zô dé si szint is, ez az élet kö zös ség [4]. Az élet -
kö zös sé gek bo nyo lult kap cso la tá ból egy újabb
szer ve zô dé si szint ala kul ki: a bio szfé ra, az az
az egész Föld élô vi lá ga. 

*
Egyes tu dó sok az egész Föl det is egy élô lény -

hez ha son ló „szer ve zet nek” te kin tik, s ezt a
„lényt” jel ké pe sen a gö rög mi to ló gi á ból is mert
Gaia is ten nô rôl ne vez ték el. Gaia a Föld, a ter -
mé keny ség is te ne, min den lé te zô any ja. Ne vét
más kép pen Gé-nek is mond ták, s eb bôl szár -
ma zik sok mai sza vunk geo- elô tag ja, pl. a geo -
ló gia (föld tan). Még a geo met ria szó is eb bôl
ered, hi szen ere de ti leg a föld te rü let mé ré sé nek
tu do má nya volt. 

Van nak olyan sok sej tû élô lé nyek, ame lyek -
ben a sej tek nem al kot nak szö ve te ket, mert
min den sejt nagy já ból egy for ma, és nagy já ból
azo nos mû kö dést vé gez. Eze ket te le ptestû élô -
lé nyek nek ne vez zük. Ilye nek a nö vé nyek kö zül
a mo sza tok, pl. a vi lág leg hosszabb nö vé nyei, a
bar na mo sza tok. Né me lyik bar na mo szat tes te
több száz mé ter hos  szú ra is meg nô.

*

A Föl dön élô leg ha tal ma sabb fák a ma mut fe -
nyôk. Van nak kö zöt tük 100 mé ter ma ga sak, s a
tör zsük át mé rô je el éri a 8 mé tert [5]. A leg na -
gyobb tes tû ál la tok a bál nák. A kék bál na 30
mé ter nél hos  szabb ra is meg nô, tö me ge el éri 
a 135 ton nát.

Táp lá lék lán cok a fü ves pusz ták 
élet kö zös ség ében [4]

ege rész ölyv

für ge gyík

va kon dok

ro var-
lár va

olasz
sás ka

me zei
po cok

an gol 
per je

Mamut fenyô  [5]
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A SEJT ÉS A SZÖ VE TEK

9

A SEJT

A tyúk to jás egyet len sejt, de ki vé te le sen
nagy sejt. A leg több sejt mé re te a mil li mé -
ter ti zed ré szé nél is ki sebb, ezért csak mik -
ro szkóp pal lát ha tó. 

Az egy sej tû élô lé nyek alak ja na gyon
sok fé le le het; gon dol junk az ál lá bak kal
moz gó amô bá ra, az or só ala kú zöld
szeme sos toros ra vagy a pa pucs ál lat ká ra.
Az em bert al ko tó sej tek alak ja is vál to za tos
– a sok fé le mû kö dés nek meg fe le  lôen [1].

A sejt alap anya gát – gö rög ere de tû szó -
val – plaz má nak ne vez zük. A ko cso nyás
plaz ma fe lü le tét sejt hár tya bo rít ja. A sejt
kü lön fé le anya go kat vesz fel és ad le, mo -
zog, nö vek szik, ket té osz tó dik; egy szó val:
él. A sej tek nek több nyi re a kö ze pe tá ján ta -
lál ha tó a sejt mag [2]. E nél kül a sejt nem
osz tód hat ket té, nem sza po rod hat. A sejt -
mag ban van az örö kí tô anyag, amely az 
adott sejt – s vég sô so ron az egész élô lény
– tes té nek fel épí té sé re és mû kö dé sé re vo -
nat ko zó ada to kat, in for má ci ó kat tar tal -
maz za. 

Az ál la ti (és em be ri) sej tek nek nin csen
sejt  fa luk, kül sô bur kuk te hát ma ga a sejt -
hár tya. Plaz má juk ban nin cse nek se szín -
tes tek, se zár vá nyok. Ál ta lá ban moz gé ko -
nyab bak a nö vé nyi sej tek nél.

• Va jon a tyúk to jás is él, az az vesz fel és
ad le anya go kat, mo zog, nö vek szik stb.?

Kü lön bö zô sej tek [1]

Em be ri és ál la ti sejt [2] Az em ber át la gos ké mi ai ös  sze té te le [3]

sejt hár tya

sejt mag

sejt plaz ma

izom sejt

csont sejt

zsír sejt ideg sejt

sejt sz ervec skék

vér sej tek

mi rigy sejt

hám sejt

hím ivar sejt

0,65 kg szén hid rát

3,35 kg szer vet len só

7  kg zsír

11   kg fe hér je

43   kg víz

65   kg test súly
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A sej tek ben sok fé le anyag van. A leg több
sejt ben sok a víz. Egy fel nôtt em ber sejt  jei -
nek át la go san kb. 60%-a víz. A víz ben 
– ol dott ál la pot ban – ás vá nyi anya gok van -
nak. A plaz ma alap anya gát a fe hér jék al kot -
ják. Ezek tôl ko cso nyás, ru gal mas a plaz ma.
Fe hér jék és zsír sze rû anya gok együtt al kot -
ják a sej tek ben lé vô sejt sz ervec skéket. Va la -
mi lyen for mában min den sejt ben ta lál ha tó
cu kor [3].

A SZÖ VE TEK

Az ál la ti és em be ri szö ve tek re jel lem zô,
hogy sej tek bôl és sejt közötti ál lo mány ból
áll nak. A hám szö vet szo ro san il lesz ke dô

sej tek bôl áll; sejt közötti ál lo má nya alig
van. Egyik faj tá ja a kül sô és bel sô fe lü le te -
ket bo rít ja. Bô rünk kül sô ré sze több ré te gû
hám szö vet [4]. A bel sô fe lü le te ket – pl. a
vér   erek, a húgy hó lyag vagy a szív bel sô fe -
lü le tét – egy ré te gû hám fe di.

A hám szö vet má sik fô faj tá ja mi ri gye ket
al kot, ame ly vá la dé kot ter mel  [5]. Ilyen vá -
la dék pél dá ul a ve rej ték, s ilye nek a hor -
mo nok is.

A kö tô szö ve tek ös  sze kö tik a kü lön bö zô
szö ve te ket, szerv rész le te ket. Ezek ben szin -
tén sok a sejt közötti ál lo mány. Pél dá ul ru -
gal mas ros tok van nak a sej tek kö zött a bô -
rünk ben (a hám ré teg alatt) [6]; erôs, kö te -
gek be ren de zô dô ros tok van nak az inak -
ban [7]. Ide so rol juk a zsír szö ve tet is, ame-
ly nek nagy sejt jei sok zsírt rak tá roz nak [8];
és a vért is, amely nek fo lyé kony a sejt
közötti ál lo má nya. 

A mun ka fü zet ben kü lön fe je zet ta lál -
ha tó A sej tek anya ga i nak vizs gá la ta cím-
mel!

Hám szö vet [4] Mi rigy szö vet [5] La za ros tos kö tô szö vet [6]

Ín szö vet [7] Zsír szö vet [8] Csont szö vet [9]
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A tá masz tó szö ve tek nek tes tünk tar tá sá -
ban („tá masz tá sá ban”) van sze re pe. Er re a
szö vet tí pus ra az jel lem zô, hogy a sejt jei
nem il lesz ked nek szo ro san, kö zöt tük sok a
sejt közötti ál lo mány. Ez a cson tok ban [9]
ke mény, a por cok ban [10] ru gal mas. Porc
ta  lál ha tó pl. az ízü le tek ben és a fül kagy ló -
ban.

Az izom szö vet re a moz gás jel lem zô.
Há rom faj tá ját kü lön böz tet jük meg. A ha -
ránt csí kolt izom szö vet [11] a váz izom za -
tot, a si ma izom szö vet [12] a bel sô szer vek
izom za tát al kot ja. A váz iz mok gyors ös  sze -
hú zó dás ra ké pe sek, de csak rö vid ide ig. 
A bel sô szer vek izom za ta las sab ban mo -
zog, de hos  szú ide ig nem fá rad ki. A si ma-
és a ha ránt csí kolt izom szö vet mel lett van
még egy har ma dik faj ta is: a szív izom szö -

vet [13]. Ez egye sí ti ma gá ban a má sik ket -
tô elô nyös tu laj don sá ga it, az az kel lô en
erôs is, ki tar tó is.

Ideg szö vet al kot ja az agy ve lôt, a ge rinc -
ve lôt és az ide ge ket [14]. Az ideg sej tek tes -
té rôl ál ta lá ban több rö vi debb és egy hosz  -
szabb nyúl vány ered. Az elôb bi ek föl ve -
szik, az utób bi ak más sej tek hez to váb bít -
ják az „in for má ci ót”. A szi ge te lô hü vellyel
bur kolt hosszú nyúl ványt ideg rost nak ne -
vez zük [15]. Az ide ge ket kö te gek be ren de -
zett ideg ros tok al kot ják. 

Porc szö vet [10] Ha ránt csí kolt izom szö vet [11] Si ma izom szö vet [12]

Szív izom szö vet [13] Ideg szö vet [14] Az ideg sejt fel épí té se [15]

1. Mely al ko tó ré szek ta lál ha tók meg
min den élô lény sejt je i ben?

2. So rold fel, mi lyen anya gok al kot -
ják a sej te ket!

3. Mek ko rák a kü lön fé le sej tek?

rö vid nyúl vá nyok

sejt mag

sejt test

ve lôs-
hü vely

vég-
fácska

hos  szú 
nyúl vány

⎫
⎬
⎭

⎧
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎨
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎩
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* * *

Az örö kí tô anyag a de zo xi ri bo nuk le in sav
(DNS) ne vû ve gyü let. Ez tar tal maz za az in for -
má ci ót az adott szer ve zet re jel lem zô fe hér jék
fel épí té sé re, s ezen ke resz tül a tu laj don sá gok
ki ala ku lá sá ra. Ne ve ze tes sa ját sá ga, hogy sa ját
ma gá ról pon tos „má so la tot” tud ké szí te ni, s ez
a má so lat ke rül be sejt osz tó dás kor az új sej -
tek be. Így örö kí ti át a tu laj don sá go kat az utó -
dok ra is.

*

A sejt hár tya és a sej ten be lül szin te min den
sejt sz ervecske igen vé kony (fe hér jék bôl és zsír -
sze rû anya gok ból ál ló) hár tyák ból – memb rá -
nok ból – épül fel. Ezek nek a hár tyák nak a fe lü -
le tén men nek vég be az élet hez nél kü löz he tet -
le nül szük sé ges ké mi ai fo lya ma tok: a mo le ku lák
föl épí té se vagy le bon tá sa, az ener gia ter me lô
oxi dá ci ók stb.

*

A csont szö vet sejt közötti ál lo má nyá nak ke -
mény sé gét el sô sor ban kal ci um-fosz fát és kal ci -
um-kar bo nát ad ja. Így te hát a csont a szer ve zet
je len tôs Ca- és P-rak tára is.

*

A fül kagy ló ban lé vô porc ru gal mas sá gát ma -
ga don is kön  nyen ki pró bál ha tod.

12

4. Mi a sejt mag ban lé vô örö kí tô
anyag bi o ló gi ai fel ada ta?

5. Jel le mezd a hám szö ve tet ál ta lá -
ban és a faj tá it kü lön-kü lön!

6. Mi a kö zös sa ját sá ga a tá masz tó-
és kö tô szö ve tek nek?

7. Mi az egyes kö tô szö ve tek sejt
közötti ál lo má nya?

8. Hol van a szer ve ze ted ben porc -
szö vet?

9. Mi lyen izom szö vet bôl van a hen -
tes nél vá sá rolt csir ke zú za, és mi lyen bôl
a csir ke szív?

10. Mi a kü lönb ség ideg és ideg rost
kö zött?

A fe hér je mi nô sé gét a DNS ha tá roz za meg

a sejt mag  anyaga

a föl te ke re dett 
DNS-szá lak al kot ta 

kro mo szó ma szer ke ze te

a kro mo szó ma szer ke ze te
na gyít va

a DNS-mo le ku lák
alap egy sé gei 
a gé nek – 
egy- e gy gén 
rend sze rint 
egy- e gy fe hér je
kód ját hor doz za

a DNS egy szá la
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Az ál la tok és az em ber tes te a kül takarón
át érint ke zik a kül vi lág gal. En nek ket tôs
fel ada ta van: véd is a kör nye ze ti ha tá sok -
kal szem ben, és kap cso la tot is biz to sít a
kör nye zet tel. A hi deg és a me leg, a fény és
az ár nyék, a le ve gô por- és pá ra tar tal ma,
a szel lô si mo ga tá sa, a tö vi sek szú rá sa, a
csí pé sek és az üté sek kö zös né ven: kör nye -
ze ti ha tá sok. Ezek a kör nye ze ti ha tá sok az
élô lé nyek tes té nek fel szí nét érik. 

Az em ber kül takaró ja a bôr, amely vé di
is szer ve ze tünk bel sôbb ré sze it, s ér zék -
szerv ként fel is fog ja a kör nye zet bôl ér ke -
zô in ge re ket. Bô rünk há rom ré teg bôl áll.

Kí vül van a hám, alat ta az ir ha, leg be lül a
bôr al ja [1]. 

A hám ön ma gá ban is több sejt sor ból
álló, több ré te gû, ún. hám szö vet. Leg bel sô
sejt so ra ál lan dó an osz tó dik. A fi a tal sej tek
az idô seb be ket fo lya ma to san a fel szín fe lé
tol ják. Eköz ben a sej tek egy re la po sab bak
lesz nek, majd vé gül el sza ru sod nak, el hal -
nak. Így be lül rôl pó tol ják a hám sza ru ré -
teg ét, mely kí vül rôl ál lan dó an ko pik (hám -
lik). A sza ru ré teg nagy já ból te hát ugyan -
olyan vas tag ma rad. A hám, de leg fô kép -
pen a sza ru ré teg a dör zsö lés tôl, kar co lás tól
vé di szer ve ze tün ket. Az ép há mon a bak té -
ri u mok nem jut hat nak át, te hát a bôr a szer -
ve ze tünk el sô vé del mi vo na la.

A hám leg bel sô sejt so ra i ban fes ték anyag
van. En nek men  nyi sé ge ha tá roz za meg bô -
rünk szí nét. Ez a fes ték a fény su ga ra kat el -

A BÔR

• Ke ress pél dá kat ar ra, hogy va la mely
ál lat kül takaró ja in kább a vé de lem,
vagy in kább a kap cso lat tar tás szer ve!

Az em beri bôr szer ke ze te [1]

I. hám

ve rej ték mi rigy 
kivezetôc söve

vér erek

vér erek

zsír pár nács ka

a szôr tü szôt 
moz ga tó si ma izom

II. ir ha

III. bôr al ja

⎫
⎬
⎭

ve rej ték mi rigy 

szôr szá lak

csu pasz ideg vég zô -
dé sek

fag  gyú mi rigy

szôr tü szô

szôr hagy ma

ideg
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nye li, így vé di a túl erôs nap su gár zás tól a
mé lyeb ben fek vô szö ve te ket. A fes ték
mennyi sé ge meg sok szo roz ha tó rend sze res
na po zás sal, szo lá ri u mo zás sal. 

A hám he lyen ként kesz tyû ujj sze rû en
be nyú lik az alat ta le vô ir há ba. Ez a mély -
be nyú ló hám csa tor na a szôr tü szô. En nek
al ján van a szôr hagy ma, amely bôl a szôr -
szál nô.

A hám ré teg hez tar toz nak, de az ir há ba
mé lyed nek a fag  gyú mi ri gyek és a ve rej ték -
mi ri gyek is. A fag  gyú mi ri gyek a szôr tü szô -
be nyíl nak. Vá la dé kuk pu há vá te szi a bô -
rün ket. A fag  gyú ról a víz is le pe reg. A ve -
rej ték mi ri gyek sós fo lya dé kot ter mel nek.
Me leg ben több, hi deg ben ke ve sebb ve rej -
ték ter me lô dik. A ve rej ték – el pá rol gá sá val
– hôt von el a szer ve ze tünk bôl, s így hû ti a
test fel szí nét.

Az ir ha sok kal vas ta gabb a hám nál. Sejt jei
rit kán áll nak. A sej tek kö zött erôs, de ru gal -
mas ros tok al kot nak ku sza szö ve dé ket. E ros -
tokban gaz dag kö tô szö vet mi att nyú lik a bô -
rünk olyan kön  nyen. Az ir hát sok ér

há lóz za be. A hám élô sejt jei is in nen kap -
ják a táp anya go kat és az oxi gént. Az ir ha
erei me leg ben ki tá gul nak, hi deg ben össze -
szû kül nek. Ami kor va la ki el pi rul, ak kor is
ezek az erek tá gul nak ki. Az el sá pa dás
oka, hogy ezek az erek ös  sze szû kül nek.

A bôr leg bel sô ré te ge a bôr al ja. Szin tén
kö tô szö vet bôl áll. A kö tô szö ve ti sej tek kö -
zött több-ke ve sebb zsír tar tal mú sejt is ta -
lál ha tó. Ez a zsír szö vet né hol úgy fel sza po -
ro dik, hogy zsír pár nák ke let kez nek. A zsír
rossz hô ve ze tô, te hát a bôr al já ban le vô
zsír szö vet vé di szer ve ze tün ket a le hû lés tôl.

Száj üre gün ket, légutainkat, ál ta lá ban
tes tünk bel sô fel szí nét szin tén hám fe di. 
Ez a hám kü lön le ges „bôr”, nem sza ru so -
dik el, és a ben ne le vô mi ri gyek nyál kát
ter mel nek, mely a hám fe lü le tén szét te rül.
In nen kap ta a ne vét is: nyál ka hár tya.

* * *

Az ôs em ber ru há ja az el ej tett ál lat le nyú zott
bun dá ja volt. A hor to bá gyi pász to rok ma is
hord ják a hos  szú szô rû juh bôr bôl ké szült su bát
[2]. A bocs kor, a sa ru, a ci pô, a csiz ma és a
kesz tyû nem rég még ki zá ró lag bôr bôl ké szült.
Ma már több nyi re mû anyag gal he lyet te sí tik a
bôrt. A hon fog la ló ma gya rok ve zé rei ne mes
vad bô ré bôl ké szült ka ca gányt vi sel tek. 

*
(Mit je len te nek ezek a szó lá sok? „Elô re ivott 

a med ve bô ré re.” „El hord ta az ir há ját.”)

*Su ba [2]

14

1. Me lyek a kül takaró ál ta lá nos fel -
ada tai?

2. Mi ért ne vez zük a bôrt vé del mi vo -
nal nak?

3. Ne vezd meg bô rünk ré te ge it!
4. Me lyik bôr ré teg ben me lyik szö vet

ta lál ha tó?
5. Mi kor hût job ban a ve rej ték: szél -

csend ben vagy sze les idô ben?
6. Mit ter mel és mi a fel ada ta a faggyú -

mirigynek?
7. Mi a sze re pe a ve rej ték mi rigy nek?
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Aki nek a bô ré ben egy ál ta lán nem ke let ke zik
fes ték, azt al bí nó nak ne vez zük (albus la tin szó,
je len té se ’fe hér’). Az ilyen em ber bô re egé szen
fe hér, vagy ha a vér erek át tet sze nek raj ta, ak kor
ró zsa szín; ha ja, szem pil lá ja és szem öl dö ke
majd nem fe hér. Ha zánk ban kb. 500 tel je sen al -
bí nó em ber él [3].

A szep lôt és az anya je gyet is a fel hal mo zó dó
fes ték okoz za. 

*
A kö röm ke mény sza ru le mez [4]. A kö röm -

ágy fél hold ala kú fe hér te rü le té rôl nô elô re fe lé.
Ha a kö röm ágy meg sé rül, a kö röm le vá lik.

*

A haj szál is szôr. Dús ha jú em ber fe jén fél -
mil lió haj szál is le het. Szá lan ként kü lön bö zô
idô ben, de 5–15 év alatt min den haj szál ki hul -
lik, és a szôr hagy má ból új nô he lyet te. Ha a
szôr hagy mák na gyobb te rü le ten el pusz tul nak,
ak kor ott a bôr ko pa szon ma rad.

*
Még a leg so vá nyabb em be rek te nye rén és

tal pán is meg ta lál ha tók a zsír pár nák. A kö vér
em be rek ben ös  sze füg gô zsír ré teg van. Ami kor
a gye re kek csip-c sip csó kát ját sza nak, ak kor a
kéz hát bô rét eme lik fel, amely nek al só ré te ge
kü lö nö sen la za kö tô szö vet.

*
Aki nem szo kott a fi zi kai mun ká hoz, an nak a

te nye rén elô ször víz hó lyag tá mad. A víz hó lyag
úgy ke let ke zik, hogy a hám el vá lik az ir há tól,
és a hó lyag ban sejt közötti  nedv gyû lik ös  sze. 
A vér hó lyag vi szont az ir há ban lé vô erek sé rü -
lé sé vel ala kul ki.

*

Az ujj le nyo mat raj zo la ta egyé nen ként kü lön bö -
zô, és egész éle tünk so rán vál to zat lan. Ezért hasz -
nál ja a rend ôr ség a bû nö zôk nyil ván tar tá sára [5].

*
A tej mi rigy az em lô sök re jel lem zô bôr mi -

rigy; en nek vá la dé ká val ne ve lik fel az em lô sök
az utó da i kat. A törzs fej lô dés so rán a ve rej ték -
mi ri gyek ala kul tak át fo ko za to san tej mi rig  gyé.
Az em lô kez de mé nyek mind a két nem nél ki -
ala kul nak, de a fi ú kon nem fej lôd nek ki.

Albínó gye rek [3]

A szépen ápolt köröm üde látvány [4]

A bôr lé cek kü lön bö zô sé ge mi att 
min den em ber nek más az ujj le nyo ma ta [5]
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