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 A legtöbb állat rendelkezik valamiféle vázrendszer-
rel. Az ízeltlábúak külső vázzal rendelkeznek, a gerin-
ceseknek, így az embernek is belső vázuk van, amit 
a porc- és a csontszövet alkot. Négy fő feladata van 
a csontrendszernek:

 A szervezet szilárd vázát alkotja.
 A mozgások jelentős részét a csontok egymás-

hoz képest való helyzetváltozása okozza.
 Védőburkot alkot az egyes sérülékeny szervek 

körül.
 A vérképzés a csontok belsejében zajlik.

 A csont felépítése
 Kisebb mennyiségben találunk csontsejteket, ezek 

aktívan építik és bontják a csont anyagát, elősegítve 
a szervezet alkalmazkodását a megterhelésekhez.

 Jelentős a sejt közötti állomány.
 Ennek szervetlen részét főleg kalcium és foszfor 

alkotja. A csont szilárdságát szolgálja.
 A szerves fehérjék pedig a rugalmasságot bizto-

sítják.

 Kívülről idegekben és erekben gazdag csonthártya 
borítja.

 A belseje gyakran kevésbé tömör, lehet akár telje-
sen üreges is.

 A csontok fajtái

 Az ember legnagyobb csontja a combcsont, legki-
sebbek a hallócsontocskák.

 Négy fő alakra oszthatók:
 Csöves – belül üreges csontok, egy irányban 

megnyúlt az alakjuk.
 Lapos – a tér egyik irányában jelentősen rövi-

debbek, mint a másik kettőben.
 Köbös – nagyjából mindhárom irányban azonos 

kiterjedésűek.
 Labirintusos – bonyolult, de szabályszerű felépí-

tésűek.

A csontokban is merőlegesek a terhelésre a gerendák

4. A csontszövet, a csontfajták

 I. A BÔR ÉS A MOZGÁSSZERVRENDSZER
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Hasonlóan bonyolult hálózat a keringés rendszere is

15. A keringés

 II. AZ ANYAGCSERE

 Szervezetünk sejtjei néhány kivételtől eltekintve 
elvesztették az önálló helyváltoztatás képességét, 
jelentős alakváltoztatásra is csak az izomsejtek ké-
pesek. Az életadó vér állandó körforgása egy zárt 
rendszerben, az érhálózatban történik, ennek 
egy megvastagodott, izmos része a szív. Pumpáló 
mozgása tartja fenn az áramlást, a vér sosem hagy-
ja el az ereket. Az anyagleadás és -felvétel az erek 
falán keresztül történik.

 Az ember keringési rendszere két körből áll, szí-
ve négyüregű.

 A keringési rendszer felépítése

 A szív kamrája felől elágazó artériákban (verő-
erek) áramlik a vér, míg el nem éri a legvékonyabb 
kapilláris ereket (hajszálerek). Ezek belső átmérője 
a vörösvértestekével egyezik meg. Az összeszedő-
dő, a vért a szív felé továbbító ereket vénáknak 
(gyűjtőereknek) hívjuk, és a pitvarokba torkollanak.

 Az áramlást billentyűk egyenirányítják.
 A vér a következő útvonalon járja be a testet:

 jobb kamra  tüdő (kis vérkör)  bal pitvar 
bal kamra  test (nagy vérkör) jobb pitvar 
jobb kamra

 A szív izomzata különleges felépítésű, a már meg-
ismert tulajdonságain kívül képes még a sejtről 
sejtre tör ténő ingerületvezetésre, sőt, a szinuszcso-
móban az összehúzódásához szükséges ingerület 
létrehozására. Ez biztosítja a szív kitartó és zavar-
talan működését a legszélsőségesebb helyzetek-
ben is.
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Nevezd meg az ábrán jelölt részleteket!

A vérerek szerkezete hasonló, de a rétegek vastagsága eltérő. Kí-
vül kötőszövet, belül hám borítja, köztük simaizom található. Az áb-
rán jelöld az egyes szöveteket. Miért vastagabb vajon az artériák fala? 

Egyedül melyik réteg fi gyelhető meg a kapillárisereknél?

Milyen különbséget látsz még a vénák és az artériák szerkezete közt?

Milyen szövet alkotja vajon a szív középső (legvastagabb) rétegét? 

Az egyes szervek különbözőképpen viselik el a keringés hiányossá-
gait. Az idegrendszer és a szív percekre sem maradhat vérellátás nélkül. 
Egy megfelelően kezelt végtagot ma már egy baleset után órák múlva 
is vissza tudnak varrni.

Mitől függ az adott szövet tűrőképessége?

a)  b) 

A kórházakban és mentőautókon használt eszköz, a pulzoximéter,
a beteg ujjának végére erősítve optikai úton fi gyeli a vér oxigénnel való 
telítettségét. Mit gondolsz, mikor kezdi el jelezni legkorábban, hogy 

a páciens légzésében probléma állt be? 

Mikor jelzi, ha a keringési rendszerben jelentkezik a probléma?

1.

2.

3.

4.

2.

1.

5. Billentyűk

II. AZ ANYAGCSERE

A vénákból befolyó vért a pitvarok gyűjtik, majd a nyomást emel-
ve átpréselik a kamrákba. Itt az újabb összehúzódás még tovább növe-
li a vér nyomását, kijuttatva az artériákba. Az általánosan elterjedt zse-
bes billentyűk feladatát mindkét vérkörben egy helyen, ahol a legna-
gyobb nyomásnak kell ellenállniuk, az átszakadás ellen inakkal erősített 
vitorlás billentyűk látják el. Hol van zsebes, és hol vitorlás billentyű?

A vénákban  billentyű van. A véna és a pitvar közt  bil-

lentyű van. A pitvar és a kamra közt  billentyű van. A kamra és 

az artéria közt  billentyű van. Írd az ábrák alá a billentyű típusát!

5.
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Egymást követő sorrendben töltsd ki a táblázatot a keringési rendszer alábbi részeivel, majd írd alá, hogy 
alacsony vagy nagy nyomású-e! Ha friss vért tartalmaz, a legalsó cellát színezd pirosra, ha oxigénben szegény, 
kékre!

tüdővéna, aorta, bal szívfél, tüdőartéria, jobb szívfél, testvéna

Érszakasz

Nyomás

Oxigéntartalom

6.

15. A keringés

A végtagok vénáiban zsebes billentyűk akadályozzák meg a vér 
visszaáramlását az egyes mozdulatok során vagy a gravitáció hatására, 
ezzel segítve a szív munkáját. Az emlősállatok törzsében futó nagy vé-
nákban nincsenek billentyűk. Miért nincs itt szükség rájuk? 

Az ember törzsében sincs, pedig szükség volna rá. Mi a magyarázat? 

Ha valaki élete során sokat áll egy helyben (pl. olyan a munkahelye), 
a lábában visszértágulatok jöhetnek létre az erek falára nehezedő fo-
lyadékoszlop nyomása miatt.

Az artériákban miért nem jön létre tágulat? 

Jelöld az ábrán az érfalakra jutó nyomás változását!

6.

A szív nyugalomban átlagosan 72-szer húzódik össze percenként, 
de ez szélsőséges esetben akár 200/perc is lehet. Az ilyen nagy munkát 
végző szívizom ellátását nem az átfolyó vér biztosítja, hanem külön ér-
rendszer, a koszorúerek. A szív a működéséhez a teljes keringés 20%-át 
igényli.

Jelöld az ábrán színezéssel a koszorúereket!

Mennyi a nyugalmi perctérfogat? 

Mennyi vért pumpál egyetlen összehúzódás? 

Mennyi a koszorúereken átfolyó vér perctérfogata? 

Legfeljebb hányszorosára növekedhet a pulzus? 

7.

8.

7.Az emberi szív
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„Ha a pulzus nem tapintható, a szív megállt. Ilyenkor ritmikus mellkasnyomással mesterséges vérkeringést kell biztosíta-
ni, mert csak így juttatható tápláló vér az agyba. Hogy ez a vér az agyat táplálni tudja, oxigént kell tartalmaznia, ezért 
a mellkasnyomást váltakozva kell alkalmazni a mesterséges lélegeztetéssel… A szegycsont lenyomásakor összenyomjuk a 
szívkamrákat a mellkasban, ezek vért pumpálnak ki onnan, amely a szövetek felé áramlik. Ha a nyomás megszűnik, a mellkas 
felemelkedik, és a szívkamrákból eltávozott vér helyére új szívódik be, amelyet újabb nyomással kiáramlásra kényszerítünk.”

(Az elsősegély kézikönyve)

Olvasd el az alábbi mondatokat, és döntsd el, melyik igaz és melyik hamis! 

A szegycsont lenyomásával vért pumpálunk a leállt szív felé.

A mellkasnyomást megszakítás nélkül végezzük, hogy biztosítsuk a mesterséges vérkeringést.

A kipumpált vér helyére új vér kerül, ezt újabb nyomással az agy felé továbbíthatjuk.

A mellkasnyomást és a mesterséges lélegeztetést felváltva kell végezni az oxigén biztosításának érdekében. 

pulzus – pulse
vérnyomás – blood pressure
kamra – ventricle
billentyű – valve
koszorúér – coronary

http://www.educypedia.be/education/biology-
anima tionscardio.htm Szívanimáció az EKG mozgá-
sával összevetve.
http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/pe/
pe_causes.html Trombózis és embólia magyarázata.
http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/
Diseases/af/af_what.html Ritmuszavar, szív 
ingerületvezetése.

Szótár Linkgyûjtemény

II. AZ ANYAGCSERE

A szív ritmikus összehúzódása ingadozó nyomást eredményez, de ez 
az artériákban érezhető csak. A keringési rendszer állapotáról sokat elárul, 
hogy nyugalomban mennyi a pulzus, és milyenek az artériákban a szélső 
nyomásértékek. Ez csuklón, vagy a nyaki artérián könnyen tapintható.

Mennyi a nyugalmi pulzusod?  /perc 

Végezz 20 guggolást, és számold meg ismét a pulzusodat!  /perc

A vérnyomásmérő működése a következő. Egy felfújható mandzset-
tát tesznek a karra, majd felpumpálják úgy, hogy elszorítsa az artériát, 
aztán óvatosan kiengedik a levegőt, és fonendoszkóppal hallgatja az 
orvos, hogy milyen nyomásértéknél surran át először a vér az artérián 
– ez a felső érték. Amikor pedig megszűnik a vér szakaszos átjutása és 
már állandóan képes áramlani, az az alsó érték.

Az ábrán jelöld a betűjelekkel, hogy a) ki az orvos, b) ki a páciens, 
c) melyik a fonendoszkóp, d) hol a mandzsetta, e) hol a pumpa,  
f ) melyik a mérőműszer!

Vajon mi károsodhat, ha nagyon magas a vérnyomás? 

Mi történik, ha nagyon lecsökken a vérnyomás? 

9.

9.
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A csontok szerkezete olyan, hogy csak a teherbírás szempontjából legszükségesebb részeken építi fel 
a csontszövetet. Mit gondolsz, miért nem tömörek a csontok?

 

Mire következtetsz ez alapján a csont sűrűségével kapcsolatban a többi szövetéhez képest?

 

Kösd össze a combcsont metszetét ábrázoló kép megfelelő részét az alábbi fogalmakkal!

 csonthártya tömör csontállomány szivacsos csontállomány  csontüreg

A sárga csontvelő a csöves csontok üregében helyezkedik el, elsősorban zsírszövetből áll. Mi lehet a sze-
repe?

 

A vörös csontvelő az egyes csontok szivacsos állományát tölti ki, és a vérképzésben van szerepe. Rajzold a má-
sodik feladat ábráját a füzetedbe, és színezd sárgára, illetve pirosra a megfelelő helyeken a csontot!

A gerincoszlop az egész test tengelye. Az ember függőleges irány-
ban álló gerince teljesen egyedülálló az élővilágban. A koponya rugal-
mas alátámasztása érdekében kettős S kanyarulat alakul ki.

A gerincoszlopot öt részre oszthatjuk. 7 csigolyából áll a nyaki szakasz, 
12-ből a háti, 5-ből az ágyéki. A keresztcsont 5, a farkcsont pedig – 
egyéntől függően – 4-6 csigolya összenövése során alakult ki. Jelöld az 
ábrán a szakaszok határait, írd mellé a nevüket!
Melyik csigolyákhoz kapcsolódnak vajon a bordák? 
Tapintsd ki magadon! 

Ennek a szakasznak minden csigolyájához kapcsolódik két borda. 
Ez alapján válaszolj: hány pár borda van egy emberben? 

Jelöld a megfelelő csigolyáknál a bordákat!

1.

2.

3.

4.

I. A BÔR ÉS A MOZGÁSSZERVRENDSZER
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Írd be a megfelelő helyre a csontok nevét!

alsó állkapocs, csigolyák, kulcscsont, lapocka, felkarcsont, singcsont, orsócsont, kézujjpercek, kéztőcsontok, 
kézközépcsontok, bordák, szegycsont, medence, combcsont, szárkapocscsont, sípcsont, lábujjpercek, lábkö-
zépcsontok, lábtőcsontok

5.

A szertár csontvázának segítségével keresd meg a csöves, lapos és köbös csontokat! Szövegkiemelővel 
kihúzva, vagy színes tollal bekeretezve a feliratokat jelöld a fentebbi ábrádba írt neveken!

Közösen ellenőrizzétek! Melyiket nem lehetett egyértelműen besorolni?

 

A koponya szerkezete roppant bonyolult, hiszen sokféle feladatnak kell 
eleget tennie. A könnyebb eligazodás érdekében két fő részre oszthatjuk: agy-
koponyára, ami néhány lapos csontból áll, és az agynak védett helyet bizto-
sít, és arckoponyára, ami a táplálkozást és a légzést szolgálja, valamint sokféle 
érzékszerv helye található itt.

Húzd be a kettő közti határvonalat az ábrán!

6.

7.

4. A csontszövet, a csontfajták
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Az élőlények alakját alapvetően a vázrendszer határozza meg, akkor is, ha ez belső váz. Sok tulajdonsá-
gukra lehet következtetni így. A következő ábrasoron karikázd be az agykoponyákat, és fi gyeld meg, hogyan 
változik méretük az egyes élőlények esetében az arckoponyához képest! Mire következtetsz ebből a viselkedé-
sükkel kapcsolatban?

 

Rendezd növekvő sorba a fejletlentől a legfejlettebb felé a felsorolt gerinceseket!

 <  <  <  <  < 

egér

I. A BÔR ÉS A MOZGÁSSZERVRENDSZER

„A fi atal csontok, amelyek még növekedésben vannak, rugalmasak, elhajolhatnak, meghasadhatnak, berepedhetnek, mint a 
fi atal faág – innen az ilyenfajta sérülés „zöldgally-törés” elnevezése… Nyílt vagy kombinált csonttörések esetén seb keletkezik; 
a törés fölötti bőr folytonossága megszakad, a csont szabaddá válik, és a fertőzésre igen érzékeny csontvelőhöz a kórokozók 
közvetlenül bejuthatnak. Ha a bőr a csonttörés környezetében érintetlen, akkor beszélünk zárt törésről.”

(Az elsősegély kézikönyve, 1996)

Sorold fel a szöveg említette háromféle típusú csonttörést, majd jellemezd őket egy-egy mondatban a saját szavaid dal!

 : 

 : 

 : 

Az egyik típusú törést a szerző egy természetből vett hasonlattal mutatja be. Keress ilyen hasonlatokat a másik kettőre is!

 

csont – bone
csontváz – skeleton
csontvelő – bone marrow
koponya – skull

www.csontmester.hu 
Az Anatómia fül kategóriái érdekesek számunkra.

Szótár Linkgyûjtemény

8.

egé

ember
gyík

macska

béka

csimpánz
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A rajzon ábrázolt esetben mi okozza a testhőmérséklet 
emelkedését?

Milyen más módon tud megemelkedni az ember testhőmér-
séklete?

Mi a célja annak, ha didereg az ember, amikor fázik?

Miért magasabb egy izlandi ember alapanyagcseréje, mint egy korzikaié?

Gondold át, hogy az anyagcseréhez kapcsolódó szervek esetében mi az, amit akaratlagosan vagy képes 
mozgatni, és az alapján válaszolj, hol találunk harántcsíkolt izmokat!

Mi történt a ma már betiltott libatömés során – biológiai 
szempontból?

A 6. feladat alapján válaszold meg, melyik szakaszokon kell 
mesterségesen átjuttatni a táplálékot, hogy biztosan feldol-
gozza a liba emésztőszervrendszere?

Az anyagcsere irányítása végső soron az agy feladata, bár 
több fázis nem akaratlagos. Ezzel együtt a táplálkozási beteg-
ségek nagy része lelki eredetű.

Az anorexia a kóros soványság neve. Az anorexiás beteg ehet-
ne elegendőt, mégis elutasítja. Eddigi élettapasztalatod segít-
ségével gyűjts ötleteket, mi lehet az oka!

A nyugati civilizáció másik gyakori jelensége a kóros elhízás. 
Mi állhat a hátterében?

5.

6.

7.

8.

Összefoglalás

...

...

...

szívfrekvencia

légzés frekvenciája

testhőmérséklet
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II. AZ ANYAGCSERE

A fejezetben megismert fogalmak segítségével töltsd ki a rejtvényt! A szürke sávban, az alábbi latin mon-
dás magyar változatát kapod eredményül: Esse opportet, ut vivas, non vivere opportet, ut edas. (A meghatáro-
zások végén segítségül megadtuk a megoldás betűinek számát, a rejtvényháló körül pedig az olvasás irányát, 
az 1 számú a megoldás első fele, a 2 a második.)

9.

VÍZSZINTES:
  1.  Ezt tenné a gyomorsav a gyomorfallal, ha nem 

volna védőbevonata. (3)
  2.  Porcos gyűrűkből áll. (6)
  3.  Ez történik az erek átmérőjével a szív felé halad-

va. (2)
  4.  Lebontása a gyomorban kezdődik. (7)
  5.  A csontfejlődéshez szükséges vitamin. (1)
  6.  Fontos szerepe van a vér töménységének meg-

határozásában. (2)
  7.  A biológiai oxidáció e folyamat különleges for-

mája. (2)
  8.  Mértéktelen sejtosztódás következtében létrejö-

vő betegség. (3)
  9.  A szervezet számára szükséges része a táplálék-

nak. (8)
10.  A kémhatás mértékegysége. (2)
11.  Az anyagcsere-folyamatok legfelső irányítója. (3)
12.  A testtömeg mértékegysége, rövidítve. (2)
13.  Szűrlet eleje. (3)
14.  Anyagok lebontásakor szabadul fel – angolul. (6)
15.  Módosult hámszövet, anyagok kiválasztására ké-

pes. (6)
16.  Nyirok eleje. (3)
17.  Égéskor keletkezik. (2)

18.  A gégében keletkezik. (4)
19.  A táplálékpiramisban az élelmiszerek fogyasz-

tandó mennyisége errefele nő. (2)
20.  Hangképző szervünk mássalhangzói. (2)
21.  Gyomor közepe. (2)
22.  Irányadó napi beviteli érték. (4)
23.  Hátsó fogunk a táplálékot … (4)
24.  A légcsőben ebbe az irányba áramlik a szén-dio-

xidban dús levegő. (2)
25.  Az élő szervezet egysége. (4)
26.  Ebbe az irányba vándorol a léghólyagban az oxi-

gén. (2)

FÜGGŐLEGES:
27.  Megette már a kenyere javát. (4)
28.  A vesemedencék száma vesénként. (3)
29.  Az immunizálás egyik eszköze. (2)
30.  Vízben élő, állati olajokban gazdag élőlény, em-

beri táplálék. (3)
31.  A gyomornedv tartalmazza. (3)
32.  Keletkezése érelzáródást okozhat. (3)
33.  Az immunrendszer a test … (3)
34.  Ezt teszi az amiláz a keményítővel. (6)
35.  Jelentős mennyiségét 3 pár mirigyünk termeli. (4)
36.  32 van belőle az embernek. (3)
37.  Szervezetünk második védelmi vonalát alkotó 

rendszer. (5)
38.  Különleges fajtája több magsoros. (3)
39.  Felfázást okozhat. (3)
40.  Vízben oldhatatlan tápanyag. (4)
41.  Kalciumban és fehérjében gazdag innivaló. (3)
42.  A friss vérben több van, mint a használtban. (6)
43.  A C-vitamin hiánybetegségének első két betűje. (2)
44.  A szükséges napi energiabevitel mértékegysége, 

röviden. (4)
45.  Lehet mennyiségi, vagy minőségi is. (6)
46.  Fehérjében gazdag zöldség. (6)
47.  Olajban gazdag növényi táplálék. (6)
48.  Szénhidrátban gazdag, egyik legalapvetőbb táp-

lálékunk. (6)
49.  A fogak segítségével teszi ezt az ember. (3)
50.  Egy fontos nyirokszervünk. (3)
51.  Ebben áramlik a vér. (2)
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2. Hő

  

Diákszemmel

Tisztelt 
Szerkesztôség!

Nem egészen értem,…

 Péter: …miért nem jut be a táplálék a légcsőbe, illetve, hogy mi történik, ha mégis bejut, vagyis félrenyel-
tünk?

– Ez tényleg érdekes probléma, ugyanis a garatban a táplálék és a levegő útja keresztezi egymást. A levegő 
a légcsőbe jut, de a tápláléknak át kell haladnia a légcső fölött, és a légcső mögött elhelyezkedő nyelő-
csőbe kell jutnia. Mindezt persze úgy, hogy normális körülmények között ne kerüljenek táplálékszemcsék 
a légcsőbe. A nyelés során történik meg ez, és a nyelés főszereplője a gége, ami egy porcokból és szala-
gokból álló képződmény. A nyelés szempontjából a legfontosabb, hogy a tetejét egy gégefedő nevű, 
bicikliülés alakú porc le tudja zárni. A saját nyakadon te is kitapinthatod, hogy nyelés közben a gége fel-
emelkedik, és ahogy felemelkedett, a gégefedő csapóajtószerűen rácsukódik, mert a felemelkedés miatt 
a nyelvgyök rányomja. Így a már fedett gége és légcső fölött áthaladhat a táplálék anélkül, hogy a légcsőbe 
kerülne. Ez a folyamat automatikusan, refl exesen működik. Néha persze hiba csúszhat be, például amikor 
nevettetnek nyelés közben. Ekkor előfordulhat, hogy a gégefedő mégsem zár tökéletesen, és néhány táplá-
lékszemcse bekerül a légcsőbe. Szerencsére ilyenkor beindul egy védekező légúti refl ex, a köhögés, amely-
nél erőltetett kilégzés valósul meg, és az akár 100 km/h sebességgel kiáramló levegő kisodorja a bekerült 
táplálékrészecskéket.

 Andi: …hogyan tudják a fehérvérsejtek a saját sejtjeinket megkülönböztetni a veszélyes kórokozóktól?

– A vércsoportok kapcsán szó volt arról, hogy minden sejtünknek a sejthártyáján van egy molekula, ami 
alapján azonosítani lehet. Úgy hívják, hogy HLA antigén; olyasmi, mint egy személyigazolvány, vagyis min-
den embernek más és más a HLA antigénje. Fehérvérsejtjeink keletkezésük után átesnek egy érési folyama-
ton, melynek pont az a lényege, hogy megtanulják megkülönböztetni a saját sejtet az idegentől, vagyis meg-
tanulják felismerni a saját szervezetre jellemző HLA antigént. A felismerés alapja a molekula alakja. Minden-
kinek másmilyen alakú HLA antigénje van. Ezek után már érthető, hogy ha bekerül egy baktérium, aminek 
a sejtfelszínén nincs az egyénre jellemző alakú molekula, akkor a fehérvérsejtek különböző módszerekkel 
nekilátnak a baktérium elpusztításának. De nem muszáj baktériumnak bekerülni; ha egy másik embertől ka-
punk egy szervet, például egy vesét, annak a sejtjein sem pont olyan alakú a HLA molekula, ezért azt is meg-
támadják a fehérvérsejtjeink. Emiatt van az, hogy a veseátültetésnek nem a sebészeti része a legnehezebb, 
hanem annak az elérése, hogy a beültetett vese ne lökődjön ki, vagyis ne tegyék tönkre a fehérvérsejtek, 
amik felismerik, hogy idegen sejtekről van szó.
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Még jól jöhet a biológia…

 Pali: …annak megértésében, hogy a különböző szervekben tárolt folyadékokból, egyéni hajlamtól és a táp-
lálkozástól függően, ugyanúgy, mint a tömény oldatokból, kövek kristályosodhatnak ki. Az epehólyagban tá-
rolódott epéből az epekő, a húgyhólyagban tárolódott vizeletből pedig a vesekő. Mindkettő erős, görcsös fáj-
dalommal járó tüneteket okozhat. Epekő esetén, mivel a kő elzárhatja az ürülő epe útját, előfordulhat, hogy 
az epefesték a vérben marad, és így sárgaság is kialakulhat. A vesekő pedig felsértheti a húgyutak belső hám-
ját, és így véres vizeletet eredményezhet. Epekő esetében táplálkozásunknál arra kell fi gyelni, hogy minél 
kevesebb zsiradékot fogyasszunk, vesekőnél pedig a megfelelő folyadékbevitelen kívül kerülni kell a nagy 
sóskasavtartalmú és magas kálciumtartalmú élelmiszereket.

Errôl jut eszembe…

 Erzsi: …azt olvastam valahol, hogy a gyomorfekélyt okozó baktériumok felfedezéséért kapták nemrég 
az orvosi Nobel-díjat.

– Igen, a 2005. évi orvosi-élettani Nobel-díjat Barry J. Marshall és J. Robin Warren ausztrál kutatók kapták 
a Helicobacter pylori nevű baktérium felfedezéséért, illetve annak megállapításáért, hogy a Helicobacter-
fertőzés felelős a gyomor- és bélbetegségek egy részéért. Ez azért nagyon fontos, mert eddig azt hitték, 
hogy a stressz, illetve a túlzott savtermelés felelős a gyomor- és nyombélfekélyért. Most, hogy kiderült, egy 
baktérium is ludas a dologban, lehetővé vált a hatékonyabb kezelés antibiotikumok segítségével. 

 Zoli: …szintén stresszbetegségnek tartják a szívrohamot vagy infarktust. Ez miért olyan veszélyes? Mi törté-
nik ilyenkor a szívben?

– Ilyenkor elzáródik, vagy jelentősen összeszűkül a szívben az egyik koszorúér. Emiatt a koszorúér által ellá-
tott szívizomrész nem jut oxigénhez. Ez különösen akkor veszélyes, ha a bal kamra területén történik, hiszen 
a bal kamra munkája a legnagyobb, és ha károsodik a szívizom, akkor ezt a munkát nem tudja elvégezni.
Nagyobb kiterjedésű infarktus esetén akár meg is állhat a szív. 
Koszorúér-szűkületet nemcsak a stressz, hanem a dohányzás, a mozgásszegény életmód, az érelmeszesedés 
is okozhat. Sajnos az infarktus Magyarországon a vezető halálokok közé tartozik.

II. AZ ANYAGCSERE
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