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MIRŐL TANULUNK AZ IDÉN?
Tavaly megismerkedtünk hazánk és a Föld nagy
tájainak élővilágával. Tanultunk a trópusi és a mérsékelt övezet tájainak élőlényeiről; a jeges vidékek,
a magashegységek és a tengerek növény- és állatvilágáról. Ezután megvizsgáltuk az élőlények és a
környezet kölcsönhatásait. Sokat foglalkoztunk
a környezetszennyezés hatásaival, a környezetpusztítás következményeivel.Végül tanultunk az élőlények rendszerezéséről: áttekintettük az élővilág
rendszerét a legegyszerűbb baktériumoktól a legfejlettebb zárvatermő növényekig, illetve emlősállatokig.
Ebben a tanévben a biológia tantárgy két nagy
témakörével foglalkozunk. Először megvizsgáljuk,
hogy az élő szervezetek miként épülnek fel sejtekből és a belőlük szerveződő szövetekből. Megnézzük azt is, hogy a szövetek mi módon szerveződnek
tovább szervekbe és szervrendszerekbe, amelyekből
felépül egy-egy szervezet. A második nagy témakörben csak az ember szervezetéről tanulunk.
Az idén tehát rólatok lesz szó, az ember testének felépítését és működését tanulmányozzuk.
Olyan téma ez, amely közvetlenül érint benneteket. Megismerkedünk az emberi test minden részével – még az intim részekkel is! –, megtanuljuk,
hogy melyik szervünk hogyan épül fel, hogyan működik. Sok mindent megtudhattok arról is, hogy
miképpen őrizhető meg az egészségetek.
A tartalomjegyzékből az is könnyen kiszámítható, hogy egy-egy életműködésünk megtárgyalására
nagyjából mikor kerül sor. Már most elkezdhetitek
gyűjteni az egyes témákra vonatkozó kérdéseiteket!
A tankönyvet munkafüzet egészíti ki. A kettő
csak együtt használható eredményesen. Nagyon
fontos, hogy a tankönyv ábráit alaposan tanulmányozd, mert csak így ismerheted meg saját tested
közvetlenül meg nem figyelhető felépítését, működését. A tankönyv szövegének és ábráinak tanulmányozása alapján könnyebben tudjátok megoldani a munkafüzeti feladatokat is.

Minden fejezetben – az elején vagy a szövegbe
iktatva – van egy (vagy két) olyan elgondolkodtató
kérdés, amely nem a tanult ismereteket ellenőrzi,
hanem továbbgondolásra késztet. Ezekre esetenként nem könnyű válaszolni, de nem is feltétlenül
azért vannak itt, hogy pontos válaszokat fogalmazzatok meg, hanem inkább azért, hogy beszélgessetek, vitatkozzatok róla. Akár a tanárotokkal is.

Néhány tanács a tanuláshoz
A leckék szövegét nem kell szó szerint megtanulnod. A lényeget kell megérteni és megjegyezni. Ezt
segítik elő a kérdések és feladatok. Ha a szöveget
alaposan és figyelmesen elolvasod, akkor a leckék
utáni kérdésekre pontos választ tudsz adni. Így ellenőrizheted önmagadat.
	A

színes háttéren található szövegek nem tananyagok, hanem az érdeklődőknek szóló kiegészítések, olvasmányok, megfigyelések.
	
A leckék egy része gyakorlati óra, amelyen
egyedül, párban vagy csoportban kísérletezünk,
projektfeladatot oldunk meg, vagy irányító kérdések segítségével szöveget dolgozunk fel.
	A
arra hívja fel a figyelmedet, hogy az adott
kérdéskörben érdemes keresgélni, kutatni a neten!
	A fejezeteket szöveges összefoglalás zárja le. Az
ezt követő kérdések segítségével ellenőrizheted,
hogy mennyire értetted és jegyezted meg a tudnivalókat.
	Jó, ha megtanulsz az interneten (Google, YouTube, Wikipédia stb.) is keresni. Ha okosan
használod, kimeríthetetlen információforrás
lesz számodra.
Eredményes tanulást kívánnak
a tankönyv készítői

4
11874 Biologia8 1–192_6.indd 4

2017. 02. 15. 12:54

AZ ÉLŐ RENDSZEREK
– RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ
„… vagy vedd példának a piciny fűszálat:
miért nő a fű, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?”
Babits Mihály: Esti kérdés
(részlet)
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

AZ ÉLŐ SZERVEZET NYÍLT RENDSZER
Földünkön az élet évmilliárdokkal ezelőtt (mintegy
3–3,8 milliárd éve) a meleg vizű őstengerekben keletkezett a tengervízben oldott élettelen anyagokból.
Hosszú idő telt el azóta, hogy az első, kocsonyás
csepphez hasonló, nagyon egyszerű, szerkezet nélküli anyaghalmazból bonyolult felépítésű élőlények
alakultak ki. Ennek a folyamatnak a pontosabb részleteit még nem teljesen ismerjük, de már vannak
biztató, az egyes részleteket értelmező tudományos
eredményeink.

Az életjelenségek

Akár az egysejtűeket – pl. a zöld szemesostorost –,
akár a legnagyobb tömegű soksejtűeket – pl. a kék
bálnát – vizsgáljuk, táplálkoznak, lélegeznek, mozognak, szaporodnak. Különféle életműködéseket
végeznek. Ezeket életjelenségeknek nevezzük. Az
élőlényeket az életjelenségek különböztetik meg
az élettelen anyagoktól. Az élő szervezetek tehát
életjelenségeikkel jellemezhetők (2. ábra)

nn Fogalmazd meg néhány mondatban, hogy mi-

lyen fontos különbséget látsz az élő szerveződések és az élettelen anyagok között! Az összehasonlításhoz válassz tetszés szerinti példákat!

Az élő rendszerek

Az élőlények közös tulajdonsága – méretüktől és
szerveződésüktől függetlenül –, hogy a külső környezetükből anyagot és energiát vesznek fel, ugyanakkor a saját testükből különféle anyagokat adnak
le a környezetbe. Az élőlények tehát a környezetükkel anyag- és energiaforgalmat bonyolítanak le
(1. ábra). Ezért az élő rendszereket nyílt anyagi
rendszereknek nevezzük.

ń

1. ábra. Sorold fel, hogy a fóka milyen anyag- és energiaforgalmat bonyolít le a környezetével!

2. ábra. A mozgás jól megfigyelhető életjelenség
Idézd fel a képek segítségével, miként úsznak a halak, és hogyan repülnek a madarak!

A legtöbb életjelenség az anyagcserével áll ös�szefüggésben. Az anyagcsere magában foglalja a
táplálkozást, a légzést és a kiválasztást. Alapvető
életjelenség a mozgás, az anyagszállítás, az ingerlékenység, a szaporodás, a növekedés, a fejlődés,
az öröklődés és a változékonyság. Az életjelenségeket azon az alapon csoportosíthatjuk, hogy milyen szerepük van az élőlények életében. Létfenntartó életjelenségek azok a működések, amelyek
egy-egy élőlény életben maradásához feltétlenül
szükségesek. Az életjelenségek másik csoportja a
faj fennmaradását biztosítja. Ezek a fajfenntartó
életjelenségek. Mi az egyes élőlények megismerése
során eddig részletesebben a mozgással, a táplálko-
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zással, a légzéssel és a szaporodással foglalkozunk
(3. ábra). A további életjelenségekről majd később
tanulunk.

Például nézzünk egy hazai lombos fát, az almafát. A téli nyugalmi időszak után, tavasszal az
emelkedő hőmérsékletben rügyezik, virágokat és leveleket fejleszt. Minden életműködése fokozódik,
nyár végére termést érlel. Ősszel az egyre csökkenő
hőmérséklettel együtt lombja elsárgul, majd lehullik. A hideg télben nem mutat élettevékenységet,
ez a nyugalmi időszaka. Csak addig figyelhetők meg
jól az életműködései, ameddig a környezeti feltételei
jók. Ha pl. virágzáskor éri a fát egy tavaszi fagy, abban az évben nem terem, de maga a fa életben marad.
Az élő rendszer és az élő környezet

Az élő rendszer és a környezet
élettelen tényezői

Az elmúlt évben tisztáztuk, hogy egy-egy élő szervezet csak akkor marad életben, ha a környezeti
feltételek számára megfelelnek (4. ábra). A tűrőképességgel fejeztük ki, hogy az élettelen környezeti tényezők változásait illetően milyen határok
között életképes egy faj. Amíg a környezeti tényezők változása az adott fajra jellemző határokon belül marad, addig az élőlény a változást jól viseli.
ÉLETTELEN KÖRNYEZET

Mivel az élőlények egymás számára is környezetet
jelentenek, az egymás közti kapcsolatok is hatnak
az életműködésekre. Tudjuk, hogy a legfontosabb
kapcsolatok a táplálkozási kapcsolatok. Már az elmúlt évben is vizsgáltuk, hogy milyen összefüggés
van egy életközösségben az egymással kölcsönhatásban lévő fajok között (5. ábra).
egyedszám (1000 fő)

3. ábra. Milyen életjelenség a zsákmányszerzés?
Milyen életműködések vesznek részt ebben az élettevékenységben?

160
140
120
100
80

víz
hőmérséklet

levegő

fény

talaj

60
40
20
0

állatok

növények

gombák
ÉLŐ KÖRNYEZET

4. ábra. A környezet tényezői
Az ábra elemzésével idézd fel, hogy milyen összetevői vannak
a környezetnek!

1905

1915

1925

1935 év

5. ábra. A sarki róka egyik gyakori zsákmánya a sarki nyúl
Elemezd a grafikont! Magyarázd meg, hogyan függ össze a
zsákmányállatok és a ragadozóik egyedszámának változása
ugyanazon az élőhelyen!

Ezt a megfigyelést most úgy bővítjük, hogy
amíg az élőlény és a környezete egyensúlyban
van, addig az életműködései zavartalanok. Ez az
egyensúly nem változatlanságot jelent, hanem kölcsönös alkalmazkodást.
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Kérdések és feladatok

1.	Milyen alapon különböztetjük meg az élő rendszereket az élettelenektől?
2.	Mi az életjelenség?
3.	Csoportosítsd az életjelenségeket annak alapján,
hogy az egyed létfenntartását vagy a faj fenntartását biztosítják! Tudsz-e a két csoport között
„elsőbbségi” sorrendet megállapítani?
4.	Mi történik azzal a fajjal, amelynek az egyedei
nem, vagy csak alig képesek szaporodni?
5.	Miért tekinthető minden élő rendszer nyílt anyagi rendszernek?
6.	Foglald össze, hogy milyen összefüggés van az
élő rendszer (szervezet) és a környezete között!

7.	Te is készíts egy grafikont, amellyel érzékelteted
az élő szervezetek közti kapcsolatban az egyensúly változását! Dolgozz a munkafüzetben, keress ügyes példát!
8.	Mit gondolsz? Megtörténhet-e, hogy egy élőhelyen a tápláléklánc csúcsragadozója óriási tömegben elszaporodik?
	Keress a neten! Gyűjts példákat, amelyekkel bizonyítani tudod, hogy az élő rendszer és a környezet egyensúlyának megbomlása az élő rendszer pusztulását eredményezi!

Milyen hatások vezethetnek egy életközösségben
az életközösség egyensúlyának felborulásához?
(Olvasmányfeldolgozás)
Vizsgáljuk meg egy példán, hogy mi vezethet az egyensúly felborulásához a természetes életközösségekben!
2015 telén óriási pusztítást végzett a hazai erdőkben egy hatalmas ólmos eső. Talán láttatok is erről a
katasztrófáról felvételeket a televízióban. A nagy mennyiségű esővel együtt jött a hirtelen nagy hideg, és az eső
ráfagyott a lombos fák ágaira, a fenyők tűleveleire és a
cserjékre, vastag, több tíz centiméteres jégbevonatot képezve. A növények nem bírták a jégréteg súlyát. A nagy
fák idősebb ágai lehasadtak, a fiatalabb fák és a fenyők
törzse derékba tört. Az erdők több évtized alatt kialakult
gazdag faállományát a katasztrófa egy nap alatt letarolta.
A következmények közül számunkra most az a fontos,
hogy az erdei állatok éppen a tél közepén elvesztették búvóhelyüket. A nagyvadak elmenekültek, a madarak nem
találták megszokott fészküket, a jég még a terméseket és
bogyókat is letarolta, így szinte élelemhiány alakult ki. Tehát az erdő életközösségében megbomlott az egyensúly.
Tavasszal és nyáron már látszott, hogy a növényevőknek
a száma csökkent a növényzet téli pusztulása miatt. Mivel
a madarak sem találtak megfelelő körülményeket, számuk
megcsappant. Ezzel viszont „jól jártak” a fakérgek alatt,
vagy az avarban áttelelt kártevő rovarok, mivel természetes fogyasztóik száma csökkent, és így szaporodhattak.
Persze ez nem segít az erdei növényzet megújulásában!
Az erdő megújulásához az erdészek évtizedes munkájára
lesz szükség. Ebben segíthet mindenki, aki csatlakozik az
„Ültess egy fát!” kezdeményezéshez!

6. ábra. Ólmos esőtől letört fák a Pilisben

 Nézz utána az interneten, hogy te hol segíthetsz hazai erdőink megújításában!
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

AZ ÉLŐLÉNYEK SZERVEZŐDÉSI
SZINTJEI
Az évmilliárdok során, a változó környezetben az
élő anyag egyre összetettebb lett, egyre magasabb
szerveződési szinteket ért el. Az elmúlt évben sokat
tanultunk az élővilág és a környezet egymásrautaltságáról. Vizsgáltuk az élőlények egymás között kialakult kapcsolatait is. Tudjuk, hogy az élőlények
egyedei nem magányosan, a környezettől elzártan
élnek, hanem meghatározott felépítésű és működésű közösségeket alkotnak. Ezek egymásra épülő
szerveződési szinteket jelentenek. Az egyed feletti,
egyre növekvő szintek alapjai a populációk, amelyek társulásokba, a társulások életközösségekbe,
biomokba, a biomok pedig a bioszférába tartoznak.
Minden alacsonyabb szint egy magasabb szint része (1. ábra).

a)

emésztőüregecske
lüktetőüregecske
sejtmagok
csillók
sejtszáj

b)

bioszféra
életközösségek
társulások
populációk
egyed

1. ábra. Az egyed feletti szerveződési szintek

nn Röviden foglald össze, hogy mit jelentenek a

felsorolt, egyed feletti szerveződési szintek!
(Ha esetleg elfelejtetted, nézd meg a Kislexikonban!)

Nem csak a fajok egyedei rendeződnek egyre
magasabb, több egységet magába foglaló szintekbe.
Az egyedben is megfigyelhetők az egymásra épülő
szerveződési szintek. Az egyed maga a szervezet.
Vannak olyan élőlények, amelyek egész életük során egyetlen sejtből állnak. Ezek az egysejtű szervezetek, az életműködések az egyetlen sejtben kialakult sejtszervecskékben játszódnak le (2. ábra).
A fejlettebb élőlények szervezete – így az embe-

2. ábra. A papucsállatka rajza (2.a) és fénymikroszkópos
képe (2.b).
Állapítsd meg, hogy az egyes életműködéseket mely sejtszervecskék végzik!

ré is – nagyon sok, akár több milliárd sejtből épül
fel. A soksejtű szervezetek sejtjei nem önállóak.
A fejlettebb többsejtűekben a sejtcsoportok
között már kialakul a működésmegosztás. Az
egyes életműködéseket más és más sejtcsoportok
végzik. Az egyik elhatárolja az élőlényt a külvilágtól, és felfogja az onnan érkező ingereket. Más
sejtcsoportok a táplálékot veszik fel, vagy eltávolítják a felesleges anyagokat. Megint más csoportok részt vesznek a külső vagy belső váz kialakításában, vagy a mozgást teszik lehetővé. A sejtek

9
11874 Biologia8 1–192_6.indd 9

2017. 02. 15. 12:54

közti működésmegosztás eredményeként maguk
a sejtek is megváltoztak annak megfelelően, hogy
mi a feladatuk. Kialakultak a szövetek. Az azonos eredetű, hasonló alakú és felépítésű, azonos
működést végző sejtek csoportjait szöveteknek

körkörös izomzat

nevezzük. A különféle szövetek a legtöbb fajban
szerveket alkotnak. Minden szerv többféle szövetből épül fel (3. ábra). A szervműködés az őt
felépítő, egymással szoros kölcsönhatásban lévő
szövetek összehangolt munkájának eredménye.
Egy életműködésben több szerv is részt vesz.
Ezek együttese a szervrendszer. A fejlettebb állatok
és az ember szervezete szervrendszereinek együttese
(4. ábra). A növények szervezetében nem alakult ki a
szervrendszerek szintje, a növényi szervezet a szervek összehangolt működésének eredménye (5. ábra).
Az élőlényekben sem a szerveket, sem a szöveteket nem tekintjük önálló részeknek, mert azok
szoros kölcsönhatásban, csak együtt képesek az
összes életműködésre, azaz csak együtt alkotnak
egységes egészet. A sejtek, szövetek, szervek és
szervrendszerek összehangolt működését a szabályozórendszerek biztosítják.
Kérdések és feladatok

hosszanti izom

3. ábra. A földigiliszta mozgásszerve a bőrizomtömlő.
Ez a féregmozgást végrehajtó szerv, amelyet a bőr szöveti
elemeinek és a vele összenőtt, izomszövetnek összehangolt
mozgása működtet.

szervezet

➙

szerv

➙

szövet

➙

sejt

5. ábra. Egy növény – a muskátli – szerveződési szintjei

szervezet
(zöld gyík)

szerv
(agy)

sejt
(idegsejt)

szervrendszer (idegrendszer)

szövet (idegszövet)

4. ábra. Egy állati test, a zöld gyík szerveződési szintjei
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EGYED FELETTI SZINTEK
bioszféra
biom
társulás
populáció

EGYED SZINTJE
szervezet

EGYED ALATTI SZINTEK
szervrendszer
szerv
szövet
sejt

6. ábra. Az élővilág szerveződési szintjei

nn Kövessük nyomon az élővilág szerveződési szintjeit a legkisebb sejtektől a legnagyobb egységig,

a bioszféráig!

Kérdések és feladatok

1.	Sorold fel az egyedeket is magában foglaló, egyed
feletti szerveződési szinteket!
2.	Milyen szintekbe sorolod a tölgyfát, egy tölgyfacsoportot, egy nagy tölgyerdőt, a mérsékelt övi
lombhullató erdőket, a Földünk összes élőlényét
az élőhelyekkel együtt?
3.	Milyen kapcsolat van az egyed feletti szerveződési szintek között? Mutasd be a kapcsolatot az
előző feladathoz hasonlóan egy példán!
4.	Milyen egyed alatti szerveződési szinteket ismerünk?
5.	Határozd meg a következő fogalmakat: sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet!
6.	Gondolkodj! Milyen szerveződési szintbe sorolod a zöld szemesostorost és a közönséges papucsállatkát? Indokold meg a válaszodat!

7.	Élőnek tekinthető-e egy, a szervezetből kiemelt
növényi vagy állati sejt, illetve egy szövetrészlet
vagy egy szerv?
8.	Milyen kapcsolat van az egyed alatti szerveződési szintek között? Mutasd be egy példán!
9.	Miért mondhatjuk, hogy az egész szervezet működése a részek összehangolt munkájának eredménye?
10.	Mi hangolja össze a részek munkáját egységes
egésszé?
11.	Ha megnézed az 6. ábrát, látod, hogy a kémiai
alkotórészeket – molekulákat, atomokat és ionokat – külön szintbe soroltuk. Magyarázd meg,
hogy miért!
12.	Milyen szintekbe sorolod a harántcsíkolt izomszövet egy-egy sejtjét, a harántcsíkolt izomszövetet, a vázizmokat, a váz- és izomrendszert, egy
embert?
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Milyen nagyságúak a szerveződési szintek? – Az élővilág méretskálája
(Olvasmányfeldolgozás)
Szeretnétek tudni, hogy az élővilág egyes szerveződési
szintjei milyen nagyok lehetnek? Induljunk el a legmagasabb szinttől, a bioszférától.
A bioszféra egészét jól láthatják az űrhajósok, például Farkas Bertalan vagy az első „űrturista”, a magyar
származású Charles Simonyi. Ha tehát képet szeretnénk
alkotni a nagyságáról, nekünk is űrhajóba kellene szállnunk. De repülőgépről már jól láthatnánk egy-egy nagy
életközösség (biom) – pl. a trópusi esőerdők, az északi
fenyőerdők vagy a mérsékelt övi lombhullató erdők – övezetének kiterjedését.
Gépkocsival vagy autóbusszal utazva már nagyobb
részleteket is észreveszünk egy lombos erdő, például egy
hazai tölgyerdő útjain haladva.
Gyalog sétálva látjuk a társulások összetételét. Egy
májusi kiránduláson észrevesszük, hogy a gyöngyvirágos
tölgyes nevű társulás az erdőalkotó tölgyfákról és az aljnövényzetben dús gyöngyvirágról kapta a nevét. Ha lehajlunk, jól szemügyre vehetjük a gyöngyvirág populációt.
Az egyed szervezete, mondjuk egy tő gyöngyvirág vagy a
levelek között élő éticsiga jellemzői közelről szabad szemmel is jól láthatók.
Ha egy messziről látszó élőlényt, például egy repülő madarat szeretnénk „közelebb hozni”, jól jön a távcső
használata. Míg a szerveket meg tudjuk figyelni eszközök
nélkül is, a finomabb részletek megfigyeléséhez már hasz-

náljuk a kézi nagyítót is. A szerveket felépítő szöveteket,
például a levél felszínét borító bőrszövetet már csak fénymikroszkóppal vizsgálhatjuk. Nagy nagyítású mikroszkóppal látjuk például a bőrszöveti sejteket. A sejteknél kisebb
alkotókat vagy a sejteket felépítő molekulákat elektronmikroszkóppal vizsgálják.
Táblázatban összefoglaltuk a méretek összehasonlítását. Nézd meg ezt az összefoglalást!

Méret

Nagyságrend

Biológiai
szerveződési szint

Megfigyelési
eszközök

1000 km

106

bioszféra
(a Föld átmérője)

űrhajó,
távcsövek

1 km

103

életközösségek
(Mount Everest)

repülőgép,
távcsövek

1m

102–1–10–2

társulások,
egyedek, szervek
(ember)

szabad
szemmel
észlelhető,
kézi nagyító

1 mm

10–3–10–6

szövetek,
sejtek

fénymikroszkóp

1 nm

10–9

sejtalkotók,
molekulák

elektronmikroszkóp

1. táblázat. A méretek összehasonlítása (tájékoztatásul)

nn Az olvasmányban több, a megfigyelésekhez alkalmas eszközt is említünk. Ezekről részletesebben olvashatsz
a tankönyv 29–30. oldalán!
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

TESTSZERVEZŐDÉS
A NÖVÉNY- ÉS AZ ÁLLATVILÁGBAN
Az előző órán már láttuk, hogy az élővilág rendszerei egymásra épülő szerveződési szinteket alkotnak.
Egy-egy növény vagy állat egy-egy szervezet. Most
összegezzük a testszerveződés eddig megismert
részleteit.
Testszerveződés a növényvilágban

Minden növény sejtekből épül fel. A többsejtű növényi szervezetek különböző szerveződési szinten
élnek (1.a), b), c) ábra). A moszatok – pl. a fonalas
zöldmoszat (békanyál) – szervezete sejtfonál.
A mohák telepes szerveződésűek. A hajtásos növényekben a valódi szövetek már szervekké alakulnak (2. ábra).
nn Idézd fel, amit a növények szerveiről már ta-

nultunk!

1.a) ábra. Sejtfonalas testszerveződés
– fonalas zöldmoszat

2. ábra. Egy zárvatermő kétszikű növény, a paradicsom
szervei
A tanultak alapján sorold fel a növény részeit!

1.b) ábra. Telepes testszerveződés –
lombosmoha

Hajtásos növények

1.c) ábra. Testszerveződés szövetekből álló szervekkel – erdei pajzsika

Szervek
virág nincs
(spórákkal
szaporodnak)

Harasztok

gyökér

szár

levél

termés nincs

Nyitvatermők

gyökér

szár

levél

virág

termés nincs (nyitott termőleveleken
fejlődő mag)

Zárvatermők

gyökér

szár

levél

virág

termés (zárt magházban fejlődő mag)

1. táblázat. A harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők szervezete egymástól jól megkülönböztethető szervekből áll
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Szervek

nn A gyökér rögzíti a növényt, és felszívja a talajból

a vízben oldott ásványi anyagokat (tápoldatokat).
A gyökerek többnyire a talajban találhatók, de a
borostyán kapaszkodógyökerei, illetve az esőerdők fán lakó növényeinek léggyökerei a talaj felett vannak. A nyitvatermők és a kétszikűek főgyökeréből oldalgyökerek ágaznak ki. Az
egyszikűek gyökérzetében a mellékgyökerek
bojtos gyökérzetet alkotnak. A gyökérzet mérete a növény méretétől, a gyökerek hossza pedig
a talaj víz- és tápanyagtartalmától is függ.
nn A szár tartja a növény talaj feletti részeit, és szállítja az anyagokat a gyökér és a többi szerv között.
Ismerünk fás és lágy szárat. A fás szárú tölgy, fenyő és akácia fatermetűek. Száruk többé-kevésbé
vastag törzsre és abból elágazó ágakra különül el.
A fás szárú vadrózsa (3.a) ábra) és kökény cserje,
törzsük nincs, a talaj közelében ágaznak szét.
A lágyszárúak szára nedvdús, mint a paradicsomé
vagy száraz, akár a nádé vagy a gyékényé (3.b
ábra). A leveles szárat hajtásnak nevezzük. Hajtás
nemcsak a talaj felett, hanem a talajban is lehet.
Az erdei pajzsika gyöktörzse, a hóvirág hagymája és a burgonya gumója föld alatti hajtás. Ezekből
nő ki a gyökér és a növény föld feletti része.
nn Mely növénytörzsek tartoznak a hajtásos nö-

vények közé?

a)

b)

van a növény gyökere által felvett, fel nem használt víz elpárologtatásában is. A párologtatás a
melegben hűti a növény szervezetét. Láttuk,
hogy az egyenletesen meleg esőerdei éghajlaton
élő növények lomblevelei nagy felületűek, a hidegebb és kevés csapadékú tájakon élő tajgaerdő
jellegzetes fenyőféléi tűlevelűek. A tűlevelek és
a lomblevelek egyaránt készítik a növény táplálékait és párologtatnak.
A lomblevél alapjával illeszkedik a szárhoz,
nyele tartja a levéllemezt (4. ábra). Némelyik
levélnek nincs nyele, a levél lemeze körülöleli
a szárat. A levél egyszerű, ha a levélnyél végén
csak egy levéllemez van. Ilyen a nyírfa levele.
A lóhere, a lucerna és az akác levelei összetettek
(5. ábra). A levél alakja, tagoltsága, szárhoz kapcsolódása, a levelek elhelyezkedése a száron az
egyes növényekre jellemző.
levélcsúcs
levélszél
levéllemez

levélerezet

levélváll

levélnyél
levélalap

4. ábra. A lomblevél részei

1)

1)

1)

1)

1)
2)
2)

3. ábra. A vadrózsa zárvatermő, kétszikű (a), fás szárú növény, a gyékény zárvatermő, egyszikű (b), lágy szárú növény

5. ábra. Egyszerű (1) és összetett levelek (2)

nn A levél a növény táplálékkészítő szerve, itt zaj-

nn A virág szaporítószerv. A zárvatermő növények

lik a fotoszintézis. A gyökéren át felvett vízből
és a levélen keresztül felvett szén-dioxidból a
levél szöveti sejtjeiben a fényenergia megkötésével készül a szervezet számára szükséges szerves
anyag. E folyamatban oxigén szabadul fel, ami a
levélen át a légkörbe kerül. (Erről a későbbiekben
még részletesen tanulunk.) A levélnek szerepe

termőjét és porzóját általában virágtakaró levelek védik. A nyitvatermők virágainak nincs
takarólevele, a porzó és a magkezdeményt tartó
termőlevél nem egy virágban található.
nn A termés a zárvatermők virágának termőjéből
fejlődik, a termésfalak a benne kialakult magot
védelmezik, így biztonságosabb a szaporodás.
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A cseresznye húsos vagy a bab száraz falú termése belsejében fejlődnek a magok (6. ábra).
A nyitvatermőknek is vannak magjaik, de azok
nincsenek termésbe zárva (7. ábra).

6. ábra. A cseresznye virága és termése
Nevezd meg a virág és a termés részeit!

Testszerveződés az állatvilágban

A biológiaórákon nagyon sokféle állat testfelépítésével és életműködésével ismerkedtünk meg. Most
röviden összefoglaljuk eddigi ismereteiket.
Az állatvilág valamennyi faja – az állati életmódú
egysejtűeket kivéve – soksejtű szervezet. A legegyszerűbb szervezetekben a sejtek egyetlen sejthalmazt alkotnak. A szivacsok testét felépítő sejtek két
sejtsorba rendeződnek, többé-kevésbé elkülönült
működésűek. A sejtek nem alkotnak valódi szöveteket, ezért álszövetes szerveződésűek. A valódi
szövetek a csalánozók testében alakultak ki először.
A szövetes szerveződési szinten élő állatok és az
ember szervezete szervrendszerekből áll, a szervrendszereket szervek alkotják, a szervekben szövetek vannak, a szövetekben sejtek. A működésük
összehangolt, szövetek, szervek és szervrendszerek építik fel az egész szervezetet (8. ábra).

szervrendszer

7. ábra. A fenyők nyitvatermő növények
Miért nem nevezzük a fenyőtobozt termésnek?

Problémafeladat
Mi történik, ha …?
– 
a gyümölcsfa főgyökerét átültetéskor véletlenül elvágjuk, oldalgyökereiből keveset hagyunk?
– a gyümölcsfa törzsét, kérgét télen a nyulak és
őzek erősen lerágják?
– a gyümölcsfa levélzete a nyári aszályban elszárad és lehullik?
– a virágzó gyümölcsfa virága tavasszal elfagy?
– a gyümölcsfa termését a nyári jégeső elveri?
Nézz utána a felvetett problémáknak! A válaszaidat írd a munkafüzet 10. oldalán a 4. feladatba!

szerv

szövet

sejt

8. ábra. Az emberi test szerveződési szintjei
Ismét nézd meg az előző lecke 10. oldalán a 4. ábrát! Majd
hasonlítsd össze az itt látható ábrával! Mit tapasztalsz?
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A szervrendszerek

nn Sokféle táplálkozási módról tanultunk. A táplál-

nn Elemezd az 9. ábrát! Figyelj a színmagyará-

zatra!

nn A képeken látható néhány gerinces állat testét

– ugyanúgy, mint az összes állatfajét – kívülről
kültakaró borítja. A kültakaró védi az állati szervezetet a környezetből érkező, károsító hatásoktól, például a kiszáradástól, egyúttal összekapcsol
a külső környezettel.
nn Az állatok döntő többsége végez valamilyen
helyváltoztató mozgást: csúszik, úszik, mászik,
repül, ugrik stb. Az állatok és az ember a mozgás
szervrendszere segítségével változtatják a testtartásukat, helyüket, menekülnek üldözőik elől,
érik utol zsákmányukat, jutnak el párjukhoz.
nn A férgek bőre, a rovarok légcsőrendszere, a különböző kopoltyúk és tüdők az állatok légző
szervrendszerének részei. A légzés szervrendszere juttatja a test belsejébe a légkörből az éltető oxigént és távolítja el a külvilágba a keletkezett
szén-dioxidot.

nn

nn

nn

nn

kozásban részt vevő szervek együttese a táplálkozás szervrendszere, amely alkalmas a táplálék
felvételére és emésztőnedveket termel. Ezek segítségével bomlik le a táplálék olyan kis részekre, melyeket a sejtek fel tudnak használni.
Már megismertük a nyílt és zárt anyagszállító
rendszereket. Az anyagszállítás szervrendszerében folyadék kering. Ez a szervrendszer juttatja
a különböző anyagokat a test egyik részéből a
másikba. (pl. a légzési gázokat, a felvett tápanyagok részecskéit és a keletkezett felesleges anyagokat).
A kiválasztás szervrendszere távolítja el az életműködések során keletkezett felesleges és mérgező anyagokat.
Az állatok sokféleképpen szaporodnak, és lehetnek hímnősek vagy váltivarúak. A szaporodás
szervrendszerében termelődnek az ivarsejtek, és
segíti a petesejt és a hímivarsejt találkozását is.
A szabályozás szervrendszere hangolja össze
valamennyi szervrendszer működését, és teszi
lehetővé, hogy az állat a változó környezethez
alkalmazkodhasson.

MADÁR

HAL

EMLŐS

táplálkozás

anyagszállítás

szaporodás

légzés

kiválasztás

szabályozás

9. ábra: Néhány gerinces állatcsoport szervrendszerei

hasláb
3 pár ízelt láb, 2 pár szárny
10. ábra. Különböző mozgásszervek
Mely képeken láthatók valódi végtagok?

1 pár láb, 1 pár szárny

2 pár láb; 1pár láb, 1pár kéz
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A szervrendszereket szervek alkotják. A szervek nagyon sokfélék. Tanultunk például a kagylók
ásólábáról, a csigák haslábáról, az ízeltlábúak ízelt
lábairól és a szárnyakról vagy a szárazföldi gerincesek végtagjairól. Ezek a szervek nagyon különböznek egymástól, de mind mozgásszerv (10. ábra). De
nézhetjük a légzőszerveket is: a rovarok légcsöve, a
rákok kopoltyúja, a madarak vagy az emlősök tüdeKÉTÉLTŰ

je egymástól nagyon eltérő felépítésű légzőszervek
(11. ábra). Más a madarak és az emlősök gyomra. Ez utóbbiak között is eltér a kérődzők gyomra.
A gyűrűsférgek, a csigák és a hüllők szíve egyaránt
a testfolyadékot mozgatja, de egészen más a szerkezetük (12. ábra). És ugyanígy más és más szervekből áll a különböző állatcsoportokban a kiválasztás,
a szaporodás és a szabályozás szervrendszere is.

HÜLLŐ

EMLŐS

légcső

MADÁR

légcső

légcső

légcső

tüdő

légzsákok
légzsákok

11. ábra. A szárazföldi életmódúgerinces állatok légzőszerve a tüdő
Milyen változást látsz a tüdő felépítésében az egyre fejlettebb csoportokban?
HAL

KÉTÉLTŰ

HÜLLŐ

MADÁR, EMLŐS

kopoltyú

tüdő

tüdő

tüdő

pitvar

pitvar

kamra

kamra

kamra
pitvar
vénás
öböl

test
oxigéndús vér

test

test

szén-dioxid-dús vér

test
„kevert” vér

12. ábra. A gerinces állatok egy és két vérkörös keringési rendszere

Kérdések és feladatok

1.	Hogyan szerveződik a növényi test?
2.	Milyen szervei vannak a hajtásos növényeknek?
3.	Milyen szervei vannak a hajtásos-virágos növényeknek?
4.	Milyen működésre alakult ki a gyökér, a szár,
a levél és a virág?
5.	Sorold fel az állatok szervrendszereit!
6.	Melyik szervrendszer melyik működést végzi?
7.	Miből állnak a szervrendszerek?

8.	Hasonlítsd össze a 10. ábrán látható állatok
mozgásszerveit!
9.	Mi a különbségek magyarázata?
10.	Hasonlítsd össze a 11. ábrán látható légzőszerveket! Magyarázd meg az eltérő élőhellyel és
életmóddal, hogy miért különböznek!
11.	Hasonlítsd össze a gerincesek keringési rendszereit (12. ábra)! Mivel magyarázod, hogy a vannak
változó és állandó testhőmérsékletű állatok?
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A NÖVÉNYI ÉS AZ ÁLLATI SEJT
A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes egysége. Minden élőlény sejtes felépítésű, akár egysejtű, akár többsejtű. A sejtek sejtalkotókból (sejtszervecskékből) szerveződnek. A sejtalkotókban zajlanak
a sejt életműködései.
nn Milyen különbség alapján soroljuk külön or-

szágokba a sejtmag nélküli és a sejtmagvas
egysejtűeket?

A baktériumsejt a sejtmagnélküliek képviselője, a
zöld szemesostoros valódi sejtmagvas egysejtű. Az
egysejtű szervezetek egyetlen sejtje a sejtszervecskéivel minden életműködést elvégez (1.a) és 1.b)
ábra). A sejtek alakja sokféle. Az egysejtűek közül
ismerjük az állábakkal testalakját folyton változtató
amőbát. Állandó testalakja van a papucsállatkának
vagy a zöld szemesostorosnak.
A többsejtűek sejtjei –
az állati és a növényi sejt

sejtfal

kocsonyás burok

Az egysejtűek

sejthártya

ostor
sejtplazma

örökítőanyag

1.a) ábra. A baktériumsejt örökítőanyaga a sejtplazmában
található, még nincs sejtmagja

A tyúktojás egyetlen sejt, de kivételesen nagy sejt.
A legtöbb sejt mérete a milliméter tizedrészénél is
kisebb, ezért csak mikroszkóppal látható.
Minden növényi és állati sejt belső, kocsonyás
alapállománya a sejtplazma (2. és 3. ábra). Ebben
találhatók a sejtalkotók. A sejt belsejében van a
sejtmag. A sejtmagot sejtmaghártya borítja. A sejtmag tárolja a fajra és egyedre jellemző örökítőanya-

szemfolt
ostor
sejtszáj

zöld színtest

sejtmag
sejtplazma

sejthártya

1.b) ábra. A zöld szemesostoros egyetlen sejtje minden életműködést elvégez

nn Idézd fel, amit a rajzokon és a fotón látható élőlényekről tanultál!
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got, amely meghatározza a szervezet fehérjéinek
felépítését. Ha a sejt osztódik, a sejtmagban tárolt
információkat továbbadja az utódsejteknek A sejtplazmában a sejtmagon kívül más sejtalkotók is találhatók. (Ezekről majd később tanultok.)
nn Elemezd a 4. ábrát, vesd össze az alábbi szö-

lévő, nagyobb méretű molekulákat nem ereszti át.
A sejthártya nemcsak elhatárol, hanem össze is köt
a külső környezettel, azaz a többi sejttel.
A folyamat kezdetén:

A folyamat végén:

nagyobb
töménységű
hely

a töménység kiegyenlítődése

kisebb
töménységű
hely

veggel!

anyagáramlás

sejthártya
mitokondrium

anyagáramlás
(mindkét irányban
azonos mértékű)

4. ábra. A sejthártya működése

nn Nézd meg alaposan a 3. ábrát! Hasonlítsd ös�-

sze a 2. ábrával, és keress olyan sejtalkotókat,
amelyekről eddig nem tárgyaltunk!

sejtmag
sejtplazma

belső
hártyarendszerek

2. ábra. Az állati, illetve az emberi sejt felépítése
sejthártya

zöld színtestek

5. ábra. A növényi sejtek esetében a sejthártya és a sejtfal
választja el a sejten kívüli és a sejten belüli teret

sejtüreg

sejtfal
egyéb sejtalkotók

sejtmag

3. ábra. A növényi sejt felépítése

A sejtet a külső környezettől – a többi sejttől –
a sejthártya határolja el. Jellemző tulajdonsága fé
ligáteresztő képessége: rajta keresztül csak kis
molekulájú vegyületek áramlanak a sejt és környezete között (4. ábra). A sejthártya a sejt belsejében

6. ábra. Színtestek a növényi sejtekben

kristályok

7. ábra. Kristályok raktározása a növényi sejtekben
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Vannak olyan sejtalkotók, amelyek csak a növényi sejtekre jellemzők. Ilyen a sejtet határoló sejthártyát borító sejtfal (5. ábra). A sejtfal szilárd és
rugalmas anyagokból épül fel. Meghatározza a sejt
alakját és védi a sejtet.
A növényi sejt különleges sejtalkotói a színtestek, a sejtüregek és a zárványok. A színtestekben
található a fotoszintézishez szükséges fényenergiát
megkötő rendszer. Az idősödő sejtek sejtüregeiben
és a zárványokban raktározódik el a növényi sejt által kiválasztott, felesleges anyag (6. és 7. ábra).
Láttuk, hogy az egysejtű szervezetek egyetlen
sejtje minden életműködést elvégez. A többsejtű
növények és állatok szervezetének sejtjei azonban
már nem alkalmasak mindenféle életműködésre.
Egyes működések háttérbe szorulnak, vagy teljesen eltűnnek. Más életműködések meghatározóvá
válnak (8. ábra).

A sejtalkotó neve

Előfordulása
növényi sejtben

vérsejtek

izomsejt

hímivarsejt

hámsejt
csontsejt

mirigysejt

zsírsejt
idegsejt

8. ábra. Különböző, az emberi szervezetben működő sejt
Keress közös tulajdonságokat a képen látható sejtek között!

Előfordulása
állati sejtben

A sejtalkotó működése

Sejthártya

van

van

Sejtfal

van

nincs

Elhatárolja és összeköti a sejtet és a környezetét.

Sejtplazma

van

van

A sejt belső környezete.

Sejtmag

van

van

A sejt örökítőanyagát tartalmazza, irányítja a sejt életműködéseit.

Zöld színtestek

van

nincs

Színanyaguk megköti a fényenergiát.

Zárványok

van

nincs

A sejtanyagcserében keletkező szilárd anyagokat tárolják.

Sejtüregek

van

nincs

A sejt felesleges anyagait tartalmazza oldott formában.

Szilárdítja a sejtet.

1. táblázat. A növényi és az állati sejt tanult alkotórészei és működésük
Elemezd a táblázatot! Hasonlítsd össze a növényi és az állati sejt alkotórészeit!

Kérdések és feladatok

1.	Fogalmazd meg pontosan, hogy mi a sejt!
2.	Állapítsd meg, hogy miben különbözik a baktériumsejt és a zöld szemesostoros felépítése!
3.	Mi a különbség egy egysejtű szervezet sejtje és
a többsejtű szervezet egy sejtje között?
4.	Milyen sejtalkotói vannak az állati sejtnek?

5.	Mi a sejtmag szerepe a sejt életében?
6.	Miért mondjuk, hogy a sejthártya féligáteresztő?
7.	Milyen sejtalkotókat figyelhetünk meg a növényi
sejtben?
	Nézz utána! Milyen eszközökkel lehet a sejteket
vizsgálni?
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A SEJTEK OSZTÓDÁSA
– KIEGÉSZÍTŐ ANYAG
A sejtek életük során végzik a rájuk jellemző életműködéseket, majd elpusztulnak vagy osztódnak.
A sejtek élettartama különböző. Az ember szervezetében olyan sejtek is vannak, amelyek mindössze
másfél napig élnek (pl. egyes bélhámsejtek). Hos�szabb életűek a vér vörösvértestjei, ezek 120 napot
élnek. A leghosszabb életűek az idegsejtek, mert
ezek egész életünkben „kitartanak”.
Az osztódásra képes sejtek élete két fő időszakra
tagolódik. Az első időszakban végzik jellemző életműködéseiket. A másodikban pedig kettéosztódnak. Az osztódási szakaszt a sejtmag örökítőanyagának átrendeződése előzi meg: a sejt megduplázza
örökítőanyag-készletét. Ekkor az örökítő anyag
óriás méretű molekulái feltekerednek, tömörödnek,
azaz kromoszómákba rendeződnek. A kromoszómák a fajra jellemző információhordozó testecskék (1.a) és b) ábra).
a kromoszóma
szerkezete

a)

Egy sejtből két sejt: a testi sejtek osztódása
nn Gondolkodtál már azon, hogy a növények, az

állatok vagy az ember növekedése során miért
maradnak meg a tulajdonságok?
nn Vajon miért lehetséges az, hogy például egy
muskátli első virágai éppen olyanok, mint a
későbbiek?
nn Miért ugyanolyanok a hajszálaink 12 éves korban, mint később?
nn Vagy mi lehet a magyarázata annak, hogy a
szemünk színe egész életünkben ugyanolyan?

Az összes felsorolt kérdésre egyszerű a válasz. Osztódása előtt a sejt örökítőanyaga megduplázódik,
osztódáskor két utódsejt keletkezik, amelyekbe azonos mennyiségű és egyforma információtartalmú
b)

a kromoszóma szerkezete nagyítva

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

1. ábra. Az osztódó sejtben az örökítőanyag (a DNS) molekulái feltekerednek, tömörödnek és kromoszómákká alakulnak (a). Egy emberi kromoszóma elektronmikroszkópos képe (b)
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csomagok kerülnek. Olyanok, mint amennyi az osztódás előtti sejtet jellemezte. Az utódsejtekben az
információ nemcsak ugyanakkora mennyiség, hanem tartalmilag is megegyezik. Ha kromoszómákkal fejezzük ki ugyanezt, azt mondhatjuk, hogy az
utódsejtek kromoszómaszáma megegyezik a kiindulási sejtével. A testi sejtek keletkezését számtartó osztódásnak nevezzük (2. ábra). (A folyamat
részleteit a középiskolában fogod tanulni.)
sejt

sejtmag

örökítőanyag
kialakul
a két utódsejt

az örökítőanyag
megduplázódik

3. ábra. Az egy alomba született kutyák különbözhetnek

kromoszóma

kialakulnak
az új sejtmagok
a kromoszómák
szétválnak

2. ábra. A testi sejtek keletkezésének vázlata

4. ábra. Anya és gyermeke
Keresd meg a képen, hogy milyen jól látható tulajdonságokat
örökölt a gyermek!

Egy sejtből négy sejt:
az ivarsejtek keletkezése
nn Egy elvetett magból miért nem mindig fejlő-

dik ugyanolyan növény?

nn Mi lehet az oka annak, hogy egy alom kis-

kutya bundája nem egyforma színű (3. ábra)?

nn Tudod-e magyarázni, hogy például az arcod

formája édesanyádéra, de a hajad színe és sűrűsége édesapádéra hasonlít (4. ábra)?
nn Miért lehetséges, hogy ugyanannak a szülőpárnak a gyerekei esetenként nagyon különböző tulajdonságúak (5. ábra)?

Ezekre a kérdésekre is tudunk válaszolni. Amikor
a testi sejtek ivarsejteket hoznak létre, egy ideig
ugyanaz a folyamat zajlik, mint amikor testi sejtből
új testi sejtek keletkeztek. Ebben a folyamatban
azonban két osztódás követi egymást, s csak az
egyikben történik meg a sejt örökítőanyagának
megduplázódása. Így végül egy sejtből négy utód-

5. ábra. A testvérek gyakran nem hasonlítanak egymásra
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sejt keletkezik, amelyben feleannyi
örökítőanyag van, mint a kiindulási sejtben. Közben azonban történik még
valami: egyes kromoszómarészletek kicserélődhetnek. Tehát az újonnan keletkezett ivarsejtekben csak feleannyi kromoszóma van, mint a kiindulási sejtben.
Az információ tehát fele mennyiségű,
és ráadásul az információtartalmuk is
összekeveredett. Ezért nevezzük az
ivarsejtek keletkezését számfelező osztódásnak (6. ábra). (E folyamat részleteit is csak később fogod tanulni.)

1. osztódás:

apai
anyai
kromoszóma megkettőződése

kromoszómarészletek
kicserélődése

első osztódás
utódsejtjei

2. osztódás:

második osztódás
utódsejtjei

6. ábra. Az ivarsejtek keletkezésének egyszerűsített vázlata

Kérdések és feladatok

1.	Milyen szakaszokra tagolódik egy osztódásra képes sejt élete?
2.	Hogyan keletkeznek az új testi sejtek?
a) Mutasd be a folyamatot!
b) Milyen információtartalmuk van?
c) Miért nevezzük a folyamatot számtartó sejtosztódásnak?
d) Miért lesz az utódsejtek információtartalma
teljesen azonos?

3.	Milyen sejtosztódással jönnek létre az ivarsejtek?
a) Mutasd be a folyamatot!
b) Miért lesz ivarsejtek információtartalma különböző?
c) Miért nevezzük az ivarsejtek keletkezését
számcsökkentő sejtosztódásnak?
4.	Miért nem azonos tulajdonságúak a testvérek?
	Nézz utána a neten! Minden sejtünk képes az
osztódásra?

Miért fontos a sejt örökítőanyag-készlete?
DNS: Az örökítőanyag a sejtmagban található dezoxiribonukleinsav (DNS) nevű vegyület. Ez tartalmazza az információt részben az adott szervezetre jellemző fehérjék
felépítésére, (s ezen keresztül a tulajdonságok kialakulására), részben más DNS-molekula-részletek működésének
szabályozására. A DNS-molekula nevezetes sajátossága,
hogy saját magáról pontos „másolatot” tud készíteni, azaz
megduplázódik. Sejtosztódáskor ez a másolat kerül bele
az új sejtekbe. Így örökíti a tulajdonságokat az utódokra is.
Kromoszóma: A kromoszómák a fajra jellemző, tömör,
örökítőanyagot tartalmazó testecskék. Azt is mondhatjuk,
hogy a kromoszóma „becsomagolt” örökítőanyag. Egy-egy
faj kromoszómaszáma (kromoszómakészlete) állandó.
Az ember testi sejtjeiben 46 kromoszóma van (7. ábra).
Gén: Az örökítőanyag molekulájának egy kis részlete.
Kód, amely egy fehérje képződéséhez vagy például egy
másik gén működésének módosításához szükséges információt tartalmazza.

7. ábra Az ember kromoszómakészlete
Vajon női vagy férfi kromoszómakészlet? Honnan derül ez ki?
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A géntechnológia.
Korlátlanok-e a lehetőségeink a tudományban?
(Olvasmányfeldolgozás)
Ma már biztosan tudjuk, hogy felmérhetetlen lehetőségek
rejlenek a géntechnológiában. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy sokkal óvatosabban kellene alkalmaznunk.
A sejtmagban lévő örökítőanyag (DNS) rendkívül hos�szú, nagyon bonyolult felépítésű molekula. Ennek a láncmolekulának bizonyos szakaszait géneknek nevezzük.
A gének egy része egy-egy tulajdonság kialakulását szabályozza. (A gének többsége más gének működésére
hat.) A tulajdonságok hibás megjelenése is a génekhez
kötődik. Ha valaki cukorbeteg, annak az az oka, hogy egy
(vagy néhány) gén hibás. Ha sikerülne a hibás gént kicserélni egészségesre, akkor ezzel meg tudnánk gyógyítani
a betegséget.
Ma már ott tart a technika, hogy a csak elektronmikroszkóp alatt látható DNS-molekulát célzott helyeken is
tudjuk darabolni. Így tehát egészséges sejtből ki tudjuk
operálni a megfelelő géneket, s ezeket be tudjuk juttatni a célsejt sejtmagjába úgy, hogy az be is épül a sejt
saját örökítőanyagába. Baktériumok alkalmanként minden külső beavatkozás nélkül is (legföljebb pl. melegítés
után) képesek fölvenni külső DNS-darabokat. Emlősállatok sejtjei is „rávehetők” bizonyos kémiai hatásokkal
idegen DNS felvételére. Leggyakrabban azonban erre a
„bevitelre” olyan vírusokat alkalmaznak, amelyek – mintegy csomagszállítók – bejutnak a gazdasejt magjába,
beépülnek a gazdasejt DNS-ébe, s így beviszik a szándékolt gént.
Cukorbeteg emberek kezelésére korábban állatok
hasnyálmirigyéből kivont inzulint alkalmaztak. Ez a fertőzés veszélye miatt nem volt elég biztonságos. A genetika
és géntechnológia rohamos fejlődése lehetővé tette számunkra, hogy az emberi inzulin képzéséért felelős gént
mesterségesen elő tudjuk állítani és be tudjuk juttatni
baktériumokba. Ezután a gyorsan szaporodó baktériumok nagy mennyiségben, tiszta, emberi inzulint állítanak
elő. Genetikailag módosított baktériumok alkalmazásával
véralvadási fehérjéket és növekedési hormont is képesek
vagyunk előállítani.
A jövő orvoslásában várhatóan egyre nagyobb szerepe lesz a génterápiának. Ebben arról van szó, hogy genetikailag hibás („beteg”) testi sejtekbe olyan gént juttatunk
be, amely képes helyrehozni az „elromlott” gén hatását.
Ebben az esetben is főleg vírusokat alkalmazunk a bevitelre.
Az első génbeviteli kísérlet – egy súlyosan immunhiányos, örökletes beteg gyógyítását célozva – már 1990-

ben megtörtént. S azóta már több sikeres terápiát hajtottak végre. Ennek ellenére a géntechnológia mindmáig
rengeteg bizonytalansággal terhes, ugyanis a gének között olyan bonyolult a kölcsönhatási rendszer, hogy annak
minden részletét lehetetlen kiismerni. Sok még a tisztázatlan élettani és ökológiai hatás. Valami kiszámíthatatlanság
tehát egyelőre minden géntechnológiai beavatkozásban
van. Ez pedig számtalan erkölcsi kérdést is felvet.
A génmanipulációnak ma a betegségek gyógyítása
mellett a másik legfontosabb célja olyan gazdasági növény- vagy állatváltozatok előállítása, amelyek valamilyen
szempontból jobban megfelelnek az igényeinknek, mint
a természetes fajták. Az emberi céloknak megfelelő tenyésztés, kiválogatás, mindig is cél volt. Ez hozta létre azt
a rengeteg „kultúrfajtát”, amelyet az ember termeszt vagy
tenyészt szerte a Földön.
A keresztezéssel és kiválogatással dolgozó mezőgazdaság abból a változatosságból indul ki, amelyet a természet maga produkál. A géntechnológia ennél sokkal
„türelmetlenebb”. Maga kívánja létrehozni azokat a változatokat, amelyekre igénye van; nem várja meg, amíg azok
– ki tudja, mikor? – véletlenül maguktól is létrejönnének.
Így elő tudnak állítani olyan burgonyát, amely – a szokott
burgonyáktól eltérően – ellenáll például bizonyos vírus
okozta betegségeknek vagy rovarkárosítóknak. Olyan
paradicsomot, amely sokkal jobban bírja a raktározást
és szállítást. Olyan szójababot, amely ellenáll a gyomirtó
szereknek stb. Génbeültetéssel elő tudnak állítani olyan
baktériumot, amely – saját maga számára teljesen feleslegesen! – gyógyászati célra emberi inzulint termel. És így
tovább.

Sokkal óvatosabban kellene alkalmaznunk azokat
az eljárásokat, amelyek ugyan technikailag ma már
nem okoznak gondot, de amelyeknek csak részben ismerjük a várható következményeit. Nincs
elegendő ismeretünk arról, hogy a megváltoztatott
élőlények a szabad természetbe kerülve milyen
hatásokat fognak kiváltani. A tudomány fantasztikus eredményei feletti csodálkozásunk keveredik
némi bizonytalansággal.
Erkölcsileg is fel kell nőnünk arra a szintre, ahova a tudományunk és technikánk már eljutott. Nem
mindegy, hogy mire fogjuk használni a tudásunkat!

 Ha érdekel ez a téma, keress az interneten! Nézd meg például, hogy mit jelent a GMO és a GMO-mentes

kukorica! Azt is megnézheted, hogy tudunk-e már mindent a génmódosított állati takarmányok élelmiszerekre gyakorolt hatásairól!
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A NÖVÉNYI ÉS AZ ÁLLATI SZÖVETEK
A szövetek azonos eredetű, hasonló alakú és felépítésű, valamint azonos működésű sejtek csoportjai; részt vesznek a szervek felépítésében.
A növényi szövetek

A soksejtű növények közül a telepes növények sejtjei – hasonlóan az egysejtűekhez – minden életműködés elvégzésére képesek, a sejtek működése
csaknem teljesen független egymástól. A szárazföldi növényekben jelennek meg a szövetek, szervek.
A bőrszövet, a szállítószövet és az alapszövetek sejtjei egész életük során azonos működést végeznek. Nem osztódnak, azaz állandósult szövetek. Sejtjeiket az osztódószövetek (1. ábra) hozzák
létre, amelyek a hajtások és a gyökerek csúcsain találhatók, valamint a szárban, a szállítónyalábokban.
Minden növényi szervet a bőrszövet véd a
környezeti hatásoktól. A bőrszövetet alkotó sejtek laposak és szorosan illeszkednek egymáshoz

1. ábra. Osztódószövet

(2. ábra). Egy rétegben borítják a szerv felszínét.
A bőrszövet egyes sejtjei között vannak olyanok is,
amelyeken át anyagvándorlás folyik.
A szállítószövet behálózza a növény egész testét. A neve is jelzi, hogy anyagokat szállít a növény
szervei között. Például a levélben keletkezett szerves anyagokat szállítja a termésbe vagy raktározó
szervekbe. Megnyúlt sejtekből épül fel, melyek
egymáshoz kapcsolódva hosszú csöveket alkotnak
(3. ábra). A folyadékot szállító csövek nyalábokba – a szállítónyalábokba – rendeződve szállítják
a talajból felvett vizet, a benne oldott anyagokat a
termésbe, vagy a raktározószervekbe. Így biztosítják a növények nedvkeringését.
A szervekben a bőrszövet és a szállítószövet között különféle alapszövetek rendeződnek el. Működésük többféle. A levelekben táplálékkészítő
alapszövetet (4. ábra), a termésekben, gumókban
vagy egyes gyökerekben raktározó alapszövetet találunk (5. ábra). A szárakat a szilárdító alapszövetek erősítik és teszik rugalmassá (6. ábra).

2. ábra. Bőrszövet
(levélfonák gázcserenyílásokkal)

3. ábra. Szállítószövet hosszmetszete
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4. ábra. Táplálékkészítő alapszövet

5. ábra. Raktározó alapszövet

Az állati szövetek

Az állatvilág valamennyi faja soksejtű szervezet.
A legegyszerűbb soksejtű állatokban az osztódó
sejtek együtt maradnak, és egyetlen halmazt alkotnak. A szivacsok sejtjei között még kezdetleges a
működésbeli elkülönülés (differenciálódás), ezek
álszövetes szervezetek. A valódi szövetes testszerveződés először a csalánozók csoportjában jelenik
meg. Az állati szövetek közül a hámszövettel, a
kötő- és támasztószövetekkel, az izomszövetekkel
és az idegszövettel foglalkozunk. Az állati és emberi szövetekre jellemző, hogy sejtekből és sejt közötti állományból állnak.
A hámszövet szorosan illeszkedő sejtekből áll,
sejt közötti állománya alig van. Egyik fajtája a külső és belső felületeket borítja, véd, határol és ös�szekapcsol a környezettel. Testünk belső felületeit
– pl. a vérerek, a húgyhólyag vagy a szívburok belső
felszínét – egyrétegű hám fedi. Bőrünk külső rétege többrétegű hámszövet (7. ábra). A hámszövetek
közé tartoznak a váladékot termelő mirigyeket felépítő szövetek is. Ilyen váladék például a verejték és
ilyenek a hormonok is.
A kötő- és támasztószövetek közös jellemzője, hogy a sejtek mellett gazdag a sejt közötti állomány. A kötőszövetek szerveket, szervrészleteket
kapcsolnak össze. A kötőszöveti sejtek között sok
a sejt közötti állomány. Például a bőrünkben a sejtek között laza, rugalmas rostok vannak a hámréteg
alatt (8. ábra). Az inak erős, kötegekbe rendeződött
rostokat tartalmaznak (9. ábra). A kötőszövetek
közé tartozik a zsírszövet és a vér is. A zsírszövet

a)

6. ábra. Kiválasztó alapszövet

b)

7. ábra. Egyrétegű (a) és többrétegű (b) hám

8. ábra. Laza rostos kötőszövet

9. ábra. Ínszövet (tömött rostos kötőszövet)

26
11874 Biologia8 1–192_6.indd 26

2017. 02. 15. 12:54

10. ábra. Zsírszövet

13. ábra. Harántcsíkolt izomszövet

14. ábra. Simaizomszövet

15. ábra. Szívizomszövet

11. ábra. Csontszövet

12. ábra. Porcszövet

nagy sejtjei zsírt raktároznak (10. ábra). A vér olyan
kötőszövet, amelynek sejt közötti állománya folyékony. A támasztószövetek főként alakot, formát határoznak meg, védelmet nyújtanak, fontos szerepük
van a belső szilárd vázas állatok mozgásaiban. Testünk
szilárd vázát is támasztószövetek építik fel. A támasztószöveti sejtek nem illeszkednek szorosan, jellegzetes
sejt közötti állományuk van. Ez a csontszövetben (11.
ábra) kemény a benne található ásványi anyagoktól
(mészsók), a porcszövetben (12. ábra) rugalmas, mert
az ásványi anyagok mellett rugalmas rostok is vannak.
Az izomszövetek összehúzódásra és elernyedésre képes szövetek. Nevüket a mikroszkópban látható
képükről kapták. A harántcsíkolt izomszövet mikroszkópi képében a rostokra merőleges (haránt irányú) csíkozottság figyelhető meg (13. ábra). A belőle felépülő vázizomzat gyors összehúzódásra, nagy
erőkifejtésre képes, de fáradékony. Másik fajtájuk a
simaizomszövet, melynek mikroszkópi képén nincs
csíkozottság (14. ábra). Gerincesekben a belső szervek izomzatát építi fel. Lassú, tartós összehúzódásra
képes, de nem fejt ki nagy erőt. Előfordul a gerincesek
belső szerveiben (pl. a tápcsatorna és az erek falában).
A szívizomszövet egyesíti magában a harántcsíkolt és
a sima izomszövet tulajdonságait. Mikroszkópi képe
harántcsíkolt, de hosszú ideig tartó, nagy erőkifejtésre
képes, a gerinces állatok szívizomzatát építi fel (15.
ábra).
Idegszövet alkotja az agyvelőt, a gerincvelőt és az
idegeket. Az idegszövet idegsejtekből és támasztósejtekből áll, idegsejthálózatok szövevénye (16. ábra).
Az idegsejtek testéről több rövid és egy hosszú nyúlvány ered. Az idegsejtekre az ingerelhetőség és az
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ingerületvezetési képesség jellemző. A rövidebb
nyúlványok felveszik, a hosszú nyúlvány továbbítja
az információt. A szigetelő jellegű, úgynevezett velőshüvellyel borított hosszú nyúlványt idegrostnak
nevezzük (17. ábra).
Problémafeladat
Milyen módon vonnád ki a mészsókat a csontszövetből?
Egy kifőzött csirkecomb csontjait tedd egy üvegpohárba, és addig töltsd fel 10%-os ecettel, hogy
jól ellepje a csontot. Tedd félre néhány napra,
majd vedd ki a csontot!
nn Mit tapasztalsz?
nn Hogy magyarázod a változást?
nn Megfigyeléseidet és a válaszaidat írd be a
munkafüzetbe!

16. ábra. Idegszövet

rövid (felvevő) nyúlványok
hosszú (leadó) nyúlvány

idegvégződések

idegsejt teste

17. ábra. Az idegsejt felépítése

Az évgyűrűk
Az évelő, fás szárú növényekben a szállítónyalábok gyűrűket képeznek (18. ábra). A szállítónyalábok farészében
a híg vizes oldatok nagy sebességgel áramlanak a gyökerektől a föld feletti részek felé. A víz mindig az újonnan
létrejött elemekben szállítódik. A szállítás sebessége az
óránkénti 1-2 métertől több 10 méter is lehet. A vízszállító
csövek fala vastagodik, így a nagy szívóerő nem roppantja össze a szállítóelemeket. A szállítónyalábok háncsrésze
szállítja a képződött szerves vegyületek tömény oldatát.
Az anyag mozgása lassú, 1-2 cm/óra–1m/óra. A lassú
mozgás kevésbé veszi igénybe a sejteket, a háncselemek
falai vékonyak, a sejtek szűk üregűek.

fatest évgyűrűkkel

kéreg

18. ábra. Fatörzs keresztmetszete

nn Próbáld felidézni, hogy mit tanultál az elmúlt évben az évgyűrűkről!

Kérdések és feladatok

1.	Milyen növényi szöveteket ismertünk meg?
2.	Hasonlítsd össze az osztódó szövetet az állandósult szövetekkel!
3.	Hogyan tölti be szerepét a bőrszövet és a szállítószövet?
4.	Milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetők
meg az alapszövetek között?
5.	Sorolj fel olyan növényeket, amelyek sok olajat,
keményítőt, fehérjét raktároznak valamely szervükben!
6.	Miben hasonlítanak egymásra a hámszövetek?
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7.	Miben tér el a simaizomszövet és a harántcsíkolt
izomszövet működése?
8.	Miben tér el az idegszövet az összes többi szövetféleségtől?
9.	Mi lehet a magyarázata annak, hogy az antilopnak, az oroszlánnak a szervezetében jelentősebb
mennyiségű zsírszövet nincs, a fóka, a pingvin
szervezetében pedig e szövetből sok található?
	Keress a neten! Milyen szövetek fordulnak elő a
következő szervekben, szervrendszerekben: bőr,
emlősök vázrendszere, vázizomzat, szív, térdízület, gerincvelő?
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A BIOLÓGIAI MEGFIGYELÉS
ESZKÖZEI – KIEGÉSZÍTŐ ANYAG
ÉS GYAKORLATI ÓRA
Ezen az órán több feladat is vár ránk.
A) Először megismerkedünk a biológiában használatos megfigyelési eszközökkel. Ezek legfontosabb jellemzőit egy rövid olvasmányban foglaltuk össze. Ha többet is akarsz tudni ezekről
az eszközökről, kutass a neten
vagy olvass
róluk az iskolai könyvtárban!
B) Mikroszkópos vizsgálatokat végzünk növényi és
állati szövetmintákon.
A) MEGFIGYELÉSI ESZKÖZÖK:
TÁVCSŐ, NAGYÍTÓ, MIKROSZKÓP.
OLVASMÁNY ÉS KUTATÁSI FELADAT

Tudjuk, hogy szemünk fényérzékelő képességének
köszönhetően látjuk a környezetünket. A szabad
szemmel történő megfigyeléseket azonban korlátozza, ha a megfigyelni kívánt dolog túl kicsi (ilyen
pl. egy baktérium) vagy túlságosan messze van tőlünk (pl. az égen szálló madár). A következő optikai eszközök segítségünkre lehetnek megfigyeléseink pontosításában, a felismerhető részletek
gazdagításában.

1. ábra. Távcsővel közelebbinek látszanak a távoli tárgyak

A nagyító

A nagyító egy domborúra csiszolt, üvegből vagy
műanyagból készített kétszer domború lencse. Ezzel a képen lényegesen több részletet figyelhetünk
meg, mint szabad szemmel (2. ábra). A nagyítókkal
általában 8–25-szörös nagyítás érhető el.

A távcső

Távcsövön át nézve a tőlünk távolabbi tárgyak hozzánk közelebb levőknek és így nagyobbaknak látszanak (1. ábra). A távcsövek azáltal teszik részleteikben gazdagabbá a képet, hogy megnövelik a
képelemek látószögét. A távcsövek nagyítása
10–50-szeres. A távcsöveken feltüntetett két szám
(pl. 10 × 50) közül az első a nagyítás mértékét jelzi,
a második pedig a nagy lencse (az okulár) átmérőjét adja meg. A példában szereplő távcső tehát
10-szeresére nagyít, a nagy lencse átmérője pedig
50 mm.

2. ábra. A nagyító (lupe)
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A fénymikroszkóp

Az elektronmikroszkóp

Mivel az egyszerű nagyítóval legfeljebb húsz-harmincszoros nagyítás érhető el, különösen a biológiai
kutatásokban jelentkezett olyan igény, hogy ennél
lényegesen nagyobb nagyítás is megvalósítható lehessen. Az első mikroszkópot a holland Antoni van
Leeuwenhoek (lövenhuk, amatőr természetbúvár)
szerkesztette a 17. században. Úttörő munkássága
nyomán egyre nagyobb nagyítású és egyre jobb képet
adó mikroszkópok születtek (3. ábra).
A mikroszkópok maximális nagyítása mintegy
1000-szeres lehet. Ennél nagyobb mértékű nagyításokat a Nobel-díjas kitűnő magyar tudós, Zsigmondi Richárd által kifejlesztett ultramikroszkóppal,
illetve az elektronmikroszkópokkal lehet elérni.
A pásztázó elektronmikroszkópok nagyítása akár
100 000-szeres is lehet. A felsorolt megfigyelési
eszközökről csak a legfontosabb információkat olvashattad. Ezért további feladataid vannak:

A fénymikroszkópok fénnyel működő optikai eszközök. Az elektronmikroszkóp (EM) az elektronnyalábokat használja fel. Nanométeres felbontóképességű nagyító műszer. Különösen jól alkalmazzák
a sejtalkotók vizsgálatára (5–6. ábra). Felépítése és
működése lényegesen eltér a fénymikroszkóptól.
Egyes elektronmikroszkópok berendezése egy közepes szobát is megtölt. Az alábbi rajz az EM szerkezetét mutatja be – tájékoztatásul.

 Kutass a neten! Állíts össze egy kiselőadást
vagy házi dolgozatot a felsorolt eszközök működéséről és a felhasználásról!
szemlencse

4. ábra. Az elektronmikroszkóp szerkezete
tárgylencse

tárgyasztal
megvilágítás

3. ábra. A mikroszkóp fontos vizsgálati eszköz a biológiai
megfigyelésekhez

5. ábra. A sejtek EM-képe

6. ábra. A zöld színtest
EM-képe
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B) VÉGEZZÜNK NÉHÁNY MIKROSZKÓPOS
VIZSGÁLATOT! GYAKORLATI ÓRA
Egysejtűek vizsgálata

Akvárium vizéből cseppents a tárgylemezre, majd
fedd le egy fedőlemezzel, és tedd a mikroszkóp
tárgyasztalára! Állítsd be a mikroszkópot, és vizsgálódj!
nn Próbáld lerajzolni, ha élőlényt látsz! Nézz utána,

hogy melyik fajt találtad meg!
nn Dolgozz a munkafüzet jegyzőkönyvében!
Vizsgáljunk növényi szöveteket!*

nn Szaktanárod segítségével válassz növényi szövet-

metszetet, vizsgáld meg és rajzold le!

nn Dolgozz a munkafüzet jegyzőkönyvében!
Vizsgáljuk meg a lomblevelet!
nn Próbálj nagyon vékony metszetet készíteni egy

lomblevélből! (Borotvapengével leheletvékony
metszet készíthető.) Esetleg találsz ilyen metszetet az iskolai eszköztárban is.
nn Figyeld meg a részleteket! Rajzolj! (Mindkettőben segítségedre lesz az 1. ábra!)
nn Dolgozz a munkafüzet feladatai szerint!
nn Használd a munkádhoz a munkafüzeti jegyzőkönyvet!

felső bőrszövet
táplálékkészítő
alapszövet

gázcserenyílás

a levélér
szállítószövete

alsó bőrszövet

1. ábra. A lomblevél szöveti szerkezete

A fenti ábra a lomblevél keresztmetszetének mikroszkópos megfigyelése közben készült.
Vizsgáljunk állati szöveteket!*
nn Szaktanárod segítségével válassz állati szövet-

metszetet (csontszövet keresztmetszetet, porcszövetet, harántcsíkolt és simaizomszövetet, kötőszövetet)!
nn Vizsgáld meg mikroszkóppal, és rajzold le!
nn Dolgozz a munkafüzet jegyzőkönyvében!
Összegezzük szövettani vizsgálatainkat!

nn Mely szöveteknél tudtad megfigyelni, hogy a

szövet szerkezete és a szöveti működés meghatározza egymást?
nn Miért alkalmas a sok sejt közötti állományt tartalmazó csontszövet a vázrendszer kialakítására?
nn Válaszaidat a munkafüzetbe írd!

(Megjegyzés: a *-gal jelzett feladatokat akkor végezzük el, ha helyben van rá lehetőség!)
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A NÖVÉNYEK JELENTŐSÉGE
A FÖLDI ÉLETBEN
Az élőlények a környezetüktől elhatárolt és a környezettel kapcsolatot tartó élő rendszerek: nyílt
anyagi rendszerek. Tehát a környezetükből különböző anyagot és energiát vesznek fel. A felvett
anyagok a sejtekben átalakulnak. Belőlük építi a
szervezet a saját testét. A felvett energiából fedezi
a szervezet a saját életműködéseihez szükséges
energiát. A fel nem használt anyagokat és a felesleges energiát az élő rendszerek leadják a környezetükbe (1. ábra). Minden életműködés alapja az
anyagcsere két részfolyamata: a felépítő és a lebontó anyagcsere. A felépítő folyamatok energiát
igényelnek. A lebontó folyamatok energiát termelnek.

anyagés energiafelvétel

a sejt
anyagátalakítási
folyamatai
anyagenergiabeépítés felhasználás

anyagés energialeadás

táról. Most – az alábbi ábrával – röviden összefoglaljuk az eddig tanultakat (2. ábra).
A zöld növények a zöld színtestekben megkötik a fényenergiát. Gyökereiken át, a szállítószövet segítségével felveszik a vizet és a vízben
oldott ásványi anyagokat. Leveleiken felveszik a
légkörből a szén-dioxidot. A sejtek a fotoszintézis során a felvett, kis energiatartalmú molekulákat (CO2 és H2O) a megkötött fényenergiával nagy energiatartalmú cukormolekulákká
építik. Közben oxigént szabadítanak fel, ami a
környezetbe kerül.
A cukormolekulák további kémiai folyamatokban a növényi testet felépítő anyagokká
alakulnak át. Azért nevezzük a folyamatot fotoszintézisnek, mert a növények a cukormolekula szintézisét („összerakását”, azaz felépítését)
fényenergia felhasználásával végzik. (A „foto”
szó fényt jelent.) Így végső soron a fény energiatartalmát is beépítik testük anyagaiba. Az egész

1. ábra. A sejtek anyag- és energiaforgalma a környezettel

A felépítő anyagcsere

Másként zajlik az autotróf szervezetek felépítő
anyagcseréje, mint a heterotróf szervezeteké.
nn Az autotróf szervezetek a felépítő anyagcsere
során kis energiatartalmú szervetlen kismolekulákból – szén-dioxidból és vízből – nagy energiatartalmú szerves molekulákat építenek.
A felépítéshez kívülről származó energiát használnak fel. A zöld növényeknél ez a külső energia a Nap fényenergiája, amit a növények zöld
színtestjei képesek megkötni. A zöld növények
felépítő anyagcsere-folyamata a fotoszintézis.
Már többször tanultunk a fotoszintézis folyama-

oxigén

vízpára

fény

szén-dioxid

víz + oldott ásványi anyagok

2. ábra. A zöld növények anyag- és energiaforgalma a környezettel
Elemezd részletesen az ábrát! (Piros nyilakkal a felvett anyagokat, fekete nyilakkal a leadott anyagokat jelöltük.)
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szervezet összehangolt működésének eredménye, hogy minden zöld növény maga állítja elő
saját testanyagait, azaz autotróf.
nn A heterotróf szervezetek – például az állatok
és mi, emberek – nem tudjuk szervetlen vegyületekből előállítani saját szervezetünk építőanyagait. Táplálékainkkal – közvetlenül, vagy
az állatok által közvetve – felvesszük a növények által előállított nagy energiatartalmú, kész
szerves anyagokat. A felvett nagy molekulák
egy részét emésztésünk során lebontjuk kis
egységekre, építőkövekre. A kis egységek egy
részéből energiához jutunk, a többiből újraépítjük a saját szervezetünkre jellemző szervesanyag-molekulákat. Mi tehát – az állatokkal
együtt – heterotróf szervezetek vagyunk.
A lebontó anyagcsere

Láttuk, hogy az autotróf és a heterotróf szervezetek
felépítő anyagcsere-folyamatai miben térnek el.
A sejtekben lezajló lebontó anyagcsere-folyamatok
azonban megegyeznek.
nn A növényi és állati sejtek az életműködéseikhez
szükséges energiát a vegyületeikbe beépült
energia felszabadításával fedezik. Ehhez a fo-

lyamathoz oxigént használnak, amit a légkörből
nyernek. Ez a folyamat a légzés. A légzés gázcsere: a működéshez szükséges oxigén felvétele, és a működés során keletkezett szén-dioxid
és vízpára leadása. A gázok cserélődése a növényekben zöld levelek gázcserenyílásain keresztül
megy végbe (3. ábra). Az állatok különböző típusú légzőszerveken keresztül bonyolítják gázcseréjüket. A légzés lebontó anyagcsere-folyamat. A légkörből felvett oxigénnel a vegyületek
széntartalmát szén-dioxiddá, a vegyületek hidrogéntartalmát vízzé oxidálják. A felszabaduló
energiát vagy raktározzák, vagy az életműködésekhez felhasználják.
Foglaljuk össze, hogy mi a növények szerepe a
földi életben!
nn A növények tápanyagtermelő szervezetek.
A nagy földi életközösségeket áttekintve láttuk,
hogy minden táplálkozási lánc első láncszemét
az autotróf növények képezik (4., 5. ábra). Mivel
a növények a növényevő állatok táplálékai, az

légrés
zárósejt
bőrszöveti sejt
zöld színtest

3. ábra. A levél a gázcserenyílásokon keresztül veszi fel az
oxigént és adja le a szén-dioxidot és a vizet

4. ábra. Táplálékláncok egy füves pusztai életközösségben
Hányféle úton jutunk el az angolperjétől az egerészölyvig?
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Problémafeladat
Hogyan tudnánk bizonyítani, hogy a növények valóban termelnek oxigént?

5. ábra. Táplálékpiramis egy füves pusztai életközösségben
Nevezd meg a táplálékpiramis egyes szintjeit!

anyagok és az energia az állatok életműködéseiben tovább hasznosul.
nn A növények a Föld oxigéntermelői. A növények
éjjel-nappal lélegeznek, de csak nappal végeznek
fotoszintézist. Bár légzéskor – az állatokhoz hasonlóan – oxigént vesznek fel, azonban az általuk termelt oxigén több, mint amennyit felhasználnak. Az évmilliárdok alatt alakult ki az,
hogy ma a légkörben az oxigén 21%.

Végezd el az alábbi kísérletet!
nn Egy nagyobb üvegedényt
tölts meg vízzel! Az aljára
helyezz néhány szál akváriumi hínárt vagy más, dús levelű vízinövényt. A növényt
borítsd le egy – lehetőleg
üveg – tölcsérrel. A tölcsérre
boríts egy vízzel telt kémcsövet úgy, hogy a tölcsér és
a kémcső nagyobbik része is belemerüljön a
vízbe! (A vizsgálathoz szükséges berendezés
összeállítását mutatja az ábra. A vízinövényt
világítsd meg, és figyelj!
nn Rövid idő múlva már látszik, hogy a folyamat
szépen zajlik. Mit tapasztalsz?
nn Ha 1-2 órán át megvilágítva tartod a rendszert, hüvelykujjaddal befogva emeld le a kémcsövet. Ezután tarts a kémcsőbe egy parázsló
gyújtópálcát! Mit tapasztalsz?
nn Milyen anyag gyűlt össze a kémcsőben?
A gyújtópálcás vizsgálat mit bizonyít?

Kérdések és feladatok

1.	Bizonyítsd be, hogy a zöld növények szervezete
nyílt anyagi rendszer!
2.	Mi a lényege a felépítő és a lebontó anyagcsere-folyamatoknak?
3.	Miben tér el az autotróf és a heterotróf szervezetek felépítő anyagcseréje?
4.	Mit jelent az, hogy a növények autotróf szervezetek?
5.	Sorold fel, hogy mi szükséges a fotoszintézishez!
6.	Mit jelent az, hogy az állatok és az ember heterotróf szervezetek?

7.	Milyen gázok cserélődnek a fotoszintézisben és
a légzésben?
8.	Hol zajlik a növény és a környezete közti gázcsere?
9.	Hol zajlik az állatok és az ember és a környezete közti gázcsere?
10.	Foglald össze, hogy milyen jelentősége van a
növényeknek a földi élet szempontjából!
	Nézz utána a neten! Volt-e mindig oxigén a Föld
légkörében?
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A SZAPORODÁS
Az elmúlt években számtalan élőlényt ismertünk
meg. Vizsgáltuk a külső megjelenésüket, életmódjukat, élőhelyüket, kapcsolataikat a környezetükkel
és egymással. Sok faj esetén azt is megnéztük, milyen módon szaporodnak. Megállapítottuk, hogy az
életműködések egy része a lét fennmaradását, más
része a faj fennmaradását biztosítja (1.a), b), c)
ábra).

és a testrészekkel történő szaporodás az ivartalan
szaporodás. Az élőlények másik csoportjára az
ivarsejtekkel történő ivaros szaporodás a jellemző.
Az ivartalan szaporodás
nn Mire emlékszel a számtartó sejtosztódással

kapcsolatban? Nézd meg a tankönyv 21–22.
oldalán, hogy mit tanultál a testi sejtek keletkezéséről!

nn Mire emlékszel? Az egysejtűek és az állatok

szaporodásával kapcsolatban a felsorolt kifejezéseket már tanultad: kettéosztódás, bimbózás, hímnős állat, pete, ikra, tojás, váltivarú
állat, külső megtermékenyítés, belső megtermékenyítés. Dolgozz a munkafüzet 22. oldalán a 1. feladatban!
nn Tudod-e még? Idézd fel, amit a gombák és a
növények szaporodásával kapcsolatban már
megtanultál! Mit jelentenek az alábbi kifejezések: spóra, ivarszerv, ivarsejt, virág, porzós
és termős virág, magkezdemény, mag? Dolgozz a munkafüzet 22. oldalán a 2. feladatban!
Összegezzük a munka eredményét! Az egész
élővilágban, minden fajra jellemző a szaporodás.
A szaporodás fajfenntartó életműködés, melynek
során a fajra és az egyedre jellemző tulajdonságok
tovább öröklődnek. A kettéosztódással, spórákkal

1.a) ábra. Kettéosztódó papucsállatka

Az ivartalan szaporodás alapját a számtartó sejtosztódás képezi, az utód létrehozásához nincs szükség ivarsejtekre. Ez a szaporodásmód azonban csak

2. ábra. Egy burgonyatő minden gumójából elültetve ugyanolyan burgonyatövek fejlődnek

1.b) ábra. Ikracsomók

1.c) ábra. A madarak tojása a legnagyobb petesejt
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az egyed sokasodását jelenti (2. ábra). Az utódok
mindegyikének a szülőével teljesen azonos az örökítőanyaga. Minden utód a szülő másolata, klónja.
Életképességük a szülőével azonos. Így változó környezeti feltételek között kevésbé vagy egyáltalán
nem képesek alkalmazkodni. A folyamat hosszú
távon a faj kipusztulásához vezethet.
Az ivaros szaporodás

Az ivaros szaporodás több mint egyszerű sokasodás.
Egy hím- és egy női ivarsejt egyesülése szükséges
hozzá. A két ivarsejt örökítőanyag-tartalma nem
egyforma. Így az utódokban a szülőkétől eltérő
tulajdonságok is megjelennek (3. ábra). Az új
egyed életrevalóbb lehet. Ha az élőhely környezeti
tényezőiben hirtelen jelentős mértékű a változás,
ezeknek az életrevalóbb egyedeknek az életben maradási (alkalmazkodási) esélyei jobbak.

nn Hasonlítsd össze az ivartalan és az ivaros sza-

porodás legfőbb jellemzőit! Elemezd az
1. táblázatot!

Szaporodás a növényvilágban

A moszatok, mohák és harasztok körében általános az ivartalan szaporodás, illetve az ivaros és az
ivartalan szaporodás váltakozása. (Erről részletesebben írunk az olvasmányban a tankönyv 38. oldalán.) A virágos növényekben kialakul az ivaros
szaporodás szerve, a virág. A fenyők nyitvatermők. Hím- és nőivarú virágaik külön-külön fejlődnek. A termős virágok csoportosulva tobozvirágzatot alkotnak. A porzós virágokból szélmegporzással hímivarsejtek jutnak el a petesejtekhez.
Megtermékenyítés után a tobozban kifejlődnek a
növények szárnyas magvai (4. ábra).

termőlevél

mag
magkezdemény

3. ábra. Ló és csikója
Ivartalan
szaporodás
egy szülő
nagyon sok utód
az egyetlen szülő tulajdonságai jelennek meg
az utódokban

a mag szárnya

virágpor

4. ábra. A lucfenyő termős virágzata
Az ábra segítségével jellemezd a nyitvatermők ivaros szaporodását!
A szaporodás módja
Hány szülő van?
Hány utód keletkezhet?
Milyenek az utódok
tulajdonságai?

Ivaros
szaporodás
két szülő (hím és nőstény)
általában kevesebb utód
a két szülő tulajdonságai
az utódokban keverednek: új tulajdonságok
jelenhetnek meg

a faj egyedszámának gyors növekedése

Mi az előnye?

az utódok életképesebbek lehetnek,
fokozódik a faj változatossága,
a megváltozó környezethez egyes utódok
jobban alkalmazkodhatnak

az utódok azonos tulajdonságúak,
az utódok a megváltozó környezethez kevésbé alkalmazkodnak

Mi a hátránya?

a szaporodás üteme lassabb,
általában kevesebb utód

1. táblázat. A szaporodás formái

36
11874 Biologia8 1–192_6.indd 36

2017. 02. 15. 12:54

a)

b)

ivarlevelek

sziromlevél

portok

takarólevelek

lepellevelek (takarólevelek)

porzó ( ¢)

termő ( ™)

termő

porzószál

csészelevél
virágtengely

vacok
kocsány

magház
magkezdemény

petesejt

5. ábra. A vadrózsa virágszerkezete (a) és az ivarlevelek részei (b)

A zárvatermők virágai sokfélék, szél- vagy rovarmegporzásúak. Már sokat tanultunk róluk.
Most az ábrák segítségével felidézzük eddigi ismereteinket!
Tanulmányozd az 5. és 6. ábrát!
nn Milyen részekre tagolódik a kétszikű virág?
nn Miben különbözik a kétszikű és az egyszikű
virág?
nn Hogy játszódik le a zárvatermők megtermékenyítése?

porzó

6. ábra. A tulipán virágszerkezete

A gerinctelen állatok többsége hímnős (8.
ábra). Az ízeltlábúak és a náluk fejlettebbek váltivarúak (9. ábra). A vízben élők külső megtermékenyítésűek, a szárazföldiekre jellemző a belső
megtermékenyítés. A megtermékenyítés után kialakuló zigótából megindul az egyedek fejlődése.

Szaporodás az állatvilágban

A férgekben és a náluk fejlettebb állatokban kialakulnak az ivarszervek, bennük az ivarmirigyek,
amelyek ivarsejteket termelnek. A hímivarsejtek
kisméretűek, tömegesen képződnek, és helyváltoztató mozgásra képesek. A női ivarsejtek a petesejtek (7. ábra). Nagyobbak a hímivarsejteknél, kevesebb képződik belőlük és mozdulatlanok.

7. ábra. Az állati sejtek között a legnagyobbak a petesejtek

8. ábra. Az éticsiga hímnős állat
Röviden fogalmazd meg, hogy mi jellemző a hímnős állatokra!
(Ha elfelejtetted, nézd meg a Kislexikonban!)

9. ábra. A fácán váltivarú, a hím és a nőstény külsőleg is
különbözik
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Kérdések és feladatok

1.	Hasonlítsd össze az ivartalan és az ivaros szaporodás főbb jellemzőit!
2.	Milyen előnyei vannak az ivaros szaporodásnak?
3.	Nézz utána! Miben egyezik, és miben különbözik a madarak tojása, a halak ikrája és a mohák
spórája?
4.	Az ivartalan szaporítás mely tulajdonságait alkalmazza az ember, ha növényi szervekkel szaporít?

5.	Ha érdekel a kertészetekben zajló szaporító
munka, látogass el egy kertészetbe, és gyűjts ismereteket!
6.	Keress példákat hímnős és váltivarú állatokra!
	Keress a neten! 1998-ban Nagy-Britanniában élt
egy Dolly nevű birka, amely klónozás útján született. Miért érdekes ez az esemény?
	Keress a neten! Divatos és közismert dísznövény
az orchidea. Nézz utána, hogyan szaporítják!

Hogyan változhat meg egy-egy ivartalanul szaporodó faj tulajdonsága?
Erre a kérdésre még válaszolnunk kell. Például az állatvilágban ismerjük a csalánozók szaporodását (10. ábra).
A lebegő medúza ivaros alak, ivarsejteket termel. Megtermékenyítéskor a hím és a női ivarsejtek tulajdonságai
kombinálódnak. A megtermékenyített petesejt, a zigóta
letapad az aljzatra. Belőle alakul ki a helytülő polip (ivartalan alak), amelyik bimbózással hozza létre a nagy telepeket. Ezekből egyes részek leválásával ismét medúzaalakok keletkeznek. Ez a folyamat a nemzedékváltakozás,
ahol az ivaros és az ivartalan fejlődési szakaszok váltják
egymást. Az ivaros szakaszban megvan a lehetőség a

tulajdonságok megváltozására és új tulajdonság megjelenésére.
A növényvilágban is ismerjük a nemzedékváltakozást.
Jól megfigyelhető ez a mohák és a harasztok körében.
A moha vagy a harasztok spórája ivartalan szaporító sejt.
A mohák spóráiból kialakuló mohanövényke termeli az
ivarsejteket. A megtermékenyített petesejtből fejlődő részen keletkeznek a spórák. A harasztok spórájából fejlődnek az ivarsejteket termelő ivarszervek. A megtermékenyített petesejtből fejlődik az új harasztnövény (11. ábra).
harasztnövény

ivartalan
alak

ivaros alak

zigóta

spórák

ivarsejtek
ivarszervek

10. ábra. A csalánozók szaporodása során ivaros és ivartalan nemzedékek váltják egymást

11. ábra. A harasztok nemzedékváltakozása
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Szaporodhatnak-e az ivarosan szaporodó fajok ivartalanul is?
Ezt a jelenséget a növényvilágban jól ismerjük, ha virágos
növényeket vegetatív (nem szaporító) szerveikkel akarunk
szaporítani. Vegetatív szervek a gyökér, a szár, a levél. Például a szőlővesszőt dugványozzuk, a fokföldi ibolyát vagy
a muskátlit hajtásdugvánnyal szaporítjuk (12., 17. ábra).
De a földieper-termelők is indákkal szaporítanak, mert az
inda legyökerezik, és új növényt fejleszt (13. ábra). A burgonyát szárgumójáról tudjuk szaporítani. Kertünk tavaszi
virágos növényeit – tulipánt, nárciszt stb. – hagymákkal és
gumókkal szaporítjuk (16. ábra).

A vegetatív szervekkel történő szaporításban azt a
tudásunkat használjuk fel, hogy az ivartalan szaporodás
gyors folyamat, amelyben a szülőével megegyező – számunkra előnyös – tulajdonságú utódok sokasága keletkezik.
Emberi beavatkozás nélkül is szaporodnak virágos
növények ivartalan módon. A májusi gyöngyvirág gyökérsarjakkal szaporodik (19. ábra). A fák közül a fehér akác
gyökérsarjakkal terjed (20. ábra), az erdők hóvirágmezői
hagymákkal történő szaporodás eredményei (14. ábra).

13. ábra. Indákról szaporodó földieper

12. ábra. A muskátlit hajtásdugványról
szaporítjuk

14. ábra. A hóvirág hagymagumóval
terjed

15. ábra. Miből fejlődik a vöröshagyma? Miért előnyös ez?

17. ábra. Hogy szaporítjuk a fokföldi
ibolyát?

16. ábra. A nárciszt hagymáról szaporítják

18. ábra. A szőlő ágdugvánnyal szaporítható

19. ábra. A gyöngyvirág gyöktörzse új
hajtásokat fejleszt

20. ábra. A fehér akác gyorsan terjed,
mert gyökérsarjai új egyedeket hajtanak
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AZ ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

AZ ÉLŐLÉNYEKET FELÉPÍTŐ
ANYAGOK – KIEGÉSZÍTŐ ANYAG
Ha meg akarjuk ismerni egy rendszer működését,
a felépítésével is meg kell ismerkednünk. Így van ez
az élőlények esetében is. Szabad szemmel vizsgálva egy-egy élő szervezet külső jellemzőit (alak, méret, szervek stb.) elemezhetjük. Mikroszkópos vizsgálattal a „részek részeiről”, azaz a szövetekről,
sejtekről jutunk információhoz. De a „részek részei”
is összetett rendszerek, ezeket már mikroszkóppal
sem látható méretű egységek, a különböző vegyületek molekulái építik fel. Ahhoz, hogy az egész
rendszer működését – akár csak nagy vonalakban is
– megérthessük, ezekkel a vegyületekkel, a vízzel,
a szénhidrátokkal, a zsírokkal, a fehérjékkel és a
nukleinsavakkal mint a biológiai rendszerek építőköveivel is meg kell ismerkednünk.
Víz

A sejtek tömegének átlagosan 60-80 százaléka víz.
A víz kitűnő oldószer. A sejt anyagai közül sok
oldódik a vízben. A víz nemcsak oldószer, hanem a
sejtben zajló kémiai átalakulásokban is részt vesz.
Nagyobb molekulák a vízzel reakcióba lépve kisebb
részekre bomlanak le. Máskor kisebb molekulák
összekapcsolódásakor keletkezik víz.

szőlőcukor-molekulák

keményítő- vagy cellulózlánc-részlet

1. ábra. A sejteket felépítő vegyületeket egyszerű ábrákkal
modellezzük. A szőlőcukor-molekulát egy hatszög jelöli

Zsírok és olajok

A köznapi életben egyszerűen csak zsíroknak és
olajoknak nevezett vegyületek közös tulajdonsága,
hogy vízben nem, de szerves oldószerekben – pl.
benzinben – jól oldódnak. Ezek is szénből, hidrogénből és oxigénből épülnek fel (2. ábra). A zsírok
és olajok a sejtek tartalék tápanyagai, de részt vesznek a sejthártya felépítésében is. Felhasználásuk során igen sok kémiai energia szabadul fel.

Szénhidrátok

A szénhidrátok közé tartozik a fotoszintézisben keletkező szőlőcukor, a raktározó szervekben található keményítő és a sejtfalat felépítő cellulóz. Molekulájukat szén-, hidrogén- és oxigénatomok építik
fel (1. ábra). Sok-sok szőlőcukor-molekula összekapcsolódásából alakul ki a keményítő nagy molekulája. A keményítő vízben rosszul oldódik, így a
sejtekben jól raktározható. A cellulóz nagy molekulái is szőlőcukorból keletkeznek. Ez az anyag vízben
oldhatatlan, a növényi sejtek vázanyagaként jelentős.

2. ábra. A zsírmolekula modellje
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Fehérjék

A sejtekben előforduló vegyületek közül a legváltozatosabb csoport a fehérjéké. Molekuláikban a
szén-, a hidrogén- és az oxigénatom mellett nitrogén- és kénatom is van. A molekulák igen nagyok,
részegységekből (aminosavak) épülnek fel (3. ábra).
A sejtek felépítésében sokféle fehérje szerepel. Biológiai jelentőségük is ennek megfelelően változatos:
egyesek a sejt építőanyagai, más fehérjék a sejt anyagátalakítási folyamatait gyorsítják (katalizálják),
megint mások anyagszállító fehérjék stb.
A fehérjék bonyolult szerkezete igen érzékeny a
külső hatásokra. Enyhe melegítésre, savas vagy lúgos hatásra, különböző sugárzásokra a kémiai kötéseik könnyen átrendeződnek, a fehérjerészecskék
esetleg összetömörülnek és az oldatból akár ki is

csapódhatnak. Például a megsavanyodott tej fehérjéi a sav hatására kicsapódnak (aludttej). Ez nem
visszafordítható változás.
Nukleinsavak

A nukleinsavak a sejt információtároló és információszállító vegyületei. A molekulák alkotásában
szén-, hidrogén-, oxigén- és nitrogénatomok mellett
foszforatomok is részt vesznek. Rövidebb és hos�szabb láncmolekulákat alkotnak. A tulajdonságok
örökítésében az egyik nukleinsav-molekula, a DNS
(dezoxiribonukleinsav) a meghatározó. (Ennek a
molekulának a felépítését majd később tanuljátok,
amikor már több kémiai ismerettel rendelkeztek.)
A tulajdonságok örökítése a következő: egy
hosszú DNS-molekula egy szakasza (a gén) az
információhordozó, ez tartalmazza egy fehérjemolekula keletkezésének kódját, a keletkezett fehérje
kialakít egy tulajdonságot.
nn Állapítsd meg, hogy melyek azok az elemek,

amelyek részt vesznek az élő anyagot felépítő
vegyületekben!

3. ábra. A nagy fehérjemolekulákat kisebb méretű aminosavak építik fel. Egy aminosav modellje és jelölése

Összegezve: az élő anyag molekuláit elsődlegesen szén-, hidrogén-, oxigén-, nitrogén-, kén- és
foszforatomok építik fel. Kisebb mennyiségben
más kémiai elemek (vas, magnézium, kálium, nátrium stb.) is nélkülözhetetlenek az élő szervezetek
felépítéséhez és egészséges működéséhez.

Kérdések és feladatok

1.	Miért fontos vegyület biológiai szempontból a
víz?
2.	Milyen szénhidrátokat ismersz? Mi a szerepük
a sejtekben?
3.	Miben különbözik a keményítő és a cellulóz?
4.	Milyen elemek építik fel a zsírok molekuláit?
Hasonlítanak-e ebben a szénhidrátokhoz?
5.	Miért fontos vegyületek biológiai szempontból
a zsírok?
6.	Milyen elemekből épülnek fel a fehérjék?
7.	Mi a fehérjék biológiai jelentősége?

8.	Milyen elemekből épülnek fel a nukleinsavak?
Milyen szerepe van a sejtben a DNS-nek?
9.	Fogalmazd meg, mit jelent az, hogy a DNS tárolja és átadja az információt!
10.	Áttekintve a sejtek felépítésében részt vevő vegyületeket, állapítsd meg, melyek azok az elemek, amelyek a legnagyobb mennyiségben vesznek részt az élő anyagok felépítésében!
	A DNS öröklődésben játszott szerepéről sok
érdekességet találsz a neten is!
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A SEJT ANYAGAINAK VIZSGÁLATA
– GYAKORLATI ÓRA
Kísérletezzetek óvatosan, figyeljetek saját és
társaitok testi épségére!
nn Szaktanárotok utasításai szerint csoportokban
dolgozzatok!
nn A vizsgálatokat csak szaktanárod irányításával
és az útmutatásai alapján végezheted el!
nn A vizsgálathoz használt anyagokkal és eszközökkel óvatosan bánj!

nem ilyenek. A műszálak égetéskor megolvadnak,
de nem kellemetlen szagúak.
nn Hasonlítsd össze a hajszálat (szarut), a pamutot
és a műszálat! Mindegyikből csak egy vékony
szálat égess!
nn Tapasztalatodat írd a munkafüzetben található
jegyzőkönyvbe!
Keményítő kivonása és vizsgálata

A víz kimutatása
nn Ollóval vagy borotvapengével vágj szét egy friss

levelet apró darabokra, és tedd kémcsőbe. Borszeszégő felett melegítsd óvatosan! Mit tapasztalsz a kémcső falán?
nn Végezd el a vizsgálatot tűlevelekkel vagy azonos
növényfaj különböző szerveivel is!
nn A válaszodat és tapasztalataidat írd a munkafüzetben található jegyzőkönyvbe!
Az ásványi anyagok kimutatása

nn Egy elszáradt levelet gyújts meg fémlapon!

A visszamaradó hamu a sejtekben lévő ásványi
anyagok keveréke. Próbáld meg vízben feloldani!
Mit tapasztalsz?
nn Tapasztalatodat írd a munkafüzetben található
jegyzőkönyvbe!
Fehérjék vizsgálata égetéssel

A szőrszálakat, például az emberi hajszálat, a juh
gyapját alkotó fehérje (a keratin) jellemzően kellemetlen szagot áraszt, ha hevítik. A növények (pl. a
gyapot, amelyből a pamut készül vagy a len) rostjai

nn Tegyél egy kémcsőbe kb. egy késhegynyi men�-

nyiségű háztartási keményítőt! Önts hozzá kevés
vizet, és rázogatás közben melegítsd addig, amíg
fel nem oldódik! Várd meg, amíg kihűl! Ezután
cseppents rá híg jódoldatot! (A jód a keményítővel sötétkék színreakciót ad.)
nn Ezután hasonló módon vizsgálj meg egy kis lisztet, burgonyareszeléket és egy kis almát. Állapítsd meg, hogy melyik vizsgált anyag tartalmaz
keményítőt, és melyik nem!
nn Tapasztalataidat írd be a munkafüzetben található jegyzőkönyv táblázatába!
A zsírok és olajok kimutatása

A sejtekben előforduló zsírok és olajok festéssel mutathatók ki. Alkalmas erre a finomra őrölt pirospaprika.
nn Tegyél egy kémcsőbe kevés sertészsírt! Tölts
hozzá vizet, majd forrald fel! Ezután adj hozzá
kevés pirospaprikát!
nn Milyen lett a zsiradék? Milyen lett a víz?
nn Végezd el a vizsgálatot növényi magvakkal is (pl.
apróra tört tökmaggal vagy darabolt dióbéllel).
nn Hasonlítsd össze a vizsgálatok eredményét!
nn Tapasztalataidat írd a munkafüzetben található
jegyzőkönyvbe!
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az élőlények nyílt anyagi rendszerek, a külső környezetükből anyagot és energiát vesznek fel, ugyanakkor saját testükből anyagot és energiát adnak le
a környezetükbe. A rendszer és a környezete az
anyag- és energiaforgalom révén kölcsönös kapcsolatban áll egymással. A környezet hirtelen, nagymértékű változása következtében a rendszer és a
környezet egyensúlya felborulhat.
Az élő rendszerek életjelenségeik alapján különböztethetők meg az élettelenektől. Az életjelenségeket az egyes működések alapján csoportosítjuk
aszerint, hogy a működések az élő fajok egyedeinek létfenntartását vagy az egész faj fenntartását biztosítja-e. A létfenntartó életjelenségek az
anyagcserével állnak összefüggésben. Ezek: a táplálkozás, a légzés, a kiválasztás, a mozgás, az anyagszállítás, az ingerlékenység, a növekedés és a fejlődés. A szaporodás, az öröklődés és a változékonyság
a faj fennmaradását biztosítják.
Az élő rendszerek szerveződési szintekbe rendeződve épülnek fel a legkisebb, önálló életműködésű sejtektől a legnagyobb – az egész Föld élővilágát magába foglaló – bioszféráig. Az alacsonyabb
szerveződésű szintek a magasabb szintek részeivé
válnak. Így alakul ki az egyed alatti szintekből, a
sejtek  szövetek  szervek  szervrendszerek
összehangolt működéséből az egyed szervezete.
Az egyedek is egyre magasabb, egyed feletti szerveződési szintekbe rendeződnek: a populációk 
társulások  életközösségek (biomok) együttesen
alkotják a bioszférát.
A sejtek az élő anyag legkisebb, még önálló működésre képes egységei. Önálló életet élő sejtek az
egysejtűek, ezek a sejtmagnélküli és a sejtmagvas
egysejtűek országaiba tartozó fajok. A többsejtűekben a sejtek már nem önállóak, hanem szövetekbe szerveződnek. A szövetek az azonos eredetű, hasonló alakú és felépítésű, azonos működést
végző sejtek csoportjai. Növényi szerveket felépítő
szövetek: a bőrszövet, a szállítószövet, a külön-

féle alapszövetek. Az állatok és az ember szerveit
a hámszövetek, a kötő- és támasztószövetek, az
izomszövetek és az idegszövet építi fel.
A különböző szövetek összehangolt működésének eredménye egy-egy szerv. A növényekben
a szervek – a gyökér, a szár, a levél és a virág – alkotják a szervezet egészét. Az állatok és az ember szervei összehangolt szervrendszerekben működnek. A szervrendszereket az életműködéseknek
megfelelően nevezzük el. Ezek együttesen építik
fel a szervezetet.
A sejtek sejtalkotókból szerveződnek. Az
egyes sejtalkotókban folyik a sejt egy-egy életműködése. A sejtek alapanyaga a sejtplazma, amelyet
a féligáteresztő tulajdonságú sejthártya határol.
A sejtplazmában van a sejtmaghártyával határolt
sejtmag. A növényi sejtben találunk csak a növényekre jellemző sejtalkotókat is; ilyen a sejtfal, a
színtestek és a zárványok. A sejthártya elhatárol
és összeköt a környezettel. A sejtmag irányítja a
sejt életműködéseit, tartalmazza és sejtosztódáskor az utódsejteknek átadja az örökítőanyagot.
A testi sejtek keletkezése számtartó osztódás.
Az ivarsejtek számcsökkentő osztódással jönnek
létre.
A sejteket felépítő anyagok szervetlen és szerves
vegyületek. Szervetlen vegyület a víz és a különféle ásványi sók. Szerves vegyületek a szénhidrátok, a
zsírok és olajok, a fehérjék, valamint az örökítőanyagok molekulái: a nukleinsavak. A szerves vegyületek
felépítésében elsődlegesen ugyanaz a néhány elem
vesz részt: szén, hidrogén, oxigén, nitrogén, kén és
foszfor.
Minden életműködés alapja az anyagcsere.
A növények autotróf szervezetek. Az állatok és
az ember anyagcseréje heterotróf. A növények fotoszintézisük során a megkötött fényenergia felhasználásával megtermelik a szerves vegyületeket,
és oxigént juttatnak a légkörbe. Ezért a növények
életműködései adják a földi élet alapját.
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Kérdések és feladatok

1.	Egy konkrét példán – pl. egy cserép virágon vagy
egy kutyán – bizonyítsd be, hogy az élőlények
nyílt anyagi rendszerek!
2.	Milyen összefüggés van az élő rendszer és a környezet között?
3.	Milyen csoportokba soroljuk az életjelenségeket?
4.	Melyek a létfenntartó életjelenségek?
5.	Milyen életjelenség a szaporodás?
6.	Milyen szerveződési szintekbe tartozik egy farkas vagy egy tölgyfa?
7.	Milyen szerveződési szintek összehangolt működésének eredménye egy farkas vagy egy tölgyfa? (A legkisebb szinttől indulj!)
8.	Hasonlítsd össze a növényi és az állati sejtet!
Milyen különbségeket látsz?
9.	Milyen szövetek alkotják a lomblevelet?

10.	Milyen szövetekből épülnek fel az emlősállatok
végtagjai?
11.	Mi a különbség a testi sejtek és az ivarsejtek
keletkezése között?
12.	Hasonlítsd össze az ivaros és az ivartalan szaporodást! Mutasd be mindkét szaporodási forma előnyeit és hátrányait!
13.	Milyen különbséget látsz a növények és az állatok anyagcsere-folyamatai között?
14.	Milyen folyamat a fotoszintézis?
15.	Mutasd be, hogy milyen szerepe van a növényeknek a földi élet fenntartásában!
16.	Határozd meg a következő fogalmakat: szerveződési szint, sejt, szövet, sejtalkotó, táplálkozás,
anyagszállítás, légzés, ivaros és ivartalan szaporodás!

1. ábra. Milyen szerveződési szint egy farkasfalka?

2. ábra. Milyen szerveződési szinteket ismersz fel egy tölgyfán?
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BŐRÜNK
Az ember alakja – egyenes testtartása következtében – minden élőlényétől jellegzetesen különbözik.
Ám a testfelépítése alapjaiban megegyezik az emlősökével. Az ember és az emlősállatok testrészei
egyaránt (1. ábra) a fej, a nyak, a törzs, a végtagok.

Az ember kültakarója a bőr, amely védi is szervezetünk belsőbb részeit, s érzékszervként fel is
fogja a környezetből érkező ingereket. Bőrünk három rétegből áll. Kívül van a hám, alatta az irha,
legbelül a bőralja (2. ábra).
faggyúmirigy

hajszálerek
szőr

szőrmerevítő
izom

1. ábra. A ló és lovasa. Az analóg testrészeket azonos szín
jelöli

Első ránézésre testünk szimmetrikus: jobb és
bal fele egymás tükörképe. Azonban ha jobban
megnézzük, ez a szimmetria nem teljes. Két fülünk,
két kezünk nem pontosan egyforma, belül pedig a
szívünk bal oldalon dobog, a gyomrunk inkább bal,
a májunk viszont inkább jobb oldalon van.
A kültakaró felépítése és működése

A bőrnek, hajnak, körömnek döntő szerepe van egy
ember megjelenésében. A kamaszkorban különösen!
A környezetből érkező hatások nagy része a test
felszínét éri. Ilyen a hideg és a meleg, a fény és az
árnyék, a levegő por- és páratartalma, a szellő simogatása, a szúnyog csípése, a kinőtt cipő szorítása.
A kültakarónak kettős feladata van: 1. véd a külső
hatásoktól, 2. kapcsolatot biztosít a környezettel.
nn Keress példákat arra, hogy valamely állat kül-

takarója inkább a védelem, vagy inkább a kapcsolattartás szerve!

bőralja

irha

hám

idegvégződések

elszarusodó
hámréteg

szőrtüsző

zsírszövet verejtékmirigy kötőszövet

2. ábra. A bőr rétegei és szerkezete

A hám több sejtsorból álló, ún. többrétegű hámszövet. Legbelső sejtsora állandóan osztódik. Az
így képződő fiatal sejtek az idősebbeket folyamatosan a felszín felé tolják. Eközben a sejtek egyre
laposabbak lesznek, végül elszarusodnak, elhalnak.
Ezek az elhalt sejtek alkotják a hám szarurétegét,
amely belülről folyamatosan képződik, kívülről
azonban állandóan kopik (hámlik), ezért nagyjából
ugyanolyan vastag marad.
A hám, de legfőképpen a szaruréteg a dörzsöléstől, karcolástól védi szervezetünket. Az ép hámon a
baktériumok nem jutnak át, ezért nevezzük a bőrt
szervezetünk első védelmi vonalának. A hám legbelső sejtsorainak egyes sejtjeiben festékanyag van.
Ennek mennyisége határozza meg bőrünk színét.
Ez a festék a fénysugarakat elnyeli, így védi a mélyebben fekvő szöveteket a túl erős napsugárzástól.
A festék mennyisége megnövelhető napozással,
szoláriumozással (3. ábra).
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jában levő zsírszövet a lehűléstől is védi szervezetünket.
Szánk, gyomrunk, beleink belső felszíne ugyan
„bennünk” van, mégis a külvilág anyagaival érintkezik, tehát hasonló szerepű, mint a kültakaró. E
belső üregek felszínét szintén hám fedi. Ez a hám
azonban nem szarusodik el (5. ábra), a benne levő
mirigyek nyálkát termelnek, mely a hám felületén
szétterül. Innen kapta a nevét is: nyálkahártya.
3. ábra. Lebarnult és halványan maradt bőrfelület

A hám néhol kesztyűujjszerűen benyúlik az
alatta levő irhába. Így alakul ki a szőrtüsző. Ennek
alján van a szőrhagyma, amelyből nő a szőrszál.
A hámréteghez tartoznak – és hámszövetből
vannak –, de szintén az irhába mélyednek a fag�gyú- és a verejtékmirigyek is. A faggyúmirigyek
a szőrtüszőbe nyílnak. Zsíros váladékuk puhává és
kicsit vízállóvá teszi a bőrt. A verejtékmirigyek
sós folyadékot termelnek, s a bőr felszínére nyílnak. Melegben több, hidegben kevesebb verejték
termelődik. A verejték elpárolgásával hőt von el a
szervezetünkből, s így hűti a test felszínét.
Az irha sokkal vastagabb a hámnál. Rostokban
gazdag kötőszövet. Sejtjei ritkán állnak, s közöttük erős, de rugalmas rostok alkotnak kusza szövedéket. Ezáltal bőrünk jól nyúlik. Az irhát erek
hálózzák be. A hám élő sejtjei is innen kapják a
tápanyagokat és az oxigént. Az irha erei melegben
kitágulnak, hidegben összeszűkülnek (4. ábra).

4. ábra. Elpirult és elsápadt gyerek

A bőr legbelső rétege a bőralja. Szintén kötőszövetből áll, de itt a kötőszöveti sejtek között
kevesebb a rost, viszont sok zsírtartalmú sejt található. Ez a zsírszövet egyeseknél (főleg némelyik
testtájon) úgy felszaporodhat, hogy zsírpárnák
keletkeznek. A zsír rossz hővezető, ezért a bőral-

5. ábra. Többrétegű, el nem szarusodó laphám
Mi hiányzik innen a bőrhöz képest?

Bőr a kamaszkorban

A kamaszkor alapvető jellemzője a hormonális változás, a nemi hormonok „beindulása”. Ettől megbillen a szervezet addigi biológiai egyensúlya, s
egy-két év is eltelhet, mire az új egyensúly beáll.
Kamaszkorban a bőr is másképpen működik. Fokozódhat a faggyú- és a verejtékmirigyek működése. A túlzott faggyútermelődés miatt eldugulhat a
mirigy kivezetőcsöve, s a pangó zsiradékban elszaporodhatnak gyulladáskeltő baktériumok. Ez a pattanás (6. ábra). A pattanásos arc (vagy egyéb bőrfelület) öngyógyítása
szakértelmet igényel;
a helytelenül végzett
beavatkozások még
ronthatnak is a helyzeten.
A kamaszok általában többet is izzadnak, s részben a
fokozottabb nemihormon-termelődés
miatt a verejtékük
kellemetlenebb szagú. A tiszta verejték
szagtalan; attól lesz 6. ábra. Pattanásos arc
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a szaga kellemetlen, hogy baktériumok hatására
bomlani kezd. Ezért a probléma megoldása alapvetően ennek megelőzése, vagyis a gyakoribb mosa-

kodás (akár csak törlőkendővel!). A kozmetikumok
csak a bomlás miatt kialakult kellemetlen szag elfedésében segítenek.

Kérdések és feladatok

1.	Keress példákat olyan páros szervre, amelynél a
két oldal nem pontosan egyforma!
2.	Melyek a kültakaró általános feladatai?
3.	Miért nevezzük a bőrt védelmi vonalnak?
4.	Nevezd meg bőrünk rétegeit!
5.	Melyik bőrrétegben melyik szövet található?
6.	Mi a különbség bőr és nyálkahártya között?

7.	Honnan kapnak tápanyagot a hám legbelső osztódó sejtjei?
8.	Mikor hűt jobban a verejték: szélcsendben vagy
szeles időben? Miért?
9.	Mit termel és mi a feladata a faggyúmirigynek?
10.	Mi a verejtékmirigy szerepe?

Érdekességek a bőrünkről
 
Az

ősember ruhája az elejtett állat lenyúzott bundája
volt. A hortobágyi pásztorok ma is hordják a hosszú
szőrű juhbőrből készült subát. A saru, a cipő, a csizma
és a kesztyű nemrég még kizárólag bőrből készült. Ma
már gyakran műanyaggal helyettesítik a bőrt. A honfoglaló magyarok vezérei nemes vad bőréből készült
kacagányt viseltek.
 
Mit jelentenek ezek a szólások? „Előre ivott a medve
bőrére”. „Elhordta az irháját”. „Hét bőrt lehet róla lenyúzni”.
 Akinek a bőrében egyáltalán nem keletkezik festék,
azt albínónak nevezzük
(albus latin szó, jelentése
’fehér’). Az ilyen ember
bőre egészen fehér vagy
ha a vérerek áttetszenek
rajta, akkor rózsaszín;
haja, szempillája és szemöldöke majdnem fehér (7.
ábra). Hazánkban kb. 500 7. ábra. Albínó gyerek
teljesen albínó ember él.
 A szeplőt és az anyajegyet a felhalmozódó festék
okozza.
 A köröm kemény szarulemez. A körömágy félhold alakú
fehér területéről nő előrefelé (8. ábra). Ha a körömágy
megsérül, a köröm leválik.
körömfélhold

körömbőr
köröm
körömtő
szarufelület körömágy

 A

hajszál is szőr. Dús hajú ember fején félmillió hajszál
is lehet. Szálanként különböző időben, de 5–15 év alatt
minden hajszál kihullik. A szőrhagymából általában új
nő helyette, de ha a szőrhagymák nagyobb területen
elpusztulnak, akkor ott a bőr kopaszon marad.
 
Még a legsoványabb emberek tenyerén és talpán is
vannak zsírpárnák.
 Amikor a gyerekek csip-csip-csókát játszanak, akkor a
kézhát bőrét emelik fel, amelynek alsó rétege különösen laza kötőszövet.
 Aki nem szokott a fizikai munkához, annak a tenyerén
először vízhólyag támad. A vízhólyag úgy keletkezik,
hogy a hám elválik az irhától, és a hólyagban szövetnedv gyűlik össze. A vérhólyag viszont az irhában lévő
erek sérülésével alakul ki.
 
Az ujjlenyomat rajzolata egyénenként különböző, és
egész életünk során változatlan, ezért kiválóan alkalmas
a személyazonosításra. Ezért használja a rendőrség a
bűnözők nyilvántartására. Manapság útlevelünk készítéséhez is szükséges lehet az ujjlenyomat (9. ábra).

9. ábra. Ujjlenyomattípusok
 A

ujjperc

8. ábra. Köröm keresztmetszeti rajza

tejmirigy az emlősökre jellemző bőrmirigy, amely tulajdonképpen a törzsfejlődés során módosult verejtékmirigy. Ennek váladékával nevelik fel az emlősök az
utódaikat. Az emlőkezdemények mind a két nemnél
kialakulnak, de a fiúkon nem fejlődnek ki.
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BŐRÜNK EGÉSZSÉGE
A bőr tisztántartása

Bőrünk egészsége, jó közérzetünk és a kulturált
megjelenés érdekében is bőrünket ápolni, gondozni
kell. Legfontosabb a mosakodás. A víz önmagában
a szennyeződéseknek csak egy részét viszi le, a tisztálkodáshoz a zsiradékot eltávolító szappant (vagy
más, hasonló hatású mosakodószert) is használunk.
Ma már nagyon sokféle „színes-szagos” szappan, folyékony szappan, tusfürdő, sampon stb. kapható a
boltokban (1. ábra). Ezek használata óvatosságot
igényel, és ez más kozmetikumokra is érvényes. Sokféle természetidegen „kozmetikai vegyszerrel” is kenegetjük magunkat; s ennek is van szerepe abban,
hogy az allergiás betegségek gyakorisága emelkedik.

Ha olyan tisztálkodószereket használunk, amelyek
nagyrészt (vagy kizárólag) természetes anyagokat
tartalmaznak, azzal nemcsak saját egészségünket
védjük, hanem a környezetet is kevésbé károsítjuk.
A bőr természetes zsiradékbevonatának fontos szerepe van a bőr egészségében, ezért a túlzott
szappanozás nem indokolt. Ugyanakkor helyénvaló, ha a zsíros bőrűek gyakrabban használnak szappant is a mosakodásukhoz, mint a száraz bőrűek.
A rendszeres napi mosakodásra a fürdés helyett
inkább a zuhanyozást ajánljuk. Előnye, hogy folyton tiszta víz éri a testet, s az is, hogy nem „ázik ki”,
nem puhul fel bőrünk felső rétege, nem oldódnak
le róla a védőanyagok. Ráadásul sokkal kevesebb
vizet is fogyaszt (2. ábra). A váltott hideg-meleg
vizes zuhanyozás egészséges, mert „megtornáztatja”
bőrünk ereit.
nn Vajon hogyan tisztálkodtak az emberek, ami-

1. ábra. „Kenceficék áradata”

2. ábra. Kád vízben ücsörgés vagy zuhanyozás?

kor még nem „találták fel” a szappant?
nn Ha tudod, mérd meg, hogy mennyi vizet használsz el kádban fürdéshez, illetve zuhanyozáshoz! (Ha nem tudod megmérni, keress a neten
adatokat!)
	Nézz utána a neten, hogyan készül a szappan!
Kik használták először?
Az egészséges bőrön is sok baktériumfaj
él velünk együtt. Ezek
döntő többsége teljesen ártalmatlan, van
amelyik még hasznos
is számunkra. Az ember bőrének baktériumflórája annyira egyedi,
hogy akár ujjlenyomat
helyett is használható
lehetne. Bőrünkön – el-
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sősorban a meleg, nedves helyeken – elszaporodhatnak különböző mikroszkopikus gombák is,
ezért ajánlatos mosakodás után a testhajlatokat és
a kéz- és lábujjak közét alaposan szárazra törölni.
Az ember bőrén
többféle tetű is élősködhet. A hajszálak
között él a fejtetű (3.
ábra), a ruha szálaiba
kapaszkodik a ruhatetű és a nemi szervek
körüli szőrzetben él a
lapostetű. Gyerekközösségekben a fejtetű
3. ábra. Fejtetű és serkéje
napjainkban sem ritka.
A hajszálakba kapaszkodó tetű átmászik egyik gyerekről a másikra, ha játék közben összedugják a fejüket. Fejtetvesség ellen a gyógyszertárakban kapható egyszerűen használható szer. A ruhatetűtől
eltérően a fejtetű nem terjeszt a szúrásával betegséget. „Nem az a szégyen, ha egy gyerek tetves lesz,
hanem az, ha a családja egyáltalán nem foglalkozik
ezzel!” – szokták mondani. Egyetértesz?
Nagyon fontos a nemi szervek fokozott tisztán tartása. A lányok a menstruáció idején naponta többször is tisztálkodjanak, de a kádban fürdés
ilyenkor nem ajánlott. A fiúk napi mosakodásához
hozzátartozik a hímvesszőt fedő bőr – a fityma –
alatti bőrterület megmosása is. Itt ugyanis gyulladáskeltő baktériumok szaporodhatnak el.
Hajunkat – a zsírosodásától függően – néhány
naponta célszerű megmosni. A körmünk alól még
a szappanos kézmosás sem távolítja el biztonságosan a szennyeződéseket. Ezért ajánlatos esetenként
– pl. WC-használat után! – körömkefét is használni. Körmeinket lehetőleg mosakodás után vágjuk
le, mert ilyenkor puhábbak.

Különösen fontos annak a ruházatnak a megválasztása, amely bőrünkkel közvetlenül érintkezik.
Kerüljük azokat a műszálas holmikat, amelyek nem
szellőznek eléggé és gyenge a nedvszívásuk! Ezek
alatt ugyanis a bőrünk befülled. A pamut alsónemű biztosan jó, de azt is ajánlatos naponta váltani.
Éjszakára ne hagyjunk magunkon semmi nappali
ruhadarabot! Hálóruhánk legyen kényelmes, lehetőleg természetes anyagból készüljön, s legalább
hetente váltsuk!
A cipő ápolása, szellőztetése egészségügyi
szempontból is nagyon fontos, hiszen majdnem
mindenkinek izzad a lába. A zokni vagy harisnya
nélküli cipőhasználat nagyon egészségtelen, hiszen
a cipőnket nem tudjuk naponta kimosni, mint a
zokninkat. Iskolában, munkahelyen érdemes nyitottabb cipőt hordani.
A bőr felszíni sérülései nagyon gyakoriak, de
többnyire nem okoznak gondot. Ha csak a hámréteg sérül, akkor az nem is vérzik, hiszen ott nincsenek erek. Ha az irhát és a bőralját is érinti a sérülés,
akkor már el kell látni a sebet. A seb környékét (és
nem magát a sebet!) le kell mosni valamilyen fertőtlenítő oldattal, s a sebet gézlappal lefedni, majd
leragasztani, hogy ne fertőződjön be (4. ábra). Súlyosabb esetek ellátásához szakértelem kell.

4. ábra. Sebkörnyék lemosása és seb lefedése

Kérdések és feladatok

1.	Elegendő-e csak a víz a tisztálkodáshoz? Miért?
2.	Miért fontos, hogy mosakodás után a testhajlatokat szárazra töröljük?
3.	Mi a haszna a váltott vizes zuhanyozásnak?
4.	Melyek az előnyei a zuhanyozásnak a fürdéssel
szemben?

5.	Miért egészséges a pamut alsónemű?
6.	Vannak-e a bőrünkön olyan baktériumok, amelyek nem okoznak betegséget?
7.	Hányfajta tetű élősködik az emberen, s melyek
ezek? Hogyan terjednek emberről emberre?
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Mit tehetünk azért, hogy bőrünk szép és egészséges legyen?
A görög „kozmosz” szó nemcsak „világegyetemet” jelent,
hanem „világrendet, rendet, díszt és ékszert” is. Ebből származik a „kozmetika” szó is, amely eredetileg „elrendezés,
csinosítás, ékesítés”. Manapság egyre többféle kozmetikai
terméket kínál a kereskedelem, s már egészen fiatalok is
próbálkoznak a reklámozott termékek használatával. Sajnos nem mindig sikerrel! Nem jó a termék, vagy csak ros�szul választottuk meg? Esetleg nem tudunk eleget a bőrünkön, hajunkon vagy körmünkön jelentkező kisebb-nagyobb elváltozásokról? Mindhárom lehetőség fennállhat.
Olyan életkorban vagytok, amikor az arcbőrön gyakran képződnek mitesszerek és pattanások. A kamaszkor
hormonális változásai miatt a faggyúmirigyek fokozottan
működnek, s néha a mirigyváladék nem ürül ki, hanem
„bedugul”. A zsíros váladékba beletapad a por, fekete mitesszer lesz; majd esetleg elszaporodnak benne a
baktériumok, s gyulladás alakul ki. Ilyenkor a legjobb, ha
szárító-fertőtlenítő arclemosót használunk rendszeresen
és türelmesen, de segíthet a zsír-, hús- és fűszerszegény
étrend is. Tudnotok kell, hogy a chips, a cukros üdítők és
a „gyorskaják” rontanak a helyzeten. B-vitamin-tartalma
révén az élesztő rendszeres fogyasztása is sokat segíthet
az ilyen jellegű panaszokon.
A faggyú felgyülemlik a pórusokban,
majd baktériumok szaporodnak
el benne

Az elhalt hámsejtek
elzárják a faggyúmirigy
nyílását

A faggyú a
pórusokban
marad

Levegővel érintkezve
a faggyú fekete lesz,
megjelennek a mitesszerek

Piros, gyulladt, fájdalmas
duzzanat keletkezik

5. ábra. A mitesszer és a pattanás kialakulása

A hazai gyógynövények között is van jó néhány olyan,
amely alkalmas kozmetikai célokra. Például a gyulladt,
pattanásos bőr kezelésére jó a vadgesztenye, a dió, az
útifű és a borsmenta leveléből vagy a levendula virágából
főzött teával készült borogatás, vagy öblögetés. A kamilla és a cickafark olyan gyulladásgátló anyagot (azulént)
tartalmaz, amely egyes gyógykenőcsök (pl. hámosító krémek) hatóanyaga. Otthoni kezelésnek kiváló lehet a natúr
joghurtos arcpakolás.
A „büdös láb” házi gyógyszere a szódabikarbónás lábáztatás. Ha lavórnyi meleg vízbe 1-2 evőkanálnyi szódabikarbónát szórsz, elkevergeted, majd ebben áztatod-mosogatod 10 percig a lábadat, s ezt néhány naponta megismétled, tapasztalni fogod, hogy sokat javul a helyzet.

Manapság több olyan kozmetikum (pl. szappan is)
kapható a boltokban, amelyeken szerepel az 5.5 jelzés.
Ez azt jelzi, hogy „bőrsemleges”, azaz ugyanolyan enyhén savas, mint amilyen a bőrünk nedvességének vagy a
teljesen tiszta esőknek a kémhatása (a pH-ja „öt egész öt
tized”). Ezekben a szerekben nem igazi, közepesen lúgos
kémhatású szappan van, hanem más vegyületek adják a
szappanéhoz hasonló tisztító hatást.
A szemölcs vírusfertőzés következménye; ezért bizonyos mértékig továbbfertőzhet, tehát nem szabad elhanyagolni. Lényegében véve olyan, mint egy jóindulatú
– azaz nem rákos – daganat. Eltávolítását legjobb orvosra
bízni, bár ma már kaphatók olyan ecsetelőszerek, amelyek (türelmes kezelgetéssel) elmulasztják a szemölcsöt.
Az égés és a forrázás a bőr gyakori sérülése. A sérült testfelületet azonnal tartsuk hideg folyó víz alá néhány
percre! A hideg víz megakadályozza, hogy égési hólyagok
keletkezzenek, és a fájdalmat is csökkenti.
Nagyon ártalmas divat a tetoválás. Nem a testfestésre gondolunk, s nem is a ragasztott tetoválásra, hanem
a bőrbe beszúrt festékkel való, igazi tetoválásra. Attól
ugyanis maradandóan sérül bőrünk szerkezete. Ráadásul
többnyire nem is szép, s ha megunod, akkor is a „tiéd
marad”. Veszélyes lehet a testékszerek (piercingek) divatja is, ha olyan helyre kerül, ahol a bőr könnyen fertőződik,
vagy ha könnyen kiszakad.
A szabad levegő és a
napfény jót tesz a bőrünknek. A mértéktelen napozás (és a divatból erőltetett szoláriumozás) azonban már árt: öregíti a bőrt
és a bőrrák kockázatát is
növeli. Mint már az előző tanévben is tanultuk,
az „ózonpajzs” felfogja
a Napból érkező veszélyes ultraibolya sugarakat. Napjainkra azonban 6. ábra. Mindig tartsd be a
az ózonréteg helyenként napozás szabályait!
„elvékonyodott” (vagyis a
légkör sztratoszférának nevezett rétegében csökkent a
levegő ózonkoncentrációja), így az élőlényekre ártalmas
ultraibolya sugarak nagyobb mennyiségben jutnak Földünk felszínére. Ez az egyik oka annak, hogy megnőtt a
bőrrákos betegek száma, s bizonyos szembetegségek is
gyakoribbak. Ezért fontos, hogy tűző napon (11–15 óra
között) lehetőleg ne napozzunk.
A zuhanyozással összességében sok vizet takaríthatunk meg. Ha minden magyar állampolgár naponta csak
10 liter vizet spórol meg, akkor ez évente közel 40 millió
köbméter vízmegtakarítást jelentene.

 Nézz utána a neten! Ha egy kutya vagy egy oroszlán megsérül, akkor nyalogatja a sebét. Ösztönösen teszi, de jól
teszi, mert a nyálban valóban vannak fertőtlenítő és sebgyógyító hatású anyagok. Vajon a mi nyálunkban is vannak?
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SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG

MOZGÁSSZERVRENDSZERÜNK
Hely- és helyzetváltoztató mozgás

nn Tudsz-e bármi olyat mondani, ami nem mo-

zog? – és belül sem?

agykoponya
homlokizom

homlokcsont

az arc izmai

járomcsont
arckoponya
felső állcsont
állkapocs

fejbiccentő izom

deltaizom
mellizom
kétfejű karizom

kulcscsont
lapockacsont
felkarcsont
bordák

ferde hasizom
a kéz
feszítőizmai

orsócsont
singcsont
kéztőcsontok
kézközépcsontok

az alkar hajlítóizmai
egyenes hasizom
szabóizom
négyfejű combizom

csípőcsont
keresztcsont
szeméremcsont
ülőcsont

medenceöv

kézujjpercek

combcsont
térdkalács

háromfejű
lábikraizom
(vádli)

szárkapocscsont

Sokan gondolják úgy, hogy az állatok
mozognak, a növények nem, de ez csak
részben igaz. Ismerünk helyváltoztató
növényeket és helyhez kötötten élő állatokat is. Az előzőre példa az egysejtű
zöldmoszat, az utóbbira a mosdószivacs.
De mozgás az is, hogy leguggolunk vagy
mosolyra nyílik a szánk. Ilyenkor nem a
helyünket, hanem a helyzetünket változtatjuk meg. Sőt az élőlények testén belül
is sokféle mozgás van. Olykor érezzük is,
hogy ver a szívünk, korog a gyomrunk,
mozognak a beleink. A mozgás alapvető
életjelenség.
Az ember csontrendszere

Az ember mozgásszervrendszere két
részből áll: a csontvázból és a csontokhoz
tapadó vázizomzatból (1. ábra). A csontváz szilárdítja, támasztja szervezetünket,
és a törzsünkben védi is belső szerveinket.
Nevezhetjük a mozgásszervrendszer
passzív részének. A tömege nagyjából a
teljes testtömeg 15%-a. A vázizomzat a
mozgásszervrendszer aktív része. Ez
nagyjából a teljes testtömeg 40%-a (2.
ábra).
izomrendszer

sípcsont
40%

lábujjfeszítő izom

1. ábra. Az ember mozgásszervrendszere

lábtőcsontok
lábközépcsontok
lábujjpercek

15%
csontrendszer

2. ábra. A csontváz és a vázizomzat részesedése a teljes testtömegből
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nn Mennyi hozzávetőleg a csontjaid tömege?

(Vigyázz! A túlsúlyos ember nem a csontjai
miatt túlsúlyos!) Hány kg izmod van?

A fej váza a koponya (3. ábra). Két része van:
agykoponya és arckoponya. A koponya egyetlen
mozgatható csontja az állkapocs. Törzsünk tengelye a csigolyákból álló gerincoszlop (4. ábra).
ékcsont

Gerincoszlopunk hajlékony és rugalmas. A hátcsigolyákhoz kapcsolódik a 12 pár borda. Ezekből tíz
pár elöl a szegycsonthoz is csatlakozik. Az általuk
közrefogott tér a mellkas (5. ábra). Felső végtagjaink a vállövvel, alsó végtagjaink a medenceövvel
kapcsolódnak a gerincoszlophoz. A vállöv a két
kulcscsontból és a két lapockából áll. A medenceövet a keresztcsont, valamint a jobb és bal oldali
medencecsont alkotja (6. ábra). Felső és alsó végtagjaink váza nagyon hasonló szerkezetű.
csigolya

kulcscsont

falcsont

lapockacsont

halántékcsont

homlokcsont

1
2
3
4
5

járomcsont

mellcsont

6

felső
állcsont

bordák

7
8

nyakszirtcsont

10

állkapocscsont

3. ábra. Az agykoponya és az arckoponya csontjai

porcos kapcsolat

9
11 12

porckorong

5. ábra. A mellkas és a vállöv felépítése

csípőcsont

hátcsigolyák

medencecsont

nyakcsigolyák

keresztcsont

szemérem csont

farokcsont

ülőcsont

ágyéki
csigolyák

keresztcsont
farokcsont

4. ábra. Gerincoszlop oldalról
Merre néz a képzeletbeli ember, akinek ilyen helyzetű a gerince?

6. ábra. A medenceöv felépítése
A medenceöv a csípőcsont, az ülőcsont és a szeméremcsont
összenövésével alakul ki 16-18 éves korra

Csontkapcsolatok

A csontok egymáshoz kapcsolódása többféle lehet.
A keresztcsont összenőtt csigolyákból áll; az agy-
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a)

varratos csontkapcsolat

üvegporc
szivacsos állomány
tömör állomány

b)

ízületes csontkapcsolat
ízesülő csontvégek

ízületi
szalagok

csontlemez

velőüreg
tápláló vérér

8. ábra. A csöves csont szerkezete
ízületi tok
ízületi nedv

ízületi porc

7. ábra. A varratos (a) és ízületes (b) csontkapcsolódás

koponya csontjai varratokkal kapcsolódnak egymáshoz, az izmokkal mozgatható csontok pedig
ízülettel (7. ábra). Az ízületben a csontok érintkező
végét üvegporc borítja. Az ízületet szalagokkal megerősített ízületi tok burkolja. A tokban lévő folyadék
– mint a gépekben az olaj – csökkenti a súrlódást.
A csontok alakja és felépítése

Csontvázunk 206 csontja sokféle alakú, de abban
megegyeznek, hogy egy külső, tömör rétegen belül
üreg van, amelyet csontvelő tölt ki. A hosszú cson-

tok (pl. a combcsont és a felkarcsont) tehát nem
olyanok, mint egy tömör pálca, hanem csöves csontok. Középső részük hosszú üregében sárga csontvelő van, amely elsősorban zsírraktár. A két kiszélesedő végükben – ahol a külső tömör csontállomány
már vékony – szivacsos csontállomány tölti ki az
üreget (8. ábra). Ezt vékony, egymást keresztező
csontlemezek alkotják, amelyek olyan elrendezésűek, mint egy híd vasszerkezete. Ennek a szerkezetnek köszönhetően csontjaink rugalmasak és (súlyukhoz képest) rendkívül erősek. A szivacsos
csontállományban vörös csontvelő van, amelynek
a vérképzésben van fontos szerepe.
A csontokat kívülről csonthártya borítja.
A csonthártyában futó erek táplálják a csontszövet
élő csontsejtjeit. A csonthártyában idegek is vannak,
ezért a csont ütődése fájdalmas. Csontjainkban a
rugalmasságot biztosító szerves vegyületek (csontenyv) mellett a sejt közötti állományban szilárdságot
adó szervetlen vegyületek (kalcium- és magnéziumsók) vannak. Az életkor előrehaladtával az arány

Kérdések és feladatok

1.	Mi a különbség a hely-, a helyzetváltoztatás és
a belső mozgások között?
2.	Mi a szerepe a mozgásban a csontváznak és a
vázizomzatnak?
3.	Hányszorosa az izomzat tömege a csontokénak?
4.	Nevezd meg a koponya két részét és a törzs
csontjait!
5.	Mely csontok kapcsolják a törzshöz a felső és
alsó végtagokat?

6.	Hasonlítsd össze a felső és az alsó végtag alapfelépítését, és nevezd meg a csontjait!
7.	Hányféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz
csontok? Mindegyikre keress példát!
8.	Rajzolj le egy ízületet, és nevezd meg a részeit!
9.	Hol van és mi a szerepe a sárga és a vörös csontvelőnek?
10.	Mi adja a csontok rugalmasságát, és mitől szilárdak a csontjaink?
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Tudj meg még többet a csontjaidról!
fokozatosan a szervetlen vegyületek javára tolódik.

ba eső kisujjad egy helyben marad, orsócsontod és a
folytatásába eső hüvelykujjad pedig körülötte elfordul.
Amikor a tenyered lefelé néz, akkor az orsócsont és a
singcsont keresztezi egymást (9. ábra).
	Tudtad? A singcsont hosszát – vagyis a könyök-csukló távolságot régen hosszmértéknek használták.
	Próbáld ki! Hüvelykujjunk egy különösen mozgékony
ízület révén szembefordítható a tenyerünkkel. Ezáltal
jól tudunk markolni, szerszámot fogni, tollat forgatni.
Ilyen ízülete csak az embernek van. Mindkét kezeden
ugyanazt tapasztalod?
	Hallottad már? Egy csövet nehezebb meghajlítani,
mint egy azonos anyagból készült, azonos tömegű,
azonos hosszúságú tömör rudat. A csöves csontok
ezért igen nagy teherbírásúak (10. ábra).

9. ábra. A singcsont és az orsócsont helyzete

10. ábra. A csöves csont teherbírása

	Tapintsd ki magadon a felső végtagod csontjait, valamint a felső végtagot a törzshöz kapcsolódó csontokat!
	Honnan ered a nevük? A lapocka a lapocska régies
alakja, a singcsont pedig a síné. A mellkas alakja a régi,
vesszőből font méhkashoz hasonlít. A kéz szó köznyelvünkben az egész felső végtagot is jelenti, a biológia
szakszerű kifejezése szerint azonban csak a „kézfejet”.
A láb szó a tudományos nyelvben az alsó végtagnak
csak azt a részét jelenti, ami „a cipőben van”.
	Tudtad? A csontok sem teljesen „passzívak”. Ha valaki erősíti az izmait, akkor idővel valamennyire a csontjai
is erősebbek lesznek.
	Hogy működik? Ha a tenyeredet a pad tetejére teszed, és ezután a kezedet a hátára fordítod, akkor
megfigyelheted, hogy a singcsontod és a folytatásá-

Ismerkedjünk meg izmainkkal!
	Az izomzat a mozgásszervrendszer aktív része. Izmok
összehúzódása és elernyedése eredményezi a mozgásokat. A vázizomzatot több mint 600 izom alkotja.
Ezek nagyon sokféle alakúak, de például a végtagokon az orsó alakú izmok jellemzőek (pl. karizom, lábszárizom), a háton és a hason pedig a lapos izmok.
A muszkli (a megfeszített karhajlító izom hasa) a
latin musculus (kisegér) szóból ered. A magyar nyelvben ezt az izmot nem a kisegérhez, hanem inkább a
békához szokták hasonlítani. A vádli (a lábszárizom) a
latin vado (lépek) igéből származik.
	A vázizmok döntő többsége két különböző csonthoz
kapcsolódik, de például a homlokot ráncoló izom felső
vége csak a bőrhöz rögzül.
	Egy ízülethez általában két ellentétesen működő izom
tartozik: egy hajlító és egy feszítő (vagyis kiegyenesítő).
Ha a hajlítóizom összehúzódik, akkor a feszítő elernyed, és fordítva.
	Testnyílásaink körül többnyire gyűrű alakú izmok vannak. Ilyen például a szem és a száj körüli izom, s ilyen
a végbélnyílás záróizma is. Ezek az izmok megfeszüléskor szűkebbre húzzák, vagy teljesen elzárják az
adott nyílást.
	A csontok felszínén az izmok inakkal rögzülnek. Az
ínszövetre az erős, nem nyújtható rostok jellemzőek.

Ahol a hosszú inak
egy csonton húzódnak végig (pl. a kezünk hátán), ott a súrlódástól a belül sikamlós ínhüvelyek védik
(11. ábra).
11. ábra. Inak a kezünk hátán
	A mellüreget alkotó
csontokhoz rögzül a
rekeszizom, amely egy izomlemez. Elválasztja egymástól a mellüreget és hasüreget. Ennek nem a test
mozgatásában, hanem a légzésben van szerepe
	Vázizomzatunk harántcsíkolt izomszövetből áll, amely
nagy erőkifejtésre képes, de hamarabb elfárad, mint
a simaizmok. A vázizmoknak igen sűrű az érhálózata.
Nagy munkát végeznek, és az ehhez szükséges sok
tápanyagot és oxigént az erek szállítják az izmokba.
Az izom – amit a köznyelvben húsnak nevezünk – elsősorban ettől a sűrű érhálózattól pirosas színű.
A táplálék kémiai energiáját az izmok mozgási
energiává alakítják át, s közben hőenergia is felszabadul. Ebben a folyamatban (az energiát adó vegyületek
kémiai lebontása során) bomlástermékek keletkeznek.
A vérbe kerülő bomlástermékek fáradtságot, az izomban maradók pedig izomlázat okoznak.
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SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG

MOZGÁSSZERVEINK EGÉSZSÉGE
A helyes testtartásról

A gerincoszlop kétszeres S alakú görbületei biztosítják egyenes testtartásunkat és mozgásunk rugalmasságát. Testtartásunk akkor jó, ha fejünk előretekint, mellkasunk kidomborodik, lapockánk élét
nem lehet kitapintani, és hasunk nem lóg előre.
A hibás testtartás oka legtöbbször az, hogy a gerincoszlop görbületei túl nagyok. A görnyedt testtartás lényege, hogy a háti görbület túlságosan domború. Ez nem csak rossz látvány, hiszen a szív és a
tüdő egészséges működését is nehezíti. A rossz testtartás torzulások kialakulásához vezethet. A hátizsákos iskolatáska egészségesebb az oldaltáskánál,
mert nem rontja a testtartást (1. ábra).

2. ábra. Gerincferdülés és görnyedt testtartás
Mi a különbség a kettő között?

3. ábra. A számítógép előtt is ülj egyenes háttal!

1. ábra. A hátizsák hordása egészségesebb!

nn Keress más példákat is arra az ember mozgás-

szervrendszerével kapcsolatban, hogy ha valami túlzottá válik, az már káros!

A gerincoszlop állandósult oldalirányú görbülete a gerincferdülés (2. ábra). Ugyanolyan problémákat okoz, mint a púpos testtartás. A testtartás
javítására a törzs izmait erősítő sportok alkalmasak: úszás, evezés, röplabda, kosárlabda, súlyzózás.
Mindig figyeljünk arra, hogy az íróasztalnál (az iskolai padban) egyenesen üljünk (3. ábra), írás közben mindkét alkarunkat támasszuk alá, és csak kissé
hajoljunk előre. Fekvőhelyünk lehetőleg egyenes
legyen, párnánk pedig ne legyen magas (4. ábra).
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alacsony párna
alacsony párna

magas párna
magas párna

4. ábra. A párnád ne legyen magas!

Lábunk leggyakoribb betegsége a bokasüllyedés (vagyis a „lúdtalp”, 5. ábra). Ez a lábboltozat
ívének lesüllyedése. A lúdtalpas ember nemcsak
csúnyábban jár, de nehezebben is, mert járása rugalmatlan. A lúdtalp megelőzése – vagy kezelése – rendkívül fontos, mivel egész testtartásunkat
befolyásolja. Segít a megelőzésben, ha esetenként
mezítláb, lábujjhegyen járkálunk, vagy lábujjhegyről sarokra oda-vissza billegünk. Nagyon egészséges, ha egyenetlen (pl. kavicsos) talajon mezítláb
járunk. Ha szükséges, csináltassunk megfelelő lúdtalpbetétet, mert a rosszul illeszkedő betét még súlyosbíthatja is a helyzetet.

erősíti. Fokozza anyagcsere-folyamatainkat, így
csontozatunk erősebbé válik, a salakanyagok kiürítése felgyorsul, ez pozitívan hat egészségi állapotunkra. Jótékonyan befolyásolja idegrendszeri folyamatainkat is, rendszerességre nevel, örömmel és
boldogsággal tölt el bennünket (6. ábra).
A mozgáshiányos életmód sokszor csak rossz
szokás vagy lustaság, s fokozhatja is önmagát, mert
a kevés testmozgás túlsúlyossághoz vezethet, az pedig tovább csökkenti a mozgáskedvet.
Az iskolai testnevelésben vegyél részt aktívan,
de a legfontosabb az, hogy beépüljön az életedbe a
mozgás öröme, s keresd a lehetőségeket az egészséges testmozgásra!

6. ábra. Remek családi program a közös kirándulás
Sorolj fel minél több mozgást, sporttevékenységet, amely segít az egészség megőrzésében!

A mozgásszervrendszer betegségei

5. ábra. Egészséges és lúdtalpas talpnyom

Mozogj az egészségedért!

Ránduláskor (7.a) ábra) hogy az ízületet alkotó
csontok eltávolodnak egymástól – s ekkor túlnyújtják
az ízületi tokot és a szalagokat –, de utána visszatérnek eredeti helyükre. Ilyenkor a kisebb erek elpattannak, ezért az ízület környéke megdagad, fáj.
Pihentetés, langyos vizes borogatás hatására visszaáll
az eredeti állapot. Ficam esetén a csontok annyira
eltávolodnak egymástól (7.b) ábra), hogy elszakad az
ízületi tok és egy vagy több szalag is, s a csontok nem
a helyükre térnek vissza. A fájdalomtól görcsbe rána)

A mozgásgazdag életmód minden életkorban
egészséges, de amikor a test erőteljes növekedésben
van (s ilyen a kamaszkor is), akkor különösen fontos.
Amelyik izmunkat nem dolgoztatjuk, annak izomrostjai lassan elgyengülnek, elsorvadnak. A sportolás a szívünket és a légzőszervrendszerünket is

b)

7. ábra. Rándulás (a) és ficam (b)
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duló izmok pedig rögzítik ezt a rossz helyzetet. A ficamot mindenképpen szakembernek kell helyére
tennie. Szakszerűtlen próbálkozás ronthat a sérült
állapotán.
Durva behatásra a csont megreped vagy el is törik. A törött csontot gipszkötéssel – vagy más módon – rögzíteni kell, nehogy rosszul forrjon össze.
A csontvégek összeforradása a csont állományában
lévő csontsejteknek köszönhető.
Élnek körülöttünk olyan mozgáskorlátozott
(mozgássérült) emberek, akik vagy már születésük
óta vagy valamilyen későbbi baleset, betegség miatt
csak csökkent mozgásképességgel rendelkeznek
(8. ábra). Enyhébb esetben egy támaszkodóbot
vagy mankó is elegendő számukra, súlyosabb esetekben azonban csak kerekes székben ülve tudnak

közlekedni. Mindenképpen hátrányban vannak
azokkal szemben, akiknek ép a mozgásszervrendszere. Segítő jogszabályok és jó szándékú emberek
csökkenteni tudják ezt a hátrányt.

8. ábra. A paralimpián mozgássérültek is versenyeznek

Kérdések és feladatok

1.	Miért fontosak a gerincoszlop görbületei?
2.	Melyek a gerincoszlop leggyakoribb elváltozásai?
3.	Milyen következményekkel járhat a gerincferdülés?
4.	Miért éppen kamaszkorban fontos a sportolás?
5.	Milyen sportokat ajánlanál a testtartás javítására?

6.	Mi a lúdtalp, és hogyan lehet megelőzni?
7.	Van-e összefüggés a lúdtalp és a testtartás között? Indokold állításodat!
8.	Hasonlítsd össze a rándulást és a ficamot!
9.	Keress példákat arra, hogy mozgáskorlátozott
emberen hogyan lehet segíteni!

A mozgásszervrendszer további betegségei
Az ínhüvelygyulladás túlerőltetés következménye. Az ínhüvely tulajdonképpen egy vékony cső, amelyben az ín
csúszik. Ha megerőltetjük valamelyik inunkat, akkor – lényegében a súrlódás miatt – begyullad. Ha nem pihentetjük, akkor egyre rosszabbodhat.
A beteg ízületek olyan érzékenyek lehetnek, hogy még
az időjárás-fordulást megelőző légnyomásváltozást is
megérzik. Ilyenkor – látszólag ok nélkül – nagyon fájnak.
A csípőízület fejlődési rendellenessége a csípőficam (9.
ábra). Azért nevezzük ficamnak, mert a combcsont feje
nem a helyén van, pontosabban nem a helyén
lesz, ha a gyermek felállásáig nem kezelik idejében
és megfelelően az ízületet.
Néhány hónapos csecsemőnél már biztosan felismerhető a csípőficamra
való hajlam, de viszonylag
könnyen gyógyítható is.
9. ábra. Csípőficam esetén a
A combokat szétfeszítő,
combcsont feje nem a meg„terpesztett” pelenkázás
felelő helyhez illeszkedik
sokat segíthet, mert így a

combcsont feje nyomja a csípőcsont ízületi mélyedését, s
ez a „terhelés” segíti az ízület normális kifejlődését.
Ha valaki erőteljesebb mozgást végez, mint amilyet
szokott, akkor izomláza lesz. Ezt az izmokban fölszaporodó tejsav okozza, amely akkor keletkezik, ha az izomnak kisebb a vérellátása, s így kisebb az oxigénellátása is,
mint amire a működése miatt szüksége van. Ilyenkor az
izom „kénytelenségből” oxigén nélküli cukorlebontással
fedezi az energiaszükségletét, ez viszont tejsav képződéséhez vezet. A „rádolgozás” azért segíti az izomláz elmúlását, mert a felszaporodott tejsav lebontásához is oxigén
kell, de a könnyed izommozgás is fokozza valamelyest az
izmok vérellátását. (Az izomlázat okozó tejsav ugyanaz a
tejsav, mint amitől az „édes” tejből aludttej lesz!)
A TBC (tuberkulózis) ma már szerencsére ritka betegség, bár sajnos néhány évvel ezelőtt megjelent a tbc-baktériumnak egy olyan változata, amely ellenáll az antibiotikumoknak. Megtámadhatja a csontokat és az ízületeket
is. Olykor egy-egy csigolyát annyira elpusztít, hogy az
összeroppan, s ettől a hát kipúposodik.
A testmozgás szabad levegőn a legegészségesebb
(pl. túrázás, evezés, kerékpározás, síelés, korcsolyázás),
de ha ez nem lehetséges, akkor a konditerem is megteszi.
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SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG

MOZGÁS – GYAKORLATI ÓRA
Mozgás és energia

1.	Egy súlyemelő egy-két másodpercig éppen a feje
fölött tart egy rettentő nehéz súlyt. Látszik rajta,
hogy majd megszakad az erőlködéstől. Az izmai
igen kemény munkát végeznek. A fizika mechanikai munkának az erő és az elmozdulás szorzatát tekinti, itt pedig abban a két másodpercben
csak erő van, elmozdulás nincs. Akkor ez (fizikai
értelemben) nem munkavégzés.
nn Keress kiutat ebből a „fogalmi csapdából”!
2.	Hogy lehet ledolgozni egy BigMacet?
(Az energiaértékeket kJ-ban adjuk meg. Ha valaki kcal-ban akar számolni, a kJ-ban megadott
számértéket 4,1-del el kell osztania, hogy a megfelelő kcal értéket kapja.)

Big Mac

Energia
(kJ)

Fehérje
(g)

Szénhidrát (g)

Zsír
(g)

Rost
(g)

2310

25

46

29

3

a) Futással
nn Usain Bolt, a világhírű sprinter a 100 m-es
futásban 82 kJ energiát használ el. Men�nyit kellene futnia, hogy ledolgozzon egy
BigMacet?
nn És neked? (Vedd figyelembe, hogy Boltnak csak a felgyorsulás alatt óriási az energiafogyasztása, utána már nincs nagy különbség az ő energiafogyasztása és a tied
között!)
b) Biciklizéssel
A biciklizés (25 km/h tempóban) energiaigénye: 2460 kJ/óra.
nn Számítsd ki, mennyit kell tekerned időben,
illetve távolságban!

c) Erőkifejtés nélkül gy 15 éves fiú energiafogyasztása: 11 500 kJ/nap, egy 15 éves lány
energiafogyasztása): 9100 kJ/nap.
nn Hány BigMac fedezi ehhez az energiát?
(Vigyázz! Mellette csak tiszta vizet ihatnál
egész nap!) Dolgozz a munkafüzetben!
3.	Állítsatok össze kis csoportokban napi és heti
étrendet
a) sportoló,
b) nem sportoló osztálytársaitok számára!
nn Dolgozz a munkafüzetben!
Mozgás és lélek

1.	Önálló gyűjtőmunka: sportolók, edzők, gyógytornászok, ortopéd orvosok stb. élményei, tapasztalatai a mozgás és a testi-lelki egészség kapcsolatáról.
2.	Összegzésként a szerzett információkat dolgozzátok fel kiselőadásban vagy készítsetek prezentációt!
Mozogjunk!

Párosával (vagy kis csoportokban) végezzetek megfigyeléseket önmagatokon, egymáson!
a) Ki tudja mozgatni akarattal a fülét? (Mindkettőt
vagy csak az egyiket?)
b) Ki tudja külön-külön becsukni, illetve kinyitni
az egyik szemhéját?
c) Ki tudja a nyelvét csővé pödörni?
d) Ki mennyire tudja az asztal lapjára lefektetett
kézfején egyenként emelgetni az egyes ujjait?
Melyiket leginkább, illetve legnehezebben?
(Közben egy társa tartsa leszorítva a többi ujját!)
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SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG

ÖSSZEFOGLALÁS
A kültakaró véd is, össze is köt a külvilággal. Az
ember (és az emlősállatok) bőre hámból, irhából és
bőraljából áll. A hám hámszövetből, az irha és a
bőralja elsősorban kötőszövetből áll. Hámszövet alkotja, de az irhába mélyednek a szőrtüszők, a fag�gyúmirigyek és a verejtékmirigyek.
Bőrünk egészsége elsősorban rendszeres és alapos tisztálkodással, helyes öltözködéssel, megfelelő táplálkozással és napozással őrizhető meg. Kamaszkorban különösen figyelni kell a bőr ápolására.
Ajánlatos előnyben részesíteni a természetes anyagokból készült kozmetikumokat a természetidegen
adalékokat tartalmazókkal szemben.

Mozgásszervrendszerünk. Valamennyi élőlény mozog. Az állatokra a hely- és helyzetváltoztató mozgás egyaránt jellemző. A belső mozgások
a sejteken belül, illetve a szervezetben játszódnak
le. Az ember mozgásszervrendszere két részből áll:
a csontvázból és a vázizmokból. A csontok belseje üreges, s azt csontvelő tölti ki. A csontvelőnek a
vérképzésben is van szerepe.
A mozgásszervrendszer egészsége rendszeres
testmozgással őrizhető meg. Az egészséges terhelés
a csontoknak és az izmoknak is jót tesz.

Kérdések és feladatok

1.	Sorold fel bőrünk feladatait!
2.	Ismertesd a bőr szerkezetét!
3.	Milyen mozgástípusokat ismersz?
4.	Sorold fel a csontváz főbb részeit!

5.	Milyen tisztálkodási és mozgási szokásokat kell
elsajátítani ahhoz, hogy egészségesek legyünk?
6.	Milyen tevékenységek segítenek a mozgásszervrendszer egészségének megőrzésében?
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A SZERVEZET ANYAGÉS ENERGIAFORGALMA
„Nincs eredetibb dolog,
nincs, ami inkább mi
magunk volna, mint másokból táplálkozni. De
meg kell emészteni őket!
Az oroszlán: asszimilált
bárány.”
Paul Valéry
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A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

A TÁPANYAGOK
Az élőlények anyagokat és energiát vesznek fel környezetükből. Ezekből fedezik saját anyag- és energiaszükségletüket. Tápanyagok nélkül egyetlen élőlény sem élhet. A növények többsége számára a
tápanyag elsősorban a levegőben lévő szén-dioxid,
valamint a talajból fölvett víz és ásványi sók. Az
állatok tápanyagai az elfogyasztott növényekből
vagy más állatok anyagaiból származnak. Ezekből
építik föl saját testüket. Ebből a szempontból az
ember nem különbözik az állatoktól.
nn Az anyagfelvétel energiafelvétel is egyben?

Van-e energiafelvétel anyagfelvétel nélkül?

A táplálkozást, az anyagszállítást, a légzést és a
kiválasztást együtt anyagcserének nevezzük. A következőkben ezekkel a részfolyamatokkal ismerkedünk meg. Az anyagcsere is életjelenség.
Egy régi mondás szerint „nem azért élünk, hogy
együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk”. Táplálék formájában jutnak szervezetünkbe azok az
anyagok, amelyek szükségesek szervezetünk felépítéséhez, működéséhez. Ételnek az elkészített (sütött, főzött, ízesített) táplálékainkat nevezzük. Még
az olyan egyszerű ételekhez is, mint a gulyás, sokféle élelmiszer kell: hús, szalonna, hagyma, burgonya, liszt, tojás, zöldség, paprika, só és víz. Az élelmiszerek különböző tápanyagokat tartalmaznak.
Az ember és az állatok számára nélkülözhetetlen
tápanyagok a fehérjék, a zsírok (zsírszerű anyagok) és a szénhidrátok (a cukor, illetve a cukrokra
bontható keményítő). Ezek szerves tápanyagok.
Nélkülözhetetlenek a szervetlen tápanyagok is.

Ilyenek az ásványi anyagok és a víz. Ásványi anyagok például a konyhasó és a tejtermékekben nagy
mennyiségben lévő kalcium-sók.
Mint láttuk, a szerves tápanyagok összetett,
nagy molekulájú vegyületek, amelyek az emésztés
során lebomlanak (1. ábra). A lebomlással keletkezett kisebb molekulák a bélcsatornából felszívódnak, majd a vérkeringés útján a sejtekhez jutnak.
A sejtekben a lebontott tápanyagok vagy elraktározódnak, vagy felhasználódnak. A felhasználás
kétféleképpen történhet: vagy a sejteket-szöveteket
felépítő építőanyagok lesznek belőlük, vagy még kisebb molekulákra való lebontásuk révén a szervezet
energiaellátását biztosítják. A fehérjék elsősorban
szénhidrátok

fehérjék

zsírok

nn Idézd fel, amit ezekről a vegyületekről már

tanultál! (Segít a tankönyv 40–41. oldalán. „Az
élőlényeket felépítő anyagok” című lecke!)

1. ábra. A szénhidrátok, fehérjék és zsírok nagy molekuláinak lebontása

62
11874 Biologia8 1–192_6.indd 62

2017. 02. 15. 12:54

azért nélkülözhetetlenek, mert sejtjeink alapvető
„építőanyagai”. A zsírok (zsiradékok) részben építőanyagok, részben energiát adó tápanyagok. A zsírok tartalék tápanyagként a zsírszövetben raktározódnak el. Legnagyobb mennyiségben fogyasztott
tápanyagaink a szénhidrátok (főleg a keményítő),
amelyek szervezetünk fő energiaforrásai. A cukor
egy keményítőhöz hasonló vegyület formájában el
is raktározódhat a májban és az izmokban.
Szervezetünknek – természetesen különböző
mennyiségben és arányban – mindegyik tápanyagra szüksége van (2. ábra). Vannak olyan élelmiszereink, amelyek úgyszólván csak egyféle tápanyagot
tartalmaznak. Ilyen a cukor és a zsír. Más élelmiszereinkben többféle tápanyag is van. A liszt háromnegyede keményítő, de fehérjét, sőt egy kevés
zsiradékot is tartalmaz. A húsoknak magas a fehérjetartalma, ám több-kevesebb zsírt és kevés szénhidrát is van bennük. A vaj legnagyobb része zsír,

zsír

kenyér,
zöldség rizs, tészta,
és gyümölcs burgonya

fehérje
szénhidrát

tej,
hús, hal
hüvelye- zsír, tejtermék
sek
olaj

2. ábra. A táplálékok megfelelő aránya

de előfordul benne más tápanyag is. A tojás nemcsak fehérjéből áll, hanem elég sok benne a zsiradék
is, és egy kevés szénhidrátot is tartalmaz.
nn Készíts listát arról, hogy egy szelet rántott hús

(hús, só, tojás, liszt, zsemlemorzsa, olaj vagy
zsír) mely szerves tápanyagokat tartalmazza!
Hogyan bővül a lista, ha saláta is van hozzá?

3. ábra. Egyes élelmiszereinkben sok a szénhidrát

4. ábra. Több gyümölcsöt, zöldséget kellene fogyasztanunk!

5. ábra. Túl sok húst fogyasztunk!

6. ábra. Hazánkban sok zsír és olaj van a táplálékban?

Kérdések és feladatok

1.	Sorolj fel példákat ételekre, élelmiszerekre és tápanyagokra!
2.	Mi a különbség a táplálék és a tápanyag között?
3.	Mondj példát olyan élelmiszerre, amely otthoni
elkészítés nélkül fogyasztható!
4.	Mi az emésztés lényege?

5.	Hányfajta lebontás szerepel a táplálkozásunkban? Melyek ezek?
6.	Mely lépéseken keresztül lesz a keményítőből
a sejtek energiaforrása?
7.	Mi történik a zsírokkal a szervezetünkben?
8.	Hogyan használja fel szervezetünk a fehérjéket?
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Érdekességek a táplálkozásról
	Amikor azt mondjuk, hogy a szervezetünk „elégeti” a
tápanyagokat, akkor nem olyan égésre kell gondolnunk, mint amikor a szén vagy az olaj elég a kályhában.
Mindkét folyamat oxidáció, s a két folyamatban keletkező kémiai anyagok is azonosak. A szén és az olaj lánggal égése gyorsan megy végbe, és fényjelenség is kíséri. A tápanyagok, szervezetünk fűtőanyagai viszont lassan, több lépésben, fényjelenség nélkül oxidálódnak el.
	Szénhidrát a növényi sejtek falában levő cellulóz is.
Ez a Földön a legnagyobb mennyiségben előforduló
szerves vegyület.
	Az átlagos termetű, egészséges, teljes nyugalomban
levő, 12 órája éhező felnőtt ember szervezete egy
nap alatt 7500 kJ energiát fogyaszt. Ezt nevezik alapanyagcserének. Az alapanyagcserét az energiaforrásként elhasznált tápanyagok oxidálásához szükséges
oxigénfogyasztással mérik.
	A víz nélkülözhetetlen az élethez. Fontos, hogy minden ember naponta 2-3 liter vízhez jusson ételeivel,
italaival. Ahhoz, hogy 1 kg gabonaszemet megtermesszünk, átlagban 2000 liter víz szükséges; 1 kg
marhahús előállításához azonban 13 000 liter. Napjainkban erősen csökken a jó minőségű vízkészletünk,
amelynek jelentős része – folyóink földrajzi helyzete
miatt – külföldről érkezik. Takarékoskodj tehát a vízzel!
	A szomjúság ellen a tiszta víz a legjobb. Kár, hogy lassan leszokunk róla, s folyton ízesített és/vagy szénsavas üdítőket fogyasztunk.

7. ábra. Többfogásos thai menü

	A zsiradékok nélkülözhetetlen szerepet játszanak a
sejthártyák és más biológiai hártyák kialakításában.
Fehérje

Zsír

Szénhidrát

hús (csirkecomb)

21

5

1

hús (sertéscomb)

21

8

1

virsli (baromfi)

15

16

3

párizsi

12

18

0

ponty

16

9

0

tojás

14

12

1

kenyér (fehér)

11

2

50

kenyér (teljes kiőrlésű)

10

1

54

tej (teljes)

3

4

5

vaj

0

80

0

28

28

2

burgonya

3

0

20

káposzta

2

0

6

paradicsom

1

0

4

zöldpaprika

1

0

3

alma

0

0

7

banán

1

0

24

sajt (trappista)

1. táblázat. Leggyakoribb élelmiszereink összetétele (%, a
0,5%-nál kevesebbet 0-ra kerekítve)
Forrás: tiszohu1.megacp.hu/wp-content/uploads/2011/07/

8. ábra. Vegetáriánus étel

9. ábra. Jellegzetes gyorséttermi étel
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A VITAMINOK
A vitaminok nem építőanyagok, nem is fűtőanyagok, hanem járulékos tápanyagok. Bár csak kis
mennyiség kell belőlük, nélkülözhetetlenek, mert
nélkülük megakadnak bizonyos életfolyamataink.
Szükségesek a szervezet zavartalan működéséhez.
A tápanyagokkal együtt kell bejussanak a szervezetünkbe, ugyanis sejtjeink a vitaminmolekulákat nem
tudják felépíteni. Némelyik vitaminnak van ún. elővitaminja. Ez olyan vegyület, amelyből a szervezet
már képes vitamint készíteni.
A vitaminok közül a vízben oldódóakat a szervezetünk nem tudja raktározni, ezért ezekből naponta fel kell vennünk a szükséges mennyiséget.
Hiányos bevitel esetén az anyagcsere-folyamatainkban zavarok, betegségek alakulnak ki. A zsírban
oldódó vitaminok viszont elraktározhatóak, ezért
ezekből nemcsak hiány, hanem túlzott bevitel esetén is nagyon ritkán káros vitamintöbblet is előfordulhat.
nn Mit gondolsz, nem hiba-e a „természet” ré-

széről, hogy az emberi szervezet elvesztette
azt a képességét, hogy felépítse a vitaminokat?

Zsírban oldódó vitaminok

Az A-vitamin a hámszövetek egészséges működéséhez szükséges. Hiányában a bőr kirepedezik,
szervezetünk első védelmi vonala a fertőződést
nem tudja megakadályozni. A szem egészséges
működéséhez is szükséges az A-vitamin, ezért hiánya látásproblémákat okoz. Elővitaminja a karotin, amely sok növény sárga színét adja. A-vitamint
vagy karotint tartalmaznak: máj, tojássárgája, tej,
vaj, sárgarépa, sütőtök, spenót, saláta, káposzta, paradicsom.
A D-vitamin ahhoz szükséges, hogy a csontokba elegendő mennyiségű ásványi anyag épülhessen

1. ábra. A zsírban oldódó vitaminok forrásai
Melyek A-, és melyek D-vitamin-források a fotón látható élelmiszerek közül? Válaszolj a tanultak alapján!

be. Ennek a vitaminnak a hiányában a csontok nem
lesznek elég szilárdak, ezért görbülnek, torzulnak.
A vajban és a halak májában kész D-vitamin, a növényi olajokban pedig az elővitaminja van. Elővitaminja a bőrünkben is képződik, amelyből a napsugár (ibolyántúli sugarak) hatására D-vitamin lesz.
Ezért fontos – különösen kisgyermekek esetében –
a mérsékelt napozás. D-vitamint tartalmaznak: tej,
tojás, tengeri halak (1. ábra).
nn A tanultak és az 1. ábra segítségével állíts ös�-

sze egy A- és D-vitaminban gazdag ételt!

Vízben oldódó vitaminok

A B1-vitaminnak a szénhidrátok energiaforrásként
való lebontásában van szerepe, s mivel az idegrendszernek a legnagyobb az energiaigénye, a B1-vitamin-hiány idegrendszeri zavarokhoz vezet. Ha
kevés jut belőle a szervezetünkbe, annak álmatlanság, fejfájás, fáradékonyság, étvágytalanság a következménye. B1-vitamint tartalmaznak: élesztő, barna
kenyér, rozskenyér, hús, máj, burgonya, hüvelyesek.

65
11874 Biologia8 1–192_6.indd 65

2017. 02. 15. 12:54

2. ábra. A vízben oldódó vitaminok forrásai
A fotón látható élelmiszerek közül melyek gazdagok B-, és
melyek C-vitaminban? A tananyagból erre is választ kapsz!

A B12-vitamin sok anyagcsere-folyamatban játszik
szerepet. Hiányában idegrendszeri zavarok jelentkeznek és vérszegénység alakul ki, mert a vér képződéséhez is szükséges. B12-vitamint csak az állati
eredetű élelmiszerek tartalmaznak: hús, máj, tojás,
tej, sajt és más tejtermékek.
A C-vitamin a sejtekben végbemenő energiatermelő folyamatokhoz szükséges. Hiányában

csökken a szervezet ellenálló képessége a fertőzésekkel szemben, a fogíny gyulladásba jön, meglazulnak a fogak, vérzékenység, álmatlanság, fáradtság, étvágytalanság jelentkezik. Ez a betegség
a skorbut. Minden frissen fogyasztott zöldség- és
gyümölcsfélében sok C-vitamin van. Télen és
kora tavasszal ügyelnünk kell arra, hogy elegendő
C-vitamin-tartalmú élelmiszert fogyasszunk. Leggazdagabb C-vitamin-forrásaink: a csipkebogyó,
a paprika, a petrezselyem zöldje, a fekete ribizli, a
savanyú káposzta, a citrom és a narancsfélék. Élelmiszereink C-vitamin-tartalmának egy része főzéskor, sütéskor elbomlik, ezért fontos a nyers gyümölcs és zöldség fogyasztása (2.a) és b) ábra).
A felsoroltakon kívül még sok más vitamint ismer a tudomány.
	Nézz utána, milyen egyéb vitaminok vannak?
Milyen szerepet töltenek be az emberi szervezetben?
nn A tanultak és a 2. ábra segítségével állíts ös�-

sze egy B- és C-vitaminban gazdag ételt!

Kérdések és feladatok

1.	Miért nevezzük járulékos tápanyagoknak a vitaminokat?
2.	Melyek a vízben oldódó vitaminok?
3.	Mely vitaminok oldódnak zsírban?
4.	Melyik az „idegvédő” vitamin? Mely táplálékban
fordul elő nagy mennyiségben?
5.	Mikor rendel az orvos B12-vitamint? Vajon mely
táplálék(ok) fogyasztását javasolja?
6.	Mit okoz a D-vitamin hiánya? Hogyan előzhető meg?

7.	Mi az A-vitamin hiányának következménye?
Mely életfolyamatban, illetve mely szerv megfelelő működéséhez szükséges A-vitamin?
8.	Melyik vitamint ajánlatos szedni „tavaszi fáradtság” ellen?
9.	Mi az elővitamin? Melyik vitaminokkal kapcsolatban tanultunk róla?
	Keress a neten! Gyűjts további érdekességeket
a vitaminokról!
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Tudj meg még többet a vitaminokról!
Honnan ered a vitaminok elnevezése? Vita = élet, amin =
nitrogéntartalmú vegyületcsoport neve. A vitamin elnevezés tehát eredetileg azt jelentette, hogy ezek az anyagok
az élethez nélkülözhetetlen aminok. Az elsőként felfedezett vitamin – a B1-vitamin – valóban amin, de kiderült,
hogy több vitamin egyáltalán nem tartalmaz nitrogént.
A vitamin elnevezést ennek ellenére megtartották.
Vajon mióta tudjuk, hogy a citrom „tartalma” szükséges
a szervezet működéséhez? 1600-ban négy vitorlás indult
el Angliából indiai útra. Az egyiken a parancsnok a megszokott szárított ételek mellett minden hajósnak naponta 3
kávéskanálnyi citromlevet is adott. Négy hónapi vitorlázás
után kikötöttek. Azon a hajón, amelyiken citromlevet is fogyasztottak, mindenki egészséges volt. A másik három vitorlás legénységéből ellenben 105-en meghaltak, de akik
életben maradtak, azok is betegek – skorbutosok – voltak.
A C-vitamin a szervezet legfontosabb antioxidáns anyaga. Mivel a C-vitamin (vagy más néven: aszkorbinsav) kön�nyen oxidálható vegyület, a sejtekben a vér útján odaszállított oxigén hatására folyton keletkező oxidáló atomcsoportoknak „áldozatul” esik. Így viszont megvéd sok más
molekulát az oxidálódástól. Minthogy a C-vitamin ebben a
folyamatban „elhasználódik”, sokkal magasabb a szükséges napi bevitel, mint más
vitaminok esetében. Napi
szükségletünk több vitamin esetében csak milligrammokban vagy annak
a törtrészeivel fejezhető
ki, de C-vitaminból akár
500–1000 mg is lehet a
napi szükséglet.
Szent-Györgyi Albert
neve összekapcsolódik a
C-vitamin megismerésé3. ábra. Szent-Györgyi
nek történetével (3. ábra).
Albert
Ő az egyik legismertebb

tudósunk. 1893. szeptember 16-án született Budapesten,
egy híres tudóscsalád negyedik generációjának tagjaként.
Egyetemi tanulmányait 1911-ben kezdte meg Budapesten, s már akkor elkezdte a kutatómunkát nagybátyja,
Lenhossék Mihály híres szövettantudós laboratóriumában. Orvosi diplomáját Budapesten szerezte. Ezután még
Hamburgban, Berlinben, Cambridge-ben és az USA-ban
tanult. 1930-ban jött vissza Magyarországra, és előbb
Szegeden, majd Budapesten lett egyetemi professzor.
A C-vitamin felfedezésének története a következő. Az
1920-as években már tudták, hogy a skorbut hiánybetegség, s el is nevezték C-vitaminnak azt az akkor még
ismeretlen járulékos tápanyagot, amelynek a hiánya okozza. Ugyanebben az időben Szent-Györgyi egy, a mellékvesében felfedezett anyaggal kísérletezett, amelyet hexuronsavnak nevezett, mert 6 C-atomos, savas jellegű
vegyület. (A görög eredetű ’hexa’ jelentése hat.) Arra is
rájött, hogy ez az anyag nagy mennyiségben található a
szegedi paradicsompaprikában is (4. ábra). Igazi felfedezése 1932-ben az volt, hogy az általa vizsgált hexuronsav
nem más, mint maga a C-vitamin. 1936-ban felfedezte és
kivonta a paprikából a hajszálerek áteresztőképességét
befolyásoló P-vitamint is.
Vizsgálataival hozzájárult
a cukrok energiatermelés
célú lebontási folyamataiban döntő jelentőségű
Szent-Györgyi–Krebs-ciklus felfedezéséhez. Kutatásaiért 1937-ben orvosi
és élettani Nobel-díjat ka- 4. ábra. Paradicsompaprika
pott.
Olvassátok el a híres tudós szép gondolatát az életről!
„Az élet az anyagnak egy sajátsága, szerkezetének következménye. Olyan, mint a mosolygás. Mosolygás is van,
de nem választhatom el az ajaktól, …mert a mosolygás
nem más, mint az ajak játéka.”

nn Gyűjts adatokat Szent-Györgyi Albert életének további alakulásáról!

Vitaminok és hiánytünetek
	Az A-vitamin hiányának egyik tünete az, hogy az illető félhomályban alig vagy egyáltalán nem lát. Ezt a betegséget szürkületi vakságnak vagy farkasvakságnak nevezik.
	A B1-vitamin hiányában kialakuló betegség a beriberi. Ez elsősorban azokban az országokban jelentkezik, ahol a rizs a fő táplálék. De csak akkor, ha a rizst
hántolva fogyasztják. A rizsnek ugyanis – mint a többi
gabonafélének – a külső, barna rétegében, a korpájában van B1-vitamin.
	A „csukamájolaj” fontos D-vitamin-forrás, de a neve
téves. Nem a csuka, hanem a tőkehal májából készül. Egyébként más halak mája is viszonylag gazdag
D-vitaminban. A D-vitamin hiányában meggörbült

csontú embereket angolkórosnak mondják. Ez az elnevezés
onnan származik, hogy a leghamarabb iparosodó angol
városokban jelentkezett leginkább, ahol a ködös-füstös levegő miatt a gyerekek alig jutottak napfényhez (5. ábra).
	Az E-vitamin életképes hímivarsejtek termeléséhez, illetve a
5. ábra. Angolkór
terhesség kihordásához szükséges, a K-vitaminnak pedig a véralvadásban van jelentősége.
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EMÉSZTŐ SZERVRENDSZERÜNK
Emésztőrendszerünk felépítése. Az előbél

Emésztő szervrendszerünk alapja egy hosszú, bonyolult felépítésű „cső”, amelyet bélcsatornának
nevezünk, s amelyhez különböző szervek kapcsolódnak. Miközben a táplálék végighalad rajta, teljesen átalakul: megemésztődik, s így alkalmassá
válik arra, hogy testünk anyagává vagy energiaforrásává váljon (1. ábra).
A bélcsatorna a szájnyílással kezdődik, amelyen
keresztül a falat a szájüregbe kerül. A szájüreget –
és egész bélcsatornánk belső felszínét – nyálkahár-

nyálmirigyek

szájüreg

tya béleli. A szájüregben két fontos dolog történik a
táplálékkal: feldarabolódik és összekeveredik nyállal. A szilárd táplálékot két fogsorunk aprítja fel.
Az elöl levő fogaink inkább harapásra, a hátrább levők pedig rágásra valók. A felnőtt embernek 32 foga
van. Mindkét fogsorban és oldalon, középről kezdve 2 metszőfog, 1 szemfog és 5 őrlőfog található (2.
ábra). A fog koronája kilátszik az ínyből, gyökere a
fogmederbe ékelődik. A koronát igen kemény zománcréteg borítja, a gyökeret viszont csak kevésbé
kemény cementréteg. Fogunk alapállománya különleges csontszövet, amely belülről, a fogüregből
kap tápanyagokat. A fogüregbe a foggyökéren át
erek és idegek hatolnak (3. ábra).
A feldarabolt táplálékot nyelvünk nyállal keveri
össze. A nyálat a nyálmirigyek termelik (4. ábra).

garat
nyelőcső

gyomor

2. ábra. A tejfogak és a maradandó fogak alkotta fogsor

zománcréteg

máj

hasnyálmirigy

fogkorona

epehólyag

különleges
csontszövet
fogüreg

vastagbél
vakbél

vékonybél

féregnyúlvány

íny
foggyökér

cementréteg

végbél
fogmeder

1. ábra. Táplálkozási szervrendszerünk

3. ábra. A gyökeres fog szerkezete
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A közép- és utóbél

nyálmirigyek

4. ábra. A nyálmirigyek elhelyezkedése

Ez a váladék nemcsak pépessé teszi a falatot, hanem az emésztést is megkezdi. Olyan emésztőenzimet tartalmaz, amely a keményítőt cukorrá bontja. A keményítő lebontása, emésztése tehát már a
szájüregben megkezdődik.
Amikor a szájunkban levő falatot vagy korty
italt lenyeljük, a táplálék a torkunkon keresztül a
garatunkba kerül. A garatban kereszteződik a levegő és a táplálék útja. A levegő a gégében és a
légcsőben folytatja útját, a táplálék pedig a nyelőcsőben. Nyeléskor ugyanis a gégefedő lecsukódik,
és így a nyelőcsőbe tereli a táplálékot (5. ábra). Az
izmos falú nyelőcső – a gyűrűsférgek mozgásához
hasonlóan – összehúzódások és elernyedések váltakozásával a gyomor felé továbbítja a falatot. Ez
a perisztaltikus mozgás a tápcsatorna további szakaszaira is jellemző.
Gyomrunkban a táplálék összekeveredik a gyomornedvvel. A gyomornedvet a nyálkahártya mirigyei termelik. Ez az emésztőnedv sósavat és fehérjebontó enzimet, pepszint tartalmaz. A gyomor
falában a nyálkahártya alatt izomréteg van. Ez simaizomszövetből áll, ezért lassú, de kitartó összehúzódásra képes. Az összehúzódó és elernyedő izomzat
összekeveri az ételt a gyomornedvvel, és továbbítja a
félig megemésztett táplálékot a vékonybélbe.

A vékonybél első, félkör alakú szakaszába ömlik a
máj és a hasnyálmirigy váladéka (6. ábra). Mindkét
szerv emésztőnedvet termel; a máj epét, a hasnyálmirigy hasnyálat. A máj által termelt epe az epehólyagban tárolódik. Az epe olyan emésztőnedv,
amely nem tartalmaz enzimet. Az a szerepe, hogy
a nagy zsírcseppeket apró cseppekké alakítja, így a
hasnyál zsíremésztő enzimje gyorsabban el tudja
végezni azok lebontását. A hasnyálban fehérjét és
keményítőt bontó enzim is van. Mire az étel a vékonybél további szakaszába kerül, addigra már mindenféle tápanyag emésztése javában folyik. A kanyargós vékonybél falában levő mirigyek is
termelnek emésztőnedvet, a bélnedvet. A bélnedv
mindenféle tápanyag lebontását befejezi.
máj

epehólyag

hasnyálmirigy

vékonybél kezdeti szakasza

6. ábra. A máj, epehólyag, hasnyálmirigy és a középbél
kezdeti szakaszának elhelyezkedése

izomrétegek

nyálkahártya
kötőszövet

orrüreg

mirigy

erek

szájüreg
gége
légcső

5. ábra. A levegő és a falat útja. Az előbbit a kék nyíl, az
utóbbit a piros nyíl mutatja

7. ábra. A vékonybél keresztmetszete és a bélbolyhok
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15 25 25

550

bítja. Ennek első szakasza a – valóban vakon végződő – vakbél. A vastagbél nem termel emésztőnedvet, s bolyhai sincsenek. Itt már leginkább csak
a víz és a benne oldott ásványi sók szívódnak fel.
A salakanyag összesűrűsödik, és a végbélbe jutva
székletté formálódik. A széklet a végbélnyíláson
át távozik. Vékony- és vastagbelünkben sok olyan
baktérium él, amely segíti az emésztést, és vitaminokat is termel.
nn Ha a széklet valóban emészthetetlen maradék,

150

végbél

akkor vajon mit kezd vele a ganajtúró bogár?

vastagbél

vékonybél

gyomor

nyelőcső

szájüreg

A vékonybélben – bélcsatornánk leghosszabb
szakaszában (8. ábra) – történik meg a felszívás
nagy része is. A bél felszívó felülete itt igen nagy,
mert a bél üregébe bélbolyhok tömege nyúlik,
amelyek a vékonybél nyálkahártyájának képződményei (7. ábra). A bélbolyhok falán keresztül
felszívódott anyagok a vérbe kerülnek, s a vérkeringés révén eljutnak szervezetünk valamennyi
sejtjéhez. Az élelem emészthetetlen része a belekben marad.
A vékonybél izomrétegének perisztaltikus mozgása az emészthetetlen salakanyagokat és a még fel
nem szívódott tápanyagokat a vastagbélbe továb-

15

8. ábra. A bélcsatorna szakaszainak hossza centiméterben

Kérdések és feladatok

1.	Mi borítja a szájüreg, a nyelőcső és a gyomor
belső felszínét?
2.	Hányféle foga van a felnőtt embernek?
3.	Hol kereszteződik a táplálék és a levegő útja?
4.	Mi jellemző a gyomor és a belek falában levő
izmokra?
5.	Sorold fel a bélcsatorna szakaszait!
6.	Mi az enzimek szerepe?

7.	Mit emésztenek az egyes emésztőnedvek?
8.	Hol kezdődik, és hol fejeződik be a keményítő,
a fehérjék és a zsírok emésztése?
9.	Mi alakítja apró cseppekké a zsírt, és mi ennek
a jelentősége?
10.	Hol és hogyan szívódnak fel a megemésztett
tápanyagok?
11.	Mi a szerepe a bélbaktériumoknak?
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Még néhány fontos információ emésztőrendszerünkről
	A nyelőcső kb. 25 cm hosszú. Jellegzetes, féregszerű
mozgással (ún. perisztaltikus mozgással) továbbítja a
falatot, illetve a folyadékot. A tovahaladó összehúzódások olyan szorosra zárják a nyelőcső nyílását, hogy
akár fejjel lefelé „állva” is ihatunk.
	A gégefedő nem mindig zár tökéletesen. Ha valaki
evés közben beszél, akkor könnyen félrenyel, vagyis
egy kis falatdarab a légcsövébe kerül. Ezt köhögéssel
löki vissza a szervezet a torokba.
	A gyomor belső felületét borító nyálkahártya zsíros
bevonata akadályozza meg, hogy az emésztőnedvek
a gyomorfal saját fehérjéit is megemésszék. A felnőtt
ember gyomrának űrtartalma kb. 3,5 liter, a hatéves
gyermek gyomráé viszont még csak kb. 1 liter. Az üres
gyomor is végez mozgásokat. Ilyenkor halljuk korogni
a gyomrunkat.
	A szépen terített asztal látványa megindítja az emésztőnedvek termelődését. Az emésztőnedvek napi
mennyiségét mutatja a következő táblázat:
Emésztőnedv

kor a béltartalom a hasüregbe kerül, s ott hashártyagyulladást okoz. Azonnali orvosi beavatkozást igényel.
	Az alábbi táblázat segít a tápanyagok közötti eligazodásban!
Felvett tápanyagaink

Ásványi
anyagok
(sók)
Szervetlen
tápanyagok

Emésztőnedveink hatása a
tápanyagra

Nem emésztődik, hanem
közvetlenül
felszívódik.

1,0

gyomornedv

2,0

hasnyál

1,0

epe

0,7

bélnedv

2,0

1. táblázat. Az emésztőnedvek napi mennyisége

	Az emésztőnedvek összmennyisége naponta 6,5 liter.
Ebből a vastagbélbe már csak naponta kb. 0,5 l jut, a
többi a gyomorból és a vékonybélből visszaszívódik a
vérbe. Még a vastagbél is visszaszív valamennyit, így
a széklettel naponta csak kb. 0,3 l víz távozik.
	Ha bármilyen zavar következtében a bélcsatornában
a visszaszívás nem folyik rendesen, hasmenéssel igen
sok folyadékot veszíthet a szervezet.
	A féregnyúlvány a vakbél nyúlványa. Működését tekintve nem tartozik az emésztőrendszerhez. A káros
baktériumok elleni védekezésben van szerepe. Gyulladását – tévesen – „vakbélgyulladásnak” nevezik. Ezt
a benne megrekedő baktériumok okozzák, s heves
fájdalommal jár. Veszélyes, mert ha a fala kilyukad, ak-

Például a sejthártya szerkezetére és
a csontok
keménységére
hatnak.

Víz

1) Oldószer
2) Az anyagcsere kémiai
reakcióiban
szerepel

Cukrok

Energiaellátó
tápanyagok

Napi mennyisége (liter)

nyál

A tápanyag
felhasználása

Keményítő

A nyál kisebb
egységekké,
cukrokká bontja, a hasnyál
és a bélnedv is
bontja.

Tartalék
energiaellátó
tápanyag

Cellulóz

Az ember
számára nem
emészthető.

Rostanyag,
serkenti a belek működését

Fehérjék

A gyomornedv
(pepszin + sósav) kisebb
egységekre
bontja, a hasnyál és a bélnedv is bontja.

Sejtek építőanyagai

Zsírok

Az epe kis
cseppekké
oszlatja,
a hasnyál és
a bélnedv
kisebb egységekre bontja.

1) Tartalék
energiaellátó
tápanyagok.
2) A sejthártya
építőanyagai.

Szerves
tápanyagok

2. táblázat. Tápanyagaink szerepe és lebontási folyamatai

Problémafeladat
Milyen hosszú a tápcsatornád?
nn Az emésztőrendszer „tele” van kanyarulatokkal és hurkokkal, különösen a vékonybél. Beleid csaknem

5-ször olyan hosszúak, mint amilyen magas vagy!

nn Magad is meg tudod mérni emésztőrendszered hosszát! Testmagasságodat szorozd meg 4,5-del. Az

eredményt jegyezd fel!

nn Pamut- vagy cérnagombolyagból vágj le ugyanannyit, majd fektesd le egyenesen a földre! Gondoltad

volna, hogy ekkora utat tesz meg testedben az elfogyasztott élelem?
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A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
ÉS A TÁPCSATORNA EGÉSZSÉGE
A táplálék mennyiségi és minőségi jellemzői

Hazánkban a táplálék mennyisége összességében
megfelelő, sőt az étkezéssel naponta fölvett energia
átlagban meghaladja a szükségletet. Ugyanakkor
sajnos vannak olyan családok, ahol nem jut mindenkinek megfelelő mennyiségű táplálék. A „men�nyiségi éhezés”, vagyis az alultápláltság többnyire
gazdasági kérdés, a túltápláltság azonban rajtunk
múlik (1. ábra).
A legjobb „fogyókúra” a normális táplálkozás és
a rendszeres testmozgás. Az erőszakos fogyókúrázással vigyázni kell, mert esetleg fontos tápanyagokat is megvonunk a szervezetünktől.
Táplálékunk akkor egészséges, ha megfelelő
arányban tartalmazza a létfontosságú tápanyagokat:
fehérjéket, szénhidrátokat, zsiradékot, vitaminokat
és ásványi sókat. Hazánkban az átlagos táplálkozás minősége – azaz a táplálék összetétele –
nem mondható jónak. Sokan vannak a „minőségi
éhezés” állapotában. Ennek csak egyik oka az árak
alakulása, a másik a rossz szokás. A hagyományos
„magyar konyha” például túl zsíros és fűszeres, és
túlságosan nagy arányban szerepel az átlagos étkezésben a tészta, a sütemény és az édesség. Nálunk sajnos gyenge a hagyománya a nyers vagy csak

1. ábra. Míg egyes országokban a túltápláltság, másokban
az éhezés jelent problémát

reggeli
20%
ebéd
40%

uzsonna
10%

tízórai
10%
vacsora
20%

2. ábra. A napi étkezések helyes mennyiségi aránya

párolt zöldségételnek és a főzelékeknek. Pedig a
zöldségfélékben (káposzta, paradicsom, sárgarépa,
uborka stb.) esetenként még több is lehet a vitamin,
mint a déligyümölcsökben.
nn Képzelj el egy hagyományos magyar vasárna-

pi ebédet, s gondold végig, hogy mennyiségileg és minőségileg egészséges-e!
nn Az ember biológiailag vegyes táplálkozású.
A vegetáriusok mégis csak növényt esznek.
Tudsz más példát arra, hogy nem a biológiai
adottságainkat követjük?
Vitaminhiánya vagy más hiánybetegsége főleg
azoknak lesz, akik egyoldalúan táplálkoznak, azaz
kevésféle élelmiszert fogyasztanak. Az egészséges
táplálkozásnak nem annyira az a „szabálya”, hogy
ezt vagy azt nem szabad enni, hanem sokkal inkább az, hogy az étrendünk változatos legyen, minél többféle élelmiszerből készüljön. Az egészséges
táplálkozáshoz az ételek emészthetetlen rostjai is
hozzátartoznak. A rostszegény étrend székletürítési zavarokat okozhat, és a fekélybetegség kialakulásában is szerepe lehet. Ennek megelőzésében segí-
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tenek például a zöldségek, a rostos gyümölcslevek
és a barna kenyér.
Aki egészségesen táplálkozik, napjában lehetőleg ötször étkezik, s ha csak lehet, ugyanazokban
az időpontokban. Így tápcsatornánk működése és
egész életritmusunk rendszeresebbé válik. Az étkezés megfelelő körülményei (a terített asztal, a
nyugodt hangulat) majdnem olyan fontosak, mint
maga az étel. Sok családban a napi főétkezés a vacsora. Ez ugyan bizonyos szempontokból érthető, mégis káros szokás, hiszen az este „megpakolt”
gyomor gátolja az éjszakai pihenést (2. ábra).
Fogaink egészsége

A táplálék alapos megrágása nagyon fontos a jó
emésztéshez. Ehhez persze egészséges fogazat szükséges. Ha sok édességet és cukrozott italokat fogyasztunk, fogaink hamarabb romlanak. Tápcsatornánk leggyakoribb betegsége a fogak romlása: a
fogszuvasodás. A forró ételek vagy a nagyon hideg
italok – de leginkább a meleg és hideg hirtelen váltása – hatására apró repedések keletkezhetnek a fogzománcon, amely a fogszuvasodás kezdete lehet.
A fogzománcot leginkább a foglepedékben élő baktériumok támadják meg, amelyek a szánkban lévő
ételmaradékon élnek. A szuvasodás tehát a kemény
zománcréteg sérülésével kezdődik, majd az alatta
lévő puhább rétegek pusztulásával folytatódik. Ha a
lyuk már eléri a fogüreget, akkor fáj is, hiszen ott
idegek is vannak (3. ábra). Ezért – ha lehet – minden
étkezés után mossunk fogat (4. ábra)! A „fluort”
(pontosabban fluoridiont) tartalmazó fogkrémek
használata nemcsak tisztítja a fogakat, hanem a beépülő fluoridionok révén erősíti is a zománcot.
A fogmosás célja a lepedék eltávolítása. A legfontosabb az esti fogmosás, nehogy egész éjszaka
a szánkban erjedjenek az ott maradt ételdarabkák.

3. ábra. A fogszuvasodás fokozatai
A fog mely rétegei károsodtak már a középső rajzon?

4. ábra. A helyes fogmosás egyik szabálya, hogy a fogkefét nem „vízszintesen” kell húzogatni, hanem a felső fogsornál felülről lefelé, az alsónál alulról felfelé, hogy a fogközök is kitisztuljanak. A fogainkat minden oldalról meg kell
mosni

nn Minden évben ellenőriztesd fogaid állapotát!

Akkor is menj el fogorvosi vizsgálatra, ha nem
fáj a fogad!

Problémafeladat
Mitől színeződnek el a fogaink?
nn Végezd el a következő, rövid vizsgálatot!
nn Főzz meg három fehér héjú tojást, majd hűtsd

le! Tedd a tojásokat 3 üvegpohárba. Az elsőre
önts annyi tiszta vizet, hogy ellepje a tojást; a
másodikra önts kólát, a harmadikra tölts fekete teát! Mindegyiket hagyd állni 4-5 napig,
ezután figyeld meg, hogy melyik folyadék színezte el jobban a tojást!
nn Mit tapasztalsz? Magyarázd meg, hogy miért
színeződtek el a tojások! Milyen következtetés
vonható le a kísérletből a fogainkkal kapcsolatban?
nn Nézz utána, hogy milyen anyagok tartós fogyasztása színezi még el a fogainkat!
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A tápcsatorna betegségei

A gyomorfekély idegrendszeri zavarokra vezethető
vissza. Legtöbbször a zaklatott életmód következménye, hogy szűkülnek a gyomornyálkahártya erei,
ettől gyengül a védekezőképessége, s végül kisebesedik a gyomornedv sav- és enzimtartalma következtében. Ma már tudjuk, hogy egy, a gyomorban
elszaporodó baktériumfaj is kiválthatja a savtúltengést és a fekélyek kialakulását. (A gyomorfekély
gyógyszeresen kezelhető és megszüntethető.)
A hasmenés többnyire valamiféle fertőzés következménye. Ilyenkor a szervezet úgy védekezik,

hogy a fertőzött béltartalmat gyorsan eltávolítja,
így viszont nincs idő a víz visszaszívására. A székrekedés általában a rendszertelen életmód következménye. Mivel a széklet tele van mérgező bomlástermékekkel, káros, ha sokáig a szervezeten belül
marad. A rendszeres székletürítés hozzátartozik az
egészséges életmódhoz. Minthogy a székletürítés
bizonyos mértékig akarattal is befolyásolható, rajtunk is múlik, hogy rászoktatjuk-e magunkat arra,
hogy ezt otthon és minden nap azonos időben – lehetőleg reggel – intézzük el.
WC-használat után és étkezés előtt mindig
moss kezet!

Kérdések és feladatok

1.	Mit értünk azon, hogy Magyarországon az emberek minőségileg rosszul táplálkoznak?
2.	Miért fontosak a vitaminok és az emészthetetlen
rostok?
3.	Nálatok milyen napszakra esik a főétkezés? Helyes-e ez?

4.	Hogyan kezdődik a fogszuvasodás, és mi okozhatja?
5.	Miért fontos a székletürítés rendszeressége?
6.	Rendszeressé tehető-e ez akarattal?
7.	Mi ellen védekezik a szervezet hasmenéssel?
8.	Mi a gyomorfekély leggyakoribb oka és lényege?

Hogyan eszünk, hogyan együnk?
Táplálkozásunkban nagy jelentőségűek a
ből a szempontból hasonlítanak a vitamitanult viselkedési formák, a tapasztalatok,
nokhoz.)
a megszokás, a rábeszélés és a megfonAz ételek sózása bizonyos mértékig
toltság. Sokszor hallani az alábbi monszükséges. A fölösleges sózás azonban eldásokat: „Na lássuk, gyerekek, ki lesz az
fedi az étel rejtettebb ízeit. Egészségtelen
angyal!”; „Ételt a tányéron nem hagyunk!”.
is, mivel növeli az erek meszesedésének
Mindkettőnek érthető és elfogadható a hátesélyét. Az élettanilag szükséges napi sótere. Egyrészt az, hogy gyakran sietni kell
mennyiséget általában már egy szelet keaz evéssel, másrészt az, hogy ennivaló nem
nyér tartalmazza. A fűszerek mértékkel való
mehet a szemétbe. Ennek ellenére káros 5. ábra. A fűszerek sajátos használata egészséges, hiszen fokozza az
szokás felé terelik a gyerekeket. 1. A gyors ízt kölcsönöznek az étele- emésztőnedvek termelését, s így segíti az
étkezés egészségtelen. Az evéssel nem inknek
emésztést. A túlzott fűszerezés – pl. a naszabad sietni. Az emésztőnedvek termelőgyon csípős étel – azonban már káros: árt
déséhez és az alapos rágáshoz idő kell. Aki sebtiben nyeli
az emésztő-, a keringési és a kiválasztószerveknek is.
le a falatokat, az megterheli az emésztőrendszerét. 2. Ha
Meggondolatlanság azt „játszani”, hogy: „Lássuk: ki az
valaki addig eszik, amíg csak lát valamit a tányérján, az
erősebb, te vagy a csípős paprika!”
nyilván többet eszik, mint amennyire szüksége van. SzedHa a hasüreg fala nem zár teljesen, s a nyíláson át a
jünk inkább először kevesebbet a tányérunkra, s esetleg
belső szervek kitüremkednek, akkor sérv keletkezik. Legmég egyszer szedünk (keveset!), ha nem volt elég.
gyakoribb a lágyéksérv. A kitüremlő belek működésében
Az egészséges táplálkozás jegyében hazánkban is
súlyos zavar támadhat (kizárt sérv), ezért általában műörvendetesen terjed az a szokás, hogy kevesebb zsírt
tétre van szükség.
és több növényi olajat használnak a sütéshez-főzésLepedék annak is kialakulhat a fogán, aki rendszeresen
hez. A növényi olajok ugyanis gazdagabbak olyan szermossa a fogát. Ezért ajánlatos időnként akkor is fogorvosves savakban (ún. telítetlen zsírsavakban), amelyekre az
hoz menni, ha nincs semmi probléma a fogainkkal. A fogemberi szervezetnek szüksége van, de amelyeket saját
orvos szakszerűen le tudja szedni azokat a lepedékfoltomaga nem tud előállítani. (Ezek a vegyületek tehát ebkat is, amelyek fogkefével csak nehezen távolíthatók el.
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Elhízás, fogyókúra
A táplálkozás a mai emberek egy része számára bizonyos
mértékig elszakadt annak biológiai szerepétől. Sokan és
gyakran nem azért esznek, mert a szervezetüknek igazán
szüksége van tápanyagokra, hanem azért, mert „enni –
jót enni – jó”. Az evésnek élvezeti szerepe is van, ilyenkor
tehát az élvezeti szerep a biológiai szerep fölé kerekedik.
Magyarország lakossága túltáplált. Egyre nagyobb a
túlsúlyosak népességen belüli aránya. Nagy különbség
van az egyes emberek között a tekintetben, hogy men�nyire hajlamosak a hízásra, de ettől még megcáfolhatatlan
igazság, hogy hízni csak attól lehet, amit megeszik az ember. Egy kis számítással megállapítható, hogy valaki túlsúlyosnak, vagy éppenséggel elhízottnak számít-e. Erre
szolgál az ún. „testtömegindex” (angol rövidítéssel BMI).
Lásd ezzel kapcsolatban a Gyakorlati órát!
Elhízás. Aki kövér, az bizonyára többet eszik, mint
amennyit kellene. Mi ez a „kellene”? A szervezet napi tápanyag- és energiaszükségletét sok tényező befolyásolja. Függ a kortól, a nemtől, az alapanyagcsere szintjétől
(tehát egyéni különbségektől), de alapvetően attól függ,
hogy napi tevékenysége révén mennyi tápanyagot oxidál el a szervezet. Röviden és egyszerűen fogalmazva:
leginkább attól függ, hogy az illető mennyit mozog. A kövérségnek az az oka, hogy „pozitív a mérleg” a bevitt és
elhasznált tápanyagok tekintetében. Több megy be, mint
amennyit a szervezet lebont és eltávolít. A hízás sajnos
önerősítő folyamat. Aki kövér, az nehezebben – ezért általában kevesebbet is – mozog.
Az előzőekből egyértelműen következik, hogy a lefogyásnak egyetlen útja van: „negatívvá” kell tenni ezt a
mérleget. Vagy kevesebbet kell bevinni, vagy többet kell
elhasználni, azaz többet mozogni. Ezenkívül már csak természetellenes megoldások vannak (zsírleszívás, plasztikai
sebészet stb.).
Az elhízás nemcsak esztétikai kérdés, hanem egészségügyi kérdés is. A testsúly növekedésével nő a keringési betegségek, a cukorbetegség, a mozgásszervrendszer
túlterheltsége miatt az ízületi problémák kockázata stb.
Elgondolkodtató tény, hogy míg a növényeknek, az állatoknak és az embernek igen sok alkalmazkodási módja
van az éhezéshez, addig a túltáplálással szemben nincsenek biológiai védekező mechanizmusok. A táplálék szűkössége ugyanis teljesen általános jelenség a természetben, a táplálékbőség viszont igen ritka. Az ember azonban megteremtette magának ezt a természetben ritka
állapotot.
Fogyókúra. Előre kell bocsátanunk, hogy minden fogyókúrában van valami rossz, hiszen eleve elromlott helyzetből indul ki. Nem fogyókúrázni kellene, hanem rendszeresen, mértékletesen és egészségesen táplálkozni. (Más
dolog ugyanis a szükséglet, s más az igény, a kívánság!)
Ha már valaki mégis fogyókúrára kényszerül, akkor is jó
lenne, ha az egyenleg mindkét oldalán változtatna, azaz
csökkentené a bevitelt, és növelné az elhasználást, azaz a
mozgást. Utóbbi még külön is jót tenne az egészségének.

A fogyókúráknak megvan a maga „lelkülete”. Általában úgy kezdődnek, hogy „kaptam egy fantasztikus receptet, a szomszédom ettől fogyott le egy hónap alatt
…”. Vagy: „ez tutti, ezt a diétát használták az amerikai
űrhajósok is” stb. Vagyis valami „szertartás”, valami „csodavárás”, valami „holnaptól egészen más …” jellegű nagy
nekibuzdulással indul. Bár a fogyás táplálkozás-élettani
alapjai teljesen egyértelműek, csökkenteni kell a szénhidrát- és zsírbevitelt, az említett „szertartásoknak” megvan
a pszichológiai szerepük. Akik egyszerű elhatározással
nem bírják megállni, hogy az addiginál kevesebbet egyenek, azoknak segíthet, ha valami „szertartásba” ágyazzák
a döntésüket. Ha elfogadnak egy szabályt – pl. azt, hogy
„délelőtt csak gyümölcs, délután csak zöldség!” – s már
magának ennek a szabálynak a betartása rendezettebbé,
fegyelmezettebbé teszi az étkezésüket; jobban odafigyelnek arra, hogy mikor és mit esznek.
Ahogy az étkezésnek, úgy a fogyókúrázásnak is mértékletesnek kellene lennie. A drasztikus fogyózás veszélyes is lehet (6. ábra). A hirtelen fogyás számos zsigeri
folyamatban zavarokat okozhat, például a serdülő lányok
menstruációs ciklusát megzavarhatja. Amiként a súlyfelesleg felrakódása is lassan történt, az ettől való megszabadulásnak is fokozatosnak kell lennie.

6. ábra. A fogyókúrában is fontos a mérsékletesség
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TÁPLÁLKOZÁS –
GYAKORLATI ÓRA
Hányféle növényt eszünk?

A búzát, rizst, burgonyát, borsót stb. gyakorlatilag
mindenki fogyasztja. A hajdinát, az amarántmagot,
a kölest már csak kevesen.
A gyümölcsök és zöldségek közül nagyon elterjedt az alma, szilva, paradicsom, hagyma, sárgarépa
stb., s ritkább a kivi, mangó, rukkola.
A fűszerek közül gyakori a bors, paprika, szegfűszeg stb., s ritkább a tárkony, majoránna.
1.	Alkossatok hárman-négyen kis csoportot, s egy
héten keresztül aprólékosan jegyezzétek fel,
hogy miféle növények mentek le a torkotokon!
 Minden növényt írjatok a listába, akármilyen
formában került a szervezetetekbe: ettétek
vagy ittátok, nyersen vagy főzve, főétel volt
vagy fűszer. Több élelem esetében nyilván kérdezősködnötök kell, vagy a bolti címkéken kell
nyomoznotok az iránt, hogy miféle növények
(s azok mely részei) kerültek bele. Így legalább
még a virsliben lévő szója és a fagylaltban lévő
pisztácia stb. is bekerül majd a listába.
 Számoljátok össze, hogy hány növény van
összesen a listán!
2.	Az első feladat szerint elkészült listában tegyetek
jelet azon növények mellé, amelyek hazánkban
is teremnek! Ha bizonytalanok vagytok, nyomozzatok a világhálón, hogy a világ mely táján
őshonos az a növény.
 Számítsátok ki, hogy az itthon is termő növények hány %-át adják az összesnek!
	Magyarországon akár ezer olyan növény is él,
amely valamilyen formában fogyasztható lenne;
mégsem esszük, mert nincs benne a konyhai szokásainkban. Ettél már például tyúkhúrt vagy
porcsint? Mindkettő vadon is nő, finom és egészséges. Mi készülhet belőlük, nyomozd ki!

Táplálkozás – egészség

1.	Tervezzetek meg (kiscsoportokban) egy olyan
plakátot, amely az iskolátokba járó alsóbb évfolyamosoknak szól, s az egészséges táplálkozási szokásokat népszerűsíti! Ha van rá időtök és
hozzá kedvetek, készítsétek el valóságosan is!
2.	Tervezzetek meg vázlatosan egy olyan felvilágosító füzetet (pl. úgy, hogy megírjátok a tartalomjegyzékét), amely a testsúllyal kapcsolatos problémák veszélyeit ismerteti meg az olvasóval!
3.	Gondoljátok végig, hogy saját táplálkozásotokban mi nem helyes, s fogalmazzatok meg 4-5
olyan szabályt, amelynek a betartásával javítani
lehetne rajta!
 Dolgozzatok a munkafüzetben!
Testtömegindex

A testtömegindex (angolul: Body Mass Index, röviden BMI) egy számmal kifejezhető jellemzője
annak, hogy ki mennyire kövér vagy sovány. Úgy
számítjuk ki, hogy a kg-ban mért testtömeget elosztjuk a méterben mért testmagasság négyzetével.
1.	Saját adataid alapján számítsd ki a testtömegindexedet (egy tizedesjegyig elegendő)!
2.	Használd az egyszerűsített táblázatot is!
Testtömegindex (kg/m²)

Kategória

< 16

súlyos soványság

16 – 16,99

mérsékelt soványság

17 – 18,49

enyhe soványság

18,5 – 24,99

normális

25 – 29,99

túlsúlyos

30 – 34,99

I. fokú elhízás

35 – 39,99

II. fokú elhízás

≥ 40

III. fokú (súlyos) elhízás

1. táblázat. Egyszerűsített táblázat a testtömegindexről
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testmagasság
(cm)

152,4
154,9
157,4
160,0
162,5
165,1
167,6
170,1
172,7
175,2
177,8
180,3
182,8
185,4
187,9
190,5
193,0

45,5 47,7 50,0
sovány
19 20 21
18 19 20
18 19 20
17 18 19
17 18 18
16 17 18
16 17 17
15 16 17
15 15 16
14 15 16
14 15 15
14 14 15
13 14 14
13 13 14
12 13 14
12 13 13
12 12 13

testtömeg (kg)
52,3 54,5 56,8 59,1 61,4 63,6 65,9 68,2 70,5 72,7 75,0 77,3 79,5 81,8 84,1 86,4 88,6 90,9 93,2 95,5 97,7
egészséges
túlsúlyos
kövér
kóros
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40
21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39
20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37
19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35
18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34
18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33
17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32
17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 31
16 17 18 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30
16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30
15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29
15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28
14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27
14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 26
14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26

2.Testtömegindex-táblázat.
táblázat. Részletes testtömegindex-táblázat
Keresd ki a rád jellemző értéket!

nn Melyik kategória vagy?
nn Van-e ezzel kapcsolatban teendőd?
nn Számítsd ki a családtagjaid BMI-adatát is! Jelöld

a grafikonon az ő adataikat is!
nn Dolgozz a munkafüzetben!
3.	Ellenőrizd a kapott eredményt a fenti táblázat
segítségével! (Vigyázat! A BMI felnőttek esetében is csak közelítő értékeket ad, kamaszok esetében végképp csak hozzávetőleges értékként
használható.)
4.	Online BMI-kalkulátorokkal is ellenőrizhetitek,
hogy megfelelő-e a testtömegetek a magasságotokhoz képest. Felnőtteknek: http://www.hazipatika.com/taplalkozas/fogyokura/bmi_testtomegindex_kalkulator
Gyerekeknek: http://www.retter.hu/teszt.html
Oknyomozás

A Föld felnőtt lakosságának átlag testtömege 62 kg.
Magyarország lényegesen az átlag feletti mezőnyben
van a 71 kg-os értékkel. Az Egyesült Államokban a
felnőttek átlag testtömege 82 kg, ami jelzi, hogy ott
még komolyabb problémát jelent az elhízás.
nn Beszéljétek meg, hogy az elhízásnak milyen lehetséges okai vannak, és milyen megoldásokkal
előzhető ez meg! A következtetéseket írd a munkafüzetbe!

Gondoljátok végig!
nn Gyűjtsetek adatokat az interneten arra vonatkonn
nn
nn
nn

zóan, hogy étkezéssel mennyi napi energiához
jut egy Száhel-övezetben élő 14 éves gyerek!
Állítsatok össze egy-egy napi étlapot azokból az
ételekből, amit szerettek!
Állítsatok össze egy-egy napi étlapot azokból az
ételekből, amiket egészségesnek tartotok!
Hasonlítsátok össze a kétféle étlapot! Beszéljétek
meg a következtetéseiteket!
Az 1. ábra elemzésével beszéljétek meg, hogy a ti
életformátok mellett be lehet-e tartani az ajánlásokat!
1200 –1300

1600 –1700

900 –1000
2100
mentatea

1900 –2000
600 –700

1. ábra. A napi táplálkozás ajánlott időpontjai és az egyes
étkezésekhez fogyasztható táplálékok arányai
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VÉRKERINGÉSÜNK
Anyagszállítás minden élőlényben folyik. Szükséges is, hiszen a sejtek csak akkor képesek élni, ha a
számukra szükséges anyagok folyamatosan eljutnak
hozzájuk, a feleslegesek (vagy károsak) pedig eltávoznak belőlük.
A legegyszerűbb testfelépítésű többsejtű állatok
– pl. a csalánozók – testében az űrbél az anyagszállítás feladatát is ellátja. Az összetettebb testfelépítésű állatoknak külön anyagszállító rendszere van,
s abban valamilyen testfolyadék található, amely
szállítja a sejtekhez a tápanyagokat és az oxigént,
s elszállítja a bomlástermékeket és a szén-dioxidot.
A testfolyadékot a szív keringeti. A gerinces állatok
és az ember testében az anyagszállító rendszer erekből álló hálózat, a benne keringő testfolyadék a vér.
A szív

Keringési rendszerünk központja a szív. Belőle indulnak ki a verőerek, s ide futnak be a gyűjtőerek.
Szívünk ökölnyi izmos szerv. Négy ürege van: felül
két pitvar, alul két kamra. A kamrák falának izomzata vastagabb, mint a pitvaroké (1. ábra). A szív izomzata ütemesen váltakozva összehúzódik és elernyed,
így tartja keringésben a vért. A szív lüktetése a verőerekben is érezhető. Ez a pulzus. A nyugalomban lévő
egészséges, felnőtt ember percenkénti pulzusszáma
átlagosan 72. Csak a szívizom képes erre az óriási
munkára. Rostjai nagy erővel, hosszú ideig működnek.
Pihenésre azonban a szívizomnak is szüksége van. Két
összehúzódás között 1/6 másodpercig nyugalmi állapotban van. A pitvarok és a kamrák összehangoltan
működnek: amikor a pitvarok izmai összehúzódnak,
a kamrák izomzata elernyed. Ezután a pitvarok izmai
ernyednek el, és a kamrák húzódnak össze.
nn	Mi lehet az oka annak, hogy az érzéseinket,

érzelmeinket a szívvel hozzuk összefüggésbe?

fővéna

aortaív
tüdőverőér
tüdővéna

koszorúerek

fővéna

szívcsúcs

aortaív
tüdőverőér

jobb pitvar
billentyűk

billentyűk

tüdővéna
bal pitvar

bal kamra
szívsövény
jobb kamra

1. ábra. A szív részei

A vérkörök

Amikor a bal kamra összehúzódik, a benne levő,
oxigénben gazdag vért a testbe vezető fő verőérbe
nyomja. Ez a vastag, rugalmas falú fő verőér egyre
vékonyabb verőerekre ágazik, majd a szervezetet behálózó hajszálerekben folytatódik. A hajszálerek
falán át a vér leadja az oxigéntartalmának nagy részét, valamint a tápanyagokat a szervek szöveteinek,
sejtjeinek. A szövetek sejtjeinek működése során
keletkezett szén-dioxidot és a bomlástermékeket
viszont felveszi.
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verőér

gyűjtőér

hajszálér

gyűjtőér

verőér

simaizomsejtek és rugalmas rostok

2. ábra. Verőér – hajszálér – gyűjtőér

A hajszálerek fokozatosan egyre vastagabb
gyűjtőerekbe egyesülnek. Ezeknek a fala vékonyabb és kevésbé rugalmas, mint a verőereké (2.
ábra). Végül a szén-dioxidban dús vért a fő gyűjtőér a jobb pitvarba viszi. Ez a nagy vérkör.
A vér a kis vérkörben frissül fel. Ennek egymást követő szakaszai: jobb kamra, tüdőverőér, a
tüdő hajszálérhálózata, tüdőgyűjtőerek, bal pitvar.
A tüdőhólyagocskák falában a hajszálerekben lévő
vérből kilép a szén-dioxid, és felveszi az oxigént.
A tüdőhólyagocskák fala tehát a légzőfelület, ahol a
gázcsere végbemegy (3. ábra). A bal pitvarból a vér
a bal kamrába kerül, s onnan a testbe. A két vérkör
tehát a szívben egymáshoz kapcsolódik (4. ábra).

4. ábra. A vérkörök

hörgőcske

léghólyagocska

a tüdő hajszálerei

CO2

O2

5. ábra. Szívbillentyűk

a test sejtjei

CO2
a test hajszálerei

3. ábra. A gázcsere folyamata

O2

6. ábra. Billentyűk a főverőér kezdetén

A vér egyirányú keringését a szelepszerűen működő billentyűk biztosítják. Billentyű sok helyen
van a vérkörökben: mindkét oldalon a pitvar-kamrai átjáratnál (5. ábra), a fő verőerek kezdeténél (6.
ábra), valamint a gyűjtőerekben. A billentyűk csak
egy irányba engedik áramlani a vért. A visszaáramlást a becsapódó billentyűk megakadályozzák.
A vér keringési ideje felnőtt emberben kb.
1 perc. Ez azt jelenti, hogy a szívből kiinduló vér
a nagy vérkörön át ennyi idő alatt ér vissza újra
a szívbe. Fiatalkorban a véráramlás sebessége nagyobb, mint időskorban.
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A nyirokrendszer

A vér többnyire nem közvetlenül érintkezik a szervek sejtjeivel, hanem úgy, hogy a hajszálerek falán
át a vérből folyadék szűrődik ki a sejtek közötti résekbe. Ez a nyirok, amely közvetlen kapcsolatot
teremt a vér és testünk sejtjei között. A nyirok is
áramlik, csak sokkal lassabban, mint a vér. A nyirok
a sejtek közötti résekből hajszálvékony nyirokerekbe gyűlik össze, melyek egyre nagyobb erekké egyesülnek, s végül a nyirokvezeték a szív közelében a
fő gyűjtőérbe torkollik. Így a nyirok visszakerül a
vérkeringésbe (7. ábra).
A nyirokerek mentén kisebb-nagyobb nyirokcsomók vannak. Összetett nyirokcsomók, azaz nyirokszervek a torokban és a garatban levő mandulák, valamint a féregnyúlvány is. A nyirokszervek
nyirokér

a test
sejtjei

8. ábra. A nyirokrendszer az egész szervezetet behálózza

nyirok
vér
hajszálérből
átszűrődő nyirok

hajszálér
hajszáleret alkotó sejt

7. ábra. A nyirok keletkezése

a szervezetbe került kórokozókat ártalmatlanítják.
Legnagyobb nyirokszervünk a lép, amely egyúttal
vérraktár is (8. ábra). Ha szervezetünk fokozottabban működik, például munkát végzünk vagy sportolunk, izmainknak sokkal több vérre van szüksége,
mint nyugalomban. Ilyenkor nemcsak a szív ver
szaporábban, hanem a lépből is kipréselődik a vér.

Kérdések és feladatok

1.	Mi az anyagszállítás szerepe az élő szervezetben?
2.	Milyen részei vannak a szívnek?
3.	Mi a pulzus?
4.	Hol vannak billentyűk a keringési rendszerünkben, és mi a szerepük?
5.	Ismertesd a kis vérkört és a nagy vérkört!

6.	Rajzold le vázlatosan az ember keringési rendszerét!
7.	Honnan származik a nyirok, és mi a szerepe?
8.	Hogyan kerül vissza a nyirok a vérbe?
9.	Sorold fel a nyirokszerveket! Mi a feladatuk?
10.	Mi a lép kétféle szerepe?
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Mit kell még tudnunk a keringési rendszerről?
A nyirokszervek nem mirigyek!

Hogyan fedezték fel a vérkeringés irányát?

A nyirokcsomók változó nagyságúak, általában bab vagy
gömb alakúak. A nyirok áramlása lelassul bennük, így a
nyiroksejtek elvégezhetik szűrő működésüket. Fertőzés
hatására a nyirokcsomók nagyon megduzzadnak és fájdalmasakká válhatnak. Ezt a torokmanduláid esetében ki
is tapinthatod. A nyirokcsomókat – helytelenül – nyirokmirigyeknek is nevezik, pedig ezek nem mirigyek, nem
termelnek váladékot.
A féregnyúlványt a „bélcsatorna mandulájának” is
szokták nevezni. Gyulladása gyakran szükségessé teszi,
hogy éppúgy műtéttel távolítsák el, mint a torokmandulát.
A „vakbélműtét” elnevezés téves, hiszen nem a vakbelet,
hanem a féregnyúlványt távolítják el.

Sokáig csak a szívből elvezető ereket ismerték, ezért fantasztikus ötletekkel próbálták megmagyarázni, hogy miként jut vissza a vér a szívbe. William Harvey angol orvos
1628-ban zseniális egyszerűséggel fedezte fel a vénákat.
Leszorította a H vénacsomót, s közben egy másik ujjával
végigsimította az eret O-ig. Azt tapasztalta, hogy ez a szakasz üres maradt mindaddig, amíg a H-t fel nem engedte.
A vér tehát ebben az érben a szív felé áramlik (10. ábra).

Mekkora a szívünk?
Szívünk nagyjából akkora, mint az összeszorított öklünk.
Ez természetesen nem pontos méret. Az ember szívének
mérete sok mindentől függ: például az életkortól, a nemtől, az egyén alkatától, a szív munkájától. A tömege kb.
300 gramm. (Összehasonlításul: a cinkéé 0,15 g, az óriásbálnáé 600-700 kg.) A bal kamra minden szívdobbanás
alkalmával annyi munkát végez, amennyivel egy „kilós”
súlyt 20-30 cm magasra emelhetnénk.

Tudod-e, hogy mi az EKG?
A vázizmokhoz hasonlóan a szívizom működése közben
is elektromos áram keletkezik. Ezt az áramot a bőrön keresztül elektródokkal elvezetik, felerősítik, és regisztráló
készülékhez csatlakoztatják. Ennek az eljárásnak elektrokardiográfia (EKG) a neve, az így készült görbét pedig
elektrokardiogramnak nevezik. A görbe alakjának megváltozásából, az egyes hullámok nagyságából, valamint
egymástól való távolságukból fontos információkat szerez
az orvos a szív állapotáról (9. ábra).
A pitvarok összehúzódnak,
és a vitorlás billentyűk nyitnak.
A kamrák megtelnek vérrel.
A zsebes billentyűk zártak.

A kamrák összehúzódnak.
A vitorlás billentyűk zárnak,
a zsebes billentyűk nyitnak.
A vér a verőerekbe jut.

1. szakasz

2. szakasz

10. ábra. William Harvey magyarázó rajza

Vénabillentyűink elhelyezkedése
evolúciós fejlődésünk bizonyítéka
A vénabillentyűk szerepe a vér egyirányú áramlásának segítése. Ez különösen a függőleges vénákban lehet fontos,
hiszen ott kell védekezni a vér saját súlya miatti visszafolyás ellen. Mégis az a helyzet, hogy a fő gyűjtőerünkben –
amely a gerincoszlop mellett halad felfelé(!), s viszi vissza a
vért a szívbe – nincs billentyű, viszont a bordaközi vénáinkban – amelyek az álló emberben vízszintesek(!) – vannak
billentyűk, amelyek csak a gerincoszlop irányába engedik
folyni a vért. Ezt csak úgy tudjuk magyarázni, hogy a vénabillentyűk anatómiai helye még akkor alakult ki, amikor
messzi őseink még alapvetően négy lábon jártak. Hiszen
akkor a fő véna vízszintes helyzetű volt,
A kamrák elernyednek.
s itt nem volt „szükA pitvarok megtelnek vérrel.
ség” szelepre, viA billentyűk zártak.
szont a bordaközi
vénák függőlegesek
3. szakasz
voltak. Ez az élettani
„különösség” tehát
evolúciós
fejlődéEKG-görbe
sünk egyik bizonyítéka.

9. ábra. EKG-görbe
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VÉRÜNK
A vér alkotórészei

A felnőtt embernek kb. 5 liter vére van. A vér is szövet – folyékony kötőszövet –, tehát sejtekből és sejt
közötti állományból áll (1.a) ábra). Sejt közötti állománya folyadék, ez a vérplazma. Ha vérmintát
veszünk, és a vért egy kémcsőben állni hagyjuk, akkor
alul piros, felül világosabb, majdnem színtelen réteg
különül el. A vér sejtes alkotórészei leülepednek, a
vérplazma felül marad. A vér tehát a sejtektől piros.
A vérsejtek kétfélék: pirosak és fehérek. A pirosak
vérfestékkel telt apró korongok, sejtmagjuk nincs,
vörösvérsejteknek nevezzük őket. A fehérvérsejtekben nincs vérfesték, de van sejtmagjuk (1.b) ábra).
a)

b)

A vér egyik legfontosabb működése, hogy a
tüdőből a sejtekhez szállítja az oxigént. A vér a
vörösvérsejtekben levő vérfesték révén hetvenszer
annyi oxigént tud megkötni, mint a víz. A verőerekben keringő, oxigénben gazdag vér élénkpiros,
a gyűjtőerekben áramló, szén-dioxidban dús vér viszont kékeslila színű. A szén-dioxidot elsősorban
a vérplazma nyeli el. Egy mm3 vérben átlagosan
5 millió vörösvérsejt van.
A vér a szervezet második védelmi vonala

A fehérvérsejtek száma egy mm3 vérben átlagosan
7000. Egyik fajtájuk állábakkal mozog, átjut az erek
falán, és a közelébe kerülő baktériumokat bekebelezi. Ezért az ilyen sejteket falósejteknek nevezik
(2. ábra). A falósejtek sok kórokozót pusztítanak el,
de ebbe esetleg maguk is belepusztulnak. A fehérvérsejtek másik fajtája olyan anyagokat termel, amelyek közömbösítik a kórokozók méreganyagait.
Ezek az ellenanyagok rövidebb-hosszabb ideig
megmaradnak a vérben, védettséget biztosítanak a
későbbi fertőzésekkel szemben. A vér tehát szervezetünk második védelmi vonala.
A szervezet védettsége (immunitása) lehet
velünkszületett és lehet életünk során szerzett

1. ábra. Vérkenet mikroszkópos képe (a) és a vér sejtes
elemei (b)

nn Mi lehet az oka annak, hogy a vérhez sok

hiedelem, szertartás és vallási előírás kapcsolódik?

2. ábra. Falósejt
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a vérplazma egyik fehérjéje kicsapódik,
megszilárdul. Ezt a foöröklött
szerzett
lyamatot (a sérült sejtekkel való érintkezés
passzív immunitás
aktív immunitás
hatására) a vérlemeza szervezet nem működik közre
a szervezet aktívan közreműködik
kék (5. ábra) indítják
más élőlény által termelt
természetes: baktérium- vagy vírusel, amelyek aztán a kiellenanyagok jutnak a szervezetbe,
fertőzés váltja ki az
csapódott fehérjefonaez okozza a gyógyulást
ellenanyag-termelést
mesterséges: oltással bejuttatott,
lak hálózatában fenn is
legyengített kórokozó váltja ki
akadnak, és eltömik a
az ellenanyag-termelést
sérült érfalat. A vérle3. ábra. Az immunitás típusai
mezkék a vörösvérsejteknél is kisebbek, sejtmagjuk nincs. A vörösvérsejtek néhány hónapig, a
(3. ábra). Az öröklött immunitás azt jelenti, hogy
fehérvérsejtek és a vérlemezkék még rövidebb ideig
bizonyos állatok esetében betegségokozó baktéélnek. Folyamatosan keletkeznek és pusztulnak. Kerium számunkra nem kórokozó. Szerzett immunitás, ha egy leküzdött betegségtől védő ellenanyag
termelését a fehérvérsejtek „megjegyzik”, s így a
szervezet a későbbiekben is védett (immunis) lesz
az adott betegséggel szemben. Ez természetes aktív védettség. (Aktív, mert a fehérvérsejtek aktivitásán alapszik.) Ilyen betegség például a kanyaró.
Vannak olyan kórokozók is, amelyekkel szemben
a fehérvérsejtek betegség idején termelnek ellenanyagot, ezt azonban idővel „elfelejtik”, ezért ezek a
betegségek többször is megkaphatók. Ilyen például
a torokgyulladás.
Mesterséges aktív védettség védőoltással hoz5. ábra. Vérlemezkék
4. ábra. Véralvadék
ható létre. Ilyenkor legyengített kórokozót juttatnak a szervezetbe, amely gyenge ahhoz, hogy betegséget okozzon, viszont megindítja az ellenanyag
a)
b)
termelődését. A védettséget tehát ebben az esetben
is a fehérvérsejtek aktivitása adja. Így alakítják ki
például a járványos gyermekbénulás (a gyermekpafelkarcsont
ralízis) elleni védettséget.
Van passzív védettség is, amelyet úgy hoznak
létre, hogy más élőlény által termelt ellenanyagokat juttatnak a szervezetbe, s azok eredményezik a
gyógyulást. Ezt akkor alkalmazzák, amikor nincs
idő arra, hogy megvárják a szervezet saját ellenanyag-termelését, mert a súlyos fertőzés már bekövetkezett. Ilyen a tetanusz (merevgörcs).
vörös csontvelő
Immunitás

A véralvadás

A kisebb sebek vérzése néhány perc múlva eláll, mert
a vér 3-5 perc alatt megalvad (4. ábra). A véralvadásnak az a lényege, hogy az erekből kifolyó vérben

6. ábra. A vörös csontvelő elhelyezkedése a csontrendszerben (a) és kinagyítva a felkarcsontban (b)
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letkezésük helye a csontok szivacsos állományában
levő vörös csontvelő (6. ábra). Az elpusztult vörösvérsejtek a lépben bomlanak szét.
Vércsoportok

A vörösvérsejtek a sejthártyájuk felszínén kétféle fehérjetermészetű anyagot tartalmazhatnak. Az egyiket
A-val, a másikat B-vel jelöljük. Aszerint, hogy a vörösvérsejtek felszínén A vagy B típusú fehérje van
– vagy esetleg mindkettő, illetve egyik sem –, négy

vércsoportot különböztetünk meg: A, B, AB és 0.
Ha valaki sok vért veszít, szükség van arra, hogy a vér
mennyiségét vérátömlesztéssel pótolják. Vérátömlesztést alapvetően csak azonos vércsoportba tartozó
emberek között végeznek. Ha különböző vércsoportba tartozó emberek vére keveredik, az halálhoz vezet,
mert akkor a vörösvérsejtek csomókká összetapadnak
és elzárják az életfontosságú szervek hajszálereit.
A vérből sokféle gyógyszer is készül. Ezért is
nagyon fontos a véradás. Véradáskor 300–400 cm3
vért vesznek le. Ez egy egészséges felnőtt ember
számára nem jelent különösebb megterhelést.

A vér sejtes elemei és a vérkép
A vérvizsgálat jelentősége a laboratóriumi vizsgálat legfontosabb adatainak értelmezése.
A vérkép a különféle vérsejtek száma, illetve aránya.
Ezt úgy vizsgálják, hogy a vért tárgylemezre cseppentik,
megfestik, majd mikroszkóp segítségével megszámolják,
hogy melyik vérsejtből mennyi található benne.
Ha az ember vörösvérsejtjeit sorba raknánk, az négyszer körülérné a Földet. Az ember vörösvérsejtjeinek össztérfogata kb. 2 dm3, felülete pedig kb. 4000 m2, vagyis akkora, mint egy labdarúgópálya fele. A vörös csontvelőben
még magvas vörösvérsejtek képződnek, de mire – kb. egy
hét múlva – a vérkeringésbe kerülnek, a sejtmagjuk eltűnik.
Ezért szokás a vörösvérsejteket vörösvértestnek is nevezni.
A vörösvérsejtek – miként a többi vérsejt is – nehezebbek,
mint a vérplazma, ezért ha függőleges üvegcsőben állni

hagyják a véralvadásgátló szerrel kezelt vért, akkor a vörösvérsejtek a nehézségi erő hatására lesüllyednek. Ez a vérsejtsüllyedés, amelynek sebességéből következtetni lehet a
szervezet állapotára. A normál érték 5–20 mm/óra, de gyulladásos betegség esetén ennél nagyobb értéket mérnek.
Ha valamilyen gyulladás van a szervezetben, akkor a
vérkép is megváltozik: a fehérvérsejtek száma megnő. Az elhalt falósejtek és az elpusztult baktériumok tömege a genny.
A vérvizsgálat során az előbbieken kívül megmérik a
vörösvérsejtek hemoglobinszintjét, a vér ásványisó-tartalmát (Na, Mg, Fe stb.), cukor-, fehérje-, koleszterin-, zsiradékszintjét, s szükség esetén még sok mást is. A vörös
vérfesték tudományos neve hemoglobin. A szó első része
a vér görög nevéből, második része pedig a gömb latin nevéből ered, mivel ezek a fehérjerészecskék gömbölyűek.

Véradás és vérátömlesztés
A vércsoportokat Karl Landsteiner (1868–1943) Nobel-díjas osztrák kutatóorvos fedezte fel 1900-ban. Vérátömlesztéskor a bajt az okozhatja, ha valaki olyan jellegzetes
fehérjét kap, amilyen neki nincsen. Ezért elvileg az AB vércsoportú ember A-tól és B-től is kaphat vért, hiszen így
csak olyan jellegzetes vörösvérsejt-fehérje jut a szervezetébe, amilyen neki úgyis van. A 0-s pedig elvileg bárkinek
adhat vért, hiszen az ő vörösvérsejtjein nincs sem A, sem
B fehérje, így nem okozhatja a fogadó ember vörösvérsejtjeinek összetapadását. A gyakorlatban ezeket a lehetőségeket csak sürgős szükség esetén használják ki.
A laboratóriumokban az AB0-s vércsoportrendszeren kívül még más vércsoportokat is meghatározhatnak.
Ismert az Rh-vércsoportrendszer is. Ebben a rendszerben az emberek két csoportba sorolhatók. Akiknek a vérében megtalálható egy különleges fehérje, azok Rh-pozití-

vak (Rh+). Akiknek a vérében ez a fehérje nincs meg, azok
Rh-negatívak (Rh–). Ha Rh+ vért adnánk Rh– embernek, a
vére kicsapódna, tehát a két csoport vére nem keverhető.
A véradók, műtétre várók, szűlő nők, baleseti sérültek
vérét mindkét fajta vércsoportra meghatározzák.
Kapó
AB

A

B

0

AB
Adó

A
B
0

1. táblázat. Ki kinek adhat és kitől kaphat vért?
zöld = adható, piros = nem adható.

nn Az ember vércsoportja már magzati korban kialakul, és egész életében változatlan marad. Tudod-e, hogy te
milyen vércsoportba tartozol? Nézz utána, születésedkor megállapították-e a vércsoport-hovatartozásodat!

nn Számítsd ki, hogy a kétféle vércsoportrendszerben összesen hány változat lehetséges
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A védettség (immunitás) felfedezésének rövid története
Robert Koch (1843–1910) Nobel-díjas német orvos.
A bakteriológia egyik megteremtője. Vidéki körzeti orvosként kezdte pályafutását, majd berlini egyetemi tanárként
működött. Felfedezte a tuberkulózis (tbc) és a kolera kórokozóját. A tbc elleni immunizálásra alkalmas, legyengített
baktériumot Calmette és Guérin tenyésztette ki. Az ő nevüket viseli a BCG-oltás neve (Bacillus Calmette-Guérin).
Életkor

Oltás neve

Kötelező

BCG

0-4 hét

DTPa + IPV + Hib + PCV

2 hónap

DTPa + IPV + Hib

3 hónap

DTPa + IPV + Hib + PCV

4 hónap

PCV

12 hónap

MMR

15 hónap

DTPa + IPV + Hib

18 hónap

Önkéntes

Projektmunka
Gyűjts adatokat, információkat a családodban!

6 év

DTPa + IPV
MMR revakcináció

6. osztályosok

DTPa emlékeztető

6. osztályosok

Hepatitis B

7. osztályosok

HPV

Az első immunizálást Edward
Jenner (dzsener, 1749–1823)
angol orvos (7. ábra) végezte el
1796-ban a „fekete halál”, a fekete himlő ellen. Tehénhimlő vírusával fertőzött meg egy gyermeket, akit immunizálni akart.
Így a gyerek egy enyhe lefolyású
himlőn esett át, viszont védetté
vált a veszélyes emberi himlővel szemben. A tehén latin neve
7. ábra. Edward Jenner vacca (vakka). Innen származik
a „vakcina” szó, amely ma már
nemcsak a himlő elleni, hanem minden aktív immunitást
létrehozó oltóanyag közös neve.

nn Ma már az általános műveltséghez hozzátar7. osztályos
lányok

2. táblázat. A 2015-ben érvényes oltási naptár (csak tájékoztatásul!)
A táblázatban használt rövidítések magyarázata:
BCG = Bacillus Calmette-Guérin [tüdőbaj (tuberculosis)]
DTPa = Diftéria-Tetanusz-Pertussis acellularis (torokgyík, tetanusz, szamárköhögés)
IPV = Inaktivált Poliovírus Vakcina (gyermekbénulás)
Hib = 
Haemophilus influenzae b (vérmérgezés; agyhártyagyulladás)
PCV = PneumoCoccus Vakcina (tüdő-, középfül-, agyhártyagyulladás)
MMR = Morbilli-Mumps-Rubeola [kanyaró, mumpsz, rubeola
(rózsahimlő)]
HPV = Human Papilloma Virus (méhnyakrák)]

tozik, hogy alapszinten elemezni tudjunk egy
vérképvizsgálati eredményt. (Mennyi a vörösvérsejtek száma, jó-e a fehérvérsejtszám, mekkora a vérsejtsüllyedés stb). Érdeklődj, hogy
készült-e már valamelyik családtagodról vérképelemzés? Ha van laboratóriumi lelete, és
megengedi, próbáld meg elemezni!
Ehhez a feladathoz az internetet is segítségül
hívhatod!
nn Tudd meg, hogy a szüleid és a testvére(i)d milyen vércsoportba tartoznak! Kapott-e már
valaki vért? Miért? Adott-e már valaki vért,
érezte-e, hogy ezzel másokon segít?
nn Nézz utána, hogy milyen védőoltásokat kaptál!

Kérdések és feladatok

1.	Miféle szövet a vér?
2.	Mi a vér sejt közötti állománya?
3.	Mi szállítja a vérben az oxigént, és mi a szén-dioxidot?
4.	Mitől piros a vér?
5.	Miért mondjuk a vért a szervezet második védelmi vonalának?
6.	Hogyan alakul ki természetes védettség?

7.	Milyen típusai vannak a mesterséges védettségnek?
8.	Melyek a véralvadás lépései?
9.	Miért fontos a véradás?
10.	Mi határozza meg, hogy valaki milyen vércsoportba tartozik?
11.	Mi történne, ha más vércsoportú vért adnának
vérátömlesztéskor?
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KERINGÉSI RENDSZERÜNK
EGÉSZSÉGE
Hazánkban ma minden második ember valamiféle
keringési betegségben hal meg. Ez azt is jelzi, hogy
ez a szervrendszerünk milyen fontos, de azt is, hogy
milyen sok károsító hatás éri.
nn Valóban több károsító hatás éri a keringési

rendszert, mint az emésztőrendszert?

rev érfal nem tud tágulni, ezért a benne lévő vér
nagyobb erővel nyomja, vagyis kialakul a magasvérnyomás-betegség. Az életkor előrehaladtával
általában csökken az erek rugalmassága, s ez többnyire a vérnyomás emelkedését okozza.
Szívinfarktus, agyvérzés

Vérnyomásbetegségek

A vérnyomás az érben keringő vér érfalra gyakorolt
nyomása. A vérnyomás a verőerekben és a gyűjtőerekben különböző érték. Egy egészséges fiatalember verőereiben a vér nyomása a szív összehúzódásakor 16 kPa (120 Hgmm), elernyedésekor 11 kPa
(80 Hgmm) (1. ábra). Ha ezek az értékek akár fölfelé, akár lefelé eltolódnak – vagy túl nagy közöttük
a különbség –, az szív- és érrendszeri betegséget
jelez. Egyik leggyakoribb érrendszeri betegség az
érelmeszesedés. Különösen azoknál a felnőtteknél
alakul ki, akik rendszeresen fogyasztanak túlságosan
zsíros és erősen sózott ételeket. E betegség lényege
az, hogy az erek falába lerakódnak bizonyos anyagok, amelyektől az érfal rugalmatlanná válik. A me-

Ha a szív saját izomzatát ellátó erek – a koszorúerek
(2. ábra) – valamelyik ága egy kicsiny vérrögtől elzáródik vagy beszűkül, akkor egy izomterület nem
kap (elegendő) vért. Nyilvánvaló, hogy ez a szív teljesítőképességének csökkenését hozza magával. Az
infarktus túlélése – az azonnali orvosi beavatkozáson
kívül – attól függ, hogy az épen maradt izomterületek mennyire tudják átvenni az elhalt izomrostok
munkáját. Az infarktus korunk egyik leggyakoribb
betegsége. Ma már jól ismerjük azokat a tényezőket,
amelyek egyenként is – de együtt különösen – növelik az esélyét annak, hogy valaki infarktust kapjon.
Ezek: a mozgásszegény életmód, a tartós izgalmak
és feszültség, a dohányzás, az elhízás és a magas vérnyomás (3. ábra). Az infarktus megelőzése elsősorban egészséges életmóddal lehetséges!

Hgmm

120
100

koszorúerek

80
60

középnyomás

40
20
0

verőeres rendszer

hajszálerek

gyűjtőerek

1. ábra. A vérnyomás alakulása a keringési rendszerben

2. ábra. A szívizmot a koszorúerek látják el vérrel
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dástól még inkább romlik a vérerek falának állapota,
s ez még tovább súlyosbítja a helyzetet (4. ábra).
Az érrendszeri betegségek kialakulásában nagy
szerepe lehet a dohányzásnak is. Ennek az az oka,
hogy a nikotin szűkíti az ereket, s így rontja a szervek vérellátását.
A vér betegségei

3. ábra. Infarktushoz vezető életmód

Az idegrendszert ellátó erek betegségei életveszélyes elváltozásokat okozhatnak a központi
idegrendszerben. A rugalmatlanná vált erek elpattanhatnak a bennük lévő vér nyomása következtében. Ha az agyban reped meg egy ér – pl. a magas
vérnyomás vagy az erek rugalmatlansága miatt –,
akkor agyvérzés következik be. Az érből kiszivárgó vér nyomása következtében – vagyis a vérömleny hatására – az agy érintett központjai sérülnek,
kisebb-nagyobb területe elhal, s így a megfelelő
működés kiesik. Például
megbénul a test egy része,
esetleg az egyik fele.
A gyűjtőerek gyakori
betegsége a visszértágulás
(visszérgyulladás). Amikor
valakinek „visszeres” a lába,
az azt jelenti, hogy ott a vénái rugalmatlanul tágak lettek, pang bennük a vér, ezért
elszaporodnak a gyulladáskeltő kórokozók. A gyulla4. ábra. „Visszeres” láb

A vérszegénység lényege, hogy a vérben kevés a
vörösvérsejt vagy a bennük lévő vérfesték mennyisége. (Tehát nem a vér mennyisége kevés!) A fehérvérűségben (leukémiában) szenvedőnek is piros a vére, csakhogy kórosan elszaporodtak a
– sajnos működésképtelen – fehérvérsejtjei. Ez
tulajdonképpen a vér rákja. Napjaink szomorú tapasztalata, hogy – nagyrészt a radioaktív szennyeződés következtében – egyre több újszülött látja
meg a napvilágot úgy, hogy már magában hordja
a súlyos betegséget.
A keringési betegségek megelőzése érdekében
igen fontos, hogy rendszeresen mozogjunk, sportoljunk (5. ábra), és alkalmanként végezzünk fizikai
munkát is. Alakítsuk ki egészséges napi és heti életritmusunkat, s azt lehetőleg tartsuk is be! Táplálkozzunk egészségesen, és ne dohányozzunk!

5. ábra. Fontos a rendszeres mozgás!

Kérdések és feladatok

1.	Mennyi az egészséges ember vérnyomása?
2.	Mit jelez a normálistól eltérő vérnyomás?
3.	Milyen tényezők járulhatnak hozzá az erek rugalmasságának csökkenéséhez?
4.	Mi a szívinfarktus, és mely tényezők emelik a
kockázatát?
5.	Mi az alapja a dohányzás érrendszerre gyakorolt
káros hatásának?

6.	Hogyan alakul ki az agyvérzés, és mik a következményei?
7.	Miért pontatlan az a kifejezés, hogy valakinek
„visszeres a lába”?
8.	Miért pontatlan a „vérszegénység” és a „fehérvérűség” elnevezés?
9.	Sorolj fel tevékenységeket, amelyek segítenek
megelőzni a keringési betegségeket!
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Mikor kell a segítségünk? Hogyan segíthetünk?
A szívinfarktusnak sajnos nincsenek biztosan jelző tünetei.
Alapos gyanút jelent a nyomásérzés a mellkas közepén,
vagy az onnan a váll, hát, nyak felé jelentkező gyakori kisugárzó fájdalom. Ha ehhez légszomj, izzadás, hányinger,
ájulás társul, az már majdnem biztos jele az infarktusnak.
Azonnali orvosi segítség szükséges!
Több olyan, keringési rendszerrel kapcsolatos betegség van, amelynek valami hirtelen „katasztrófa” az oka.
Ilyen lehet az agyvérzés, agytrombózis stb. Ezeket angol
szóval összefoglalóan stroke (ejtsd: sztrók) betegségnek
nevezik, ami magyarul „ütést” jelent. Találó szó – miként
az agyvérzés magyar „szélütés” megnevezése is találó –,
hiszen valóban olyan hatással vannak ezek a zavarok a
szervezetre, mintha erős ütés érte volna.
Az agyvérzés tünetei is feltűnőek. Ha hirtelen féloldali
bénulást (vagy legalábbis mozgászavart), beszéd-, látás- vagy egyensúlyzavart tapasztalunk, azonnal orvoshoz kell fordulni! A felsorolt tünetek azt jelzik, hogy az
agyban valahol egy ér elzáródott vagy elpattant. Kulcskérdés, hogy a tünetek tapasztalásától számítva milyen
hamar kap a beteg orvosi kezelést. Minél később, annál nagyobb lesz az agyvérzés miatti maradandó károsodás. Percek is számítanak! Ezért ha gyanús, hogy a
környezetünkben valaki agyvérzést kapott, azonnal hívni
kell a mentőket!
Bizonyosságot az alábbi tünetekből szerezhetünk:
1. Kérjük meg, hogy emelje fel egyszerre mindkét
karját, de ez nem sikerül.
2. Kérjük meg, hogy ismételjen meg egy egyszerű
mondatot, de a szavai összefolynak.
3. Kérjük meg, hogy mosolyogjon (vagy öltse ki a
nyelvét), de ez aszimmetrikusra sikerül.
Ezek közül bármelyik ok elegendő arra, hogy azonnal a mentőket (104) hívjuk!
A vérnyomás a vérnek az erek falára gyakorolt nyomása. A szív összehúzódásakor mérjük a szisztolés nyomást, elernyedésekor a diasztolés értéket. A kettő viszonyát egy törtszámmal fejezzük ki. Az egészséges felnőtt
ember vérnyomása 16/11 kPa, ami 120/80 Hgmm nyomásnak felel meg (6. ábra). Az életkorral együtt általában
nő a vérnyomás, de bármely életkorban magas vérnyomásnak tekinthető a 18,6/12 kPa (140/90 Hgmm) fölötti
érték. Alacsony vérnyomásról beszélünk, ha a szisztolés
nyomás nem éri el a 10,5 kPa-t (80 Hgmm). Az orvosok
a páciensek is megszokták, hogy a vérnyomás értékeit
Hgmm-ben adják meg, bár a nyomás nemzetközileg elfogadott mértékegysége a Pa (pascal) és annak többszörösei. (Átváltás: a Hgmm-ben megadott értéket megszorozzuk 0,13-dal, így megkapjuk a kPa-ban kifejezett
értéket. Fordítva az átváltási szorzószám: 7,5.)

6. ábra. Vérnyomásmérő

A trombózis azt jelenti, hogy valahol egy ér elzáródott. Ennek többnyire az az oka, hogy egy kicsiny vérrög megakad egy ér szűkületében vagy elágazásában.
Leggyakrabban a lábunkban lévő visszerekben alakul ki,
s olyankor a megakadt rög mögött pang a vér, ami egyrészt vérellátási zavarokat okoz a „mögötte” lévő területen, másrészt elszaporodnak az álló (vagy lelassult) vérben a gyulladáskeltő baktériumok, ami még tovább rontja
a helyzetet. Orvosi segítség szükséges!

nn Gondoltál már arra, hogyan jut vissza a vér a lábadból a szívedbe?
Hajszáleres vérzés kisebb horzsolástól is keletkezhet
a bőrön. Ilyenkor éppen csak szivárog a vér a hajszálerekből. Gyűjtőeres vérzéskor lassan folyik a sebből a
sötétvörös színű vér. Verőeres vérzés alkalmával fecskendezve, „pulzálva” tör elő a világospiros színű vér. Mindhárom esetben steril nyomókötést kell helyezni a sebre, s
ha az átvérzik, nem kell leszedni, hanem arra kell feltenni
az újabb kötszert. Erős vérzéskor a kötéstől függetlenül
orvosra vagy mentőkre is szükség lehet!
Az orrvérzést úgy tudjuk megszüntetni, ha a beteget
leültetjük, és megkérjük, hogy ujjaival fogja be az orrnyílását, s hajtsa enyhén előre a fejét. Ha 5-6 percig sem áll el
a vérzés, orvoshoz kell fordulni.
Ha nem működne valamiféle szabályozó folyamat, akkor a lábunkban nagyobb lenne a vérnyomás, mint a fejünkben, hiszen számít az erekben lévő vér (vagyis egy
másfél méteres folyadékoszlop!) saját súlya is. Ha sokáig
állunk egy helyben, akkor előbb-utóbb „elfárad” ez a kiegyenlítő rendszer, s csökkenni kezd a fejünkben a vérnyomás. Erre mondják – nem is egészen hibásan –, hogy
a „lábába szaladt a vér”. El is ájulhat az illető, de amint vízszintes helyzetbe kerül a teste, rögtön helyreáll az agyában is a normális vérnyomás, és magához tér.

88
11874 Biologia8 1–192_6.indd 88

2017. 02. 15. 12:54

Szervátültetés és mesterséges szív
Az első szervátültetés
Az első szívátültetett ember esetében a világ naponta feszülten figyelte a Fokvárosból érkező híreket arról, hogy
nem következett-e be „kilökődés”.
1967-ben történt az első szívátültetés a dél-afrikai
Fokvárosban. Christian Barnard sebész-professzor egy
csapásra világszerte ismert lett ezzel a bravúros műtéttel. A páciens ugyan csak nagyjából egy héttel élte túl az
operációt, mégis határkő volt ez a szervátültetés az orvosi történelemben. Bebizonyította, hogy technikailag nem
lehetetlen egy ilyen bonyolult operáció elvégzése. Azóta
sok ezer sikeres szívátültetést végeztek már a világon
– hazánkban is kétszáznál többet! –, s az operáltaknak
nagyjából a fele több mint tíz évvel túléli az operációt.

szempontjából teljesen megegyeznek a beültetésére váró
páciens saját szöveteivel. Ezek ígéretes megoldást kínálnak majd a kilökődés veszélye nélküli átültetésekre.
A szívátültetésekkel kapcsolatban egy szintén súlyos,
de más jellegű probléma az, hogy sajnos sokkal többen
vannak olyan betegek, akik szívátültetésre várnak, mint
amennyi átültetésre alkalmas szív „adódik”. Hiszen – gondoljuk meg! – valakinek meg kell halnia ahhoz, hogy egy
másik emberbe átültethessék a szívét. És ráadásul annak
a szívnek erősnek, egészségesnek kell lennie a „volt gazdája” halálos betegsége vagy balesete ellenére. Gyakran
szinte a megválaszolhatatlanságig nehéz dilemma az orvos számára, hogy vajon a lehetséges „szívadó” (donor)
életéért küzdjön minden áron, vagy egy bizonyos határon
túl már inkább a „szívkapó” esélyeit helyezze előtérbe.

Amikor az immunrendszer válasza a kilökődés

Megoldás-e a műszív?

Mi ez a kilökődés, és miért következne be? Az immunrendszer feladata a szervezetbe került idegen anyagok elleni védekezés. Ez legtöbbször a bejutott kórokozók elleni
védekezést jelenti, s ily módon óriási jelentősége van a
szervezet normális működésének megőrzése szempontjából. Ugyanez a védekező rendszer lép működésbe akkor is, ha egy Rh– vércsoportú anya méhében Rh+ magzat
van, s valamiért a méhlepényen magzati sejtek is átjutnak
az anya vérébe. Az anyai szervezet számára ugyanis idegen sejtnek számít a bejutott magzati vörösvértest, s elkezd ellene védőanyagot termelni. Pontosan ugyanúgy,
mintha baktérium került volna a vérbe.
Az immunrendszer tehát minden idegennel („betolakodóval”) szemben megindítja a védekezést. Egy másik
emberből származó szerv – legyen az szív, vese, vagy
más – mindenképpen idegennek minősül. Minden élőlény
minden sejtjének felszínén speciális fehérjék vannak. Jelzőfehérjéknek is nevezhetjük ezeket, mert ezek jelzik az
immunrendszer számára, hogy „saját vagy idegen”. A beültetett szerv sejtjei idegenek, ezért az immunrendszer
azonnal – szinte perceken belül – megkezdi az eltávolításra irányuló „küzdelmet”.

Mindezen problémák megoldása lenne a műszív (7. ábra).
Ennek kialakítására az első próbálkozás az 1930-as években az óceánátrepülő Lindbergh és az orvosi Nobel-díjas
Carrel nevéhez köthető. Dugattyús üvegszerkezetet terveztek, de nem jutottak el odáig, hogy élőlénybe ültetve ki
is próbálják. 1969-ben azonban – a Kolff és Jarvik tervei
alapján készült műszívet – már beültették egy betegbe. Ez
azonban csak nagyon rövid ideig működött. A fejlesztés
azóta is folyik; hazánkban is történt már műszívbeültetés.
Egyre modernebb anyagokat és technikai megoldásokat
próbálnak ki, de még mindig csak hetekben fejezhető ki
a műszívvel való túlélés esélye, tehát még mindig inkább
csak átmeneti megoldás a szívátültetésig.

Mit tehet az orvostudomány a kilökődés ellen?
Hogyan lehet védekezni a kilökődés ellen? Úgy, hogy
olyan szervet ültetnek be, amely nem idegen a befogadó szervezet számára. Minél közelebbi rokona az „adó” a
„fogadónak”, annál kisebb a kilökődés veszélye.
A leggyakoribb megoldás mégiscsak az, hogy leállítják
az immunrendszert. Ez azonban azzal a következménnyel
jár, hogy az így védtelenné tett ember a legkisebb baktériumfertőzésnek is áldozatul eshet. Teljesen fertőtlenített
„karanténban” kell egy ideig élnie.
Őssejtes klónozással a jövőben kialakíthatnak olyan
szöveteket, sőt egész szerveket, amelyek öröklöttség

7. ábra. AbioCor műszív (kicsi motorral, szivattyúkkal, szelepekkel működő műszív)

A műszívek működtetésének egyik problémája az
energiaellátás. Vagy kívülről látják el energiával a szerkezetet, de akkor a beteg kötve van a külső energiaforráshoz,
vagy magán hordja a beteg az áramforrást is. Ez utóbbi
esetben az áramforrás súlya fontos kérdés. Tervezik, hogy
a műszívvel együtt beültetik a szervezetbe az áramforrást
is. Ehhez azonban olyan – föltehetően nukleáris – áramtermelő szerkezet szükséges, amely hónapokig vagy akár
évekig biztosítja a szükséges energiát.
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A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

VÉRKERINGÉS
– GYAKORLATI ÓRA
Pulzustérfogat

Keressétek meg az előző leckékben, hogy
 mennyi vére van egy felnőttnek,
 mennyi a vér keringési ideje,
 mennyi a nyugalmi pulzusszám!
Ezekből az adatokból számítsátok ki, hogy egy
dobbanásra mennyi vért lök ki magából a szív!
Pulzus- és vérnyomásmérés

1.	Olyan verőerek mentén érzékelhető jól a
pulzus, amelyek csontos alapon futnak, közel a bőr felszínéhez.
Pulzusmérésre megfelelő például a csukló
verőere.
nn Jobb kezed mutató- és középső ujját helyezd
a bal kezed csuklójára, és számold egy percig
a lüktetéseket!
nn Munkafüzetedbe jegyezd fel a kapott értéket!
2.	Sok családban használnak már digitális vérnyomásmérőt. Ezt is fel kell pumpálni, s mérés közben
ebben is folyamatosan csökken az első pillanatban
szinte fájó nyomás. Persze ez a kis masina műszerrel „hallja” meg az első dobbanást (amikor a vérnyomás felső értéke már éppen meghaladja a felpumpált levegő nyomását), valamint azt, hogy már
folyamatosan áramlik a vér az addig elszorított
erekben (vagyis amikor már a vérnyomás alsó értéke is nagyobb a levegő nyomásánál).
Légzés és szívműködés

Tapintsd a pulzusodat a csuklódon, majd végezd el
a következőket!

nn Vegyél egy nagyon mély lélegzetet, s figyeld,

hogy változik-e a pulzusod szaporasága!
nn Figyeld meg a pulzusszámodat akkor is, ha bent
tartod egy ideig a nagyon mély belégzést!
nn Azt is figyeld meg, hogy amikor a hosszan benntartott levegőt hirtelen kifújod, lesz-e változás!
Ha tudsz még más variációt, próbáld ki azt is!
Megfigyeléseidet jegyezd fel a munkafüzetedbe!
Átlátszó vér

A hüvelyk- és mutatóujjadat távolítsd egymástól,
amennyire tudod. A közöttük lévő feszülő bőrön
világíts át egy zseblámpával.
nn Figyeld meg a vérereket! A színe alapján milyen
vér van bennük?
nn Megfigyeléseidet jegyezd fel a munkafüzetedbe!
Nanorobotok a vérben

[1m = 1000 mm; 1 mm = 1000 μm (mikrométer);
1 μm = 1000 nm (nanométer)]
Ma már olyan apró robotszerkezeteket tudnak készíteni, amelyeket nanorobotoknak neveznek, mert a
méretük kb. 100 nm. Ezek picike gyógyszeradagolók
is lehetnek, de elképzelhető, hogy nemsokára műtéteket is el tudnak majd végezni. A hajszálerek belső
átmérője kb. 10 μm.
nn Számítsd ki, hogy hány nanorobot férne el egymás mellett egy hajszálérben!
nn Válaszodat jegyezd fel a munkafüzetedbe!
Billentyűk a gyűjtőerekben

Keresd meg a tankönyvben azt az ábrát, amelyik
Harvey megfigyeléséről szól (tankönyv 81. oldal)!
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nn Keress olyan osztálytársat, akinek a kézfején vinn
nn

nn
nn
nn

szonylag jól látszanak az erek. (A soványakén
általában jobban látszanak.)
Egyik ujjaddal szoríts le egy érszakaszt (pl. valamelyik elágazásnál).
Másik ujjaddal simítsd végig a kiválasztott érszakaszt a következő (a csuklóhoz közelebbi)
elágazásig.
Figyeld, hogy üres maradt-e a végigsimított érszakasz! (Ha nem, próbáld másik szakasznál.)
Figyeld meg, hogy mi történik, ha elengeded a
leszorítást!
Megfigyeléseidet jegyezd fel a munkafüzetedbe!
A vér cukor- és oxigéntartalma

Keresd meg a tankönyvben a két vérkör ábráját! Itt a
nagy vérkörön belül van egy jellegzetes leágazás,
amely a belekhez megy, onnan a májhoz, majd vissza
a nagy vérkörbe. A belekhez menő erek egyrészt ellátják tápanyaggal és oxigénnel a bél sejtjeit, másrészt
felveszik onnan a megemésztett tápanyagokat. A májnak az (az egyik) a feladata, hogy biztosítja a vér
egyenletes cukorszintjét. Ha nagyon sok cukor van
benne, akkor annak egy részét elraktározza, ha alacsony a vércukorszint, akkor a raktár felhasználásával
kipótolja azt a szükséges mértékben.

nn Ezen információk alapján a munkafüzetedben

töltsd ki az alábbinak megfelelő táblázatot!
Verőér
nagy vérkör
 bél

Gyűjtőér
bél  máj

Gyűjtőér
máj  nagy
vérkör

A vér cukortartalma
A vér O2-tartalma

Projektfeladat
Védőoltások
Tanulmányozzátok a tankönyvben lévő védőoltásnaptárt (85. oldal)! Beszélgessetek arról, hogy
ki melyik betegségről mit tud!
Talán már hallottatok arról, hogy vannak,
akik ellenzik a kötelező védőoltásokat, mert úgy
gondolják, hogy ezt „a természetre kell bízni”, s
arra hivatkoznak, hogy a védőoltások néha sajnos nem védettséget, hanem „igazi” betegséget
okoznak (pl. ha nem sikerül kellően legyengíteni
az adott kórokozót).
Dolgozzatok a munkafüzetben! Gyűjtsétek
össze azokat az érveket, amelyek a kötelező védőoltás mellet, illetve ellene szólnak!

Hogyan fedezték fel a máj szerepét a vércukorszint szabályozásában?
Claude Bernard francia orvost az 1840-es években az a
kérdés foglalkoztatta, hogy miként lehetséges, hogy a kísérleti állatok vérében ugyanannyi a cukor az állatok etetése előtt és után. Minthogy a belekből a vérerek mind
összefutnak a májban, azt feltételezte, hogy ebben a májnak meghatározó szerepe van.
1. kérdés: Valóban a májban történik valami?
1. vizsgálat: Megmérte a vércukorszintet egy éhező állatban a májba menő és az onnan kilépő ereiben. Azt kapta eredményként, hogy a belépő vér alig tartalmazott glükózt, a kilépőben
viszont normális volt a vércukorszint.
1. állítás: A májban pótlódik a hiányzó vércukor.
2. kérdés: Maga a máj produkálja a glükózt?
2. vizsgálat: Kioperált májat állni hagyott, s időközönként
megmérte a cukortartalmát. Azt tapasztalta,
hogy az egyre nagyobb.
2. állítás: A májban glükóz képződik.

3. kérdés: Miből képződik a májban a glükóz?
3. vizsgálat: A kioperált májat azonnal felfőzte, majd vizes
oldatot készített belőle. Ezt alkohollal kezelte, s kapott is egy kicsapódó anyagot.
3. állítás: Ebből a májban raktározott anyagból – nevezzük glükogénnek (azaz glükózképzőnek) – keletkezik a glükóz.
4. kérdés: Hogyan lesz a glükogénből glükóz?
4. vizsgálat: Savval kezelte a glükogént, s valóban kimutatható volt a képződő cukor.
4. állítás: A glükogén valóban lebomolhat glükózzá.
5. kérdés: A szervezetben nincs erős sav! Ott mi bontja
le a glükogént?
5. feltevés: Kell lennie egy anyagnak a májban, amely a
2. vizsgálatban működött is, de a 3.-ban már
nem, mert a főzés tönkretette.
5. állítás: a májban lévő glükogénbontó anyag egy speciális fehérje, egy enzim.
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A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

LÉGZÉSÜNK
Az élőlények többsége nem élhet levegő – pontosabban a benne lévő oxigén – nélkül. Ha az állatok
nem kapnak levegőt, megfulladnak. A légzés módja a légcsere, vagyis a levegő kiáramlása és beáramlása a tüdőbe, lényege pedig a gázcsere: az oxigén
felvétele és szén-dioxid leadása.
A légzőrendszer felépítése. A felső légutak

Az ember légzőrendszere több szervből áll. A levegő az orrüregen, a garaton, a gégén, a légcsövön és a
hörgőkön át jut a tüdőben lévő léghólyagokba. Itt
folyik a gázcsere, vagyis itt kerül a vérbe az oxigén,
és itt jut ki a vérből a szén-dioxid a léghólyagokba
(1. ábra). Innen a szén-dioxiddal telt levegő útja vis�szavezet az orrüregbe, majd onnan a légkörbe.
Belégzéskor orrnyílásainkon át az orrüregbe
jut a levegő. Orrüregünk belső felszínét csillós
orrüreg

hám borítja. A csillók
a hámsejtek felszínén
levő vékony, mozgékony nyúlványok (2.
ábra). Ezek orrnyílásaink felé hajtják
a hám által termelt
nyálkát és a beletapadt
porszemeket. A beszívott levegő tehát itt
2. ábra. Csillós hám
megtisztul, továbbá a
dús érhálózattól felmelegszik és párával telítődik.
A szájon keresztül történő légzés során mindez
nem történik meg, így ez több veszélyt rejteget. Ezt
tapasztalhatod akkor, amikor nagy hidegben futsz,
és szájon át lélegzel. Az orrüregben található az a
speciális hám is, amely a szagok, illatok érzékeléséért felelős.
A garat orrüregünket és légcsövünket köti ös�sze. A gége légcsövünk bejárata. Váza porcokból áll.
Benne feszül a két hangszalag (3. ábra). Hangképhangszalagok

gégefedő

garat
gége
légcső
főhörgő

pajzsporc

hörgők
hörgőcskék

kannaporcok

gyűrűporc

légcső porca
rekeszizom

léghólyagocskák

1. ábra. Légzőrendszerünk felépítése

nn Lehet, hogy az általad kilehelt szén-dioxid

C-atomját egyszer még visszakapod?

3. ábra. A gége szerkezete

nn Nézz utána! Mit tanultál magyar nyelvtan-

órán a különböző hangok képzéséről?
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4. ábra. A hangszalagok működése

zésünk összefügg légzésünkkel. A tüdőből kiáramló levegő megakad a zárt hangszalagokon. De a
következő pillanatban, ahogy feltorlódik a levegő
a hangszalagok mögött, s megnő a nyomása, széttolja a hangszalagokat, s sebesen kiáramlik a nyitott
hangrésen. Ekkor azonban – minthogy már nincs
mögöttük nagy nyomás – a rugalmas hangszalagok
ismét zárnak, a levegő megint feltorlódik mögöttük, és így tovább. Így lesz a folyamatos légáramból szakaszos levegőrezgés, vagyis hang (4. ábra).
A különböző beszéd- és énekhangok képzésében a
nyelv, a fogak és az ajkak is részt vesznek.

lassan visszajuttatják a légcsőbe került porszemeket
az orrüregbe. A légcső két főhörgőre ágazik szét,
amely a tüdő jobb, illetve bal felébe vezet. Felépítésük ugyanolyan, mint a légcsőé. A hörgők újra
meg újra elágaznak, hörgőcskék lesznek belőlük.
A hörgőcskékben nincs porc. Végükön szőlőfürtszerűen elhelyezkedő léghólyagok vannak. A léghólyagok fala egyrétegű, vékony hám, körülfonva
sűrű hajszálérhálózattal. Ez a tüdő légzőfelülete,
itt történik meg a gázcsere (5. ábra).
A tüdő a mellüregben található páros szerv.
A bal oldali tüdőfél kisebb a jobb oldalinál, mert

BELÉGZÉS

a mellkas megemelkedik

Az alsó légutak

tüdő

A légcső váza C alakú porcokból áll. Belsejét szintén csillós hám borítja. A csillók csapkodásukkal
rekeszizom

légcső
hörgő

ellaposodik

főhörgő

hörgőcskék
bordák
KILÉGZÉS

a mellkas lesüllyed
léghólyagocskák

hörgőcske

rekeszizom

léghólyagocska

hajszálér
fala

borda

feldomborodik
vörösvértest

5. ábra. A tüdőtől a hajszálérig

6. ábra. Légzőmozgások. A rekeszizom és a bordák helyzete be- és kilégzés közben

93
11874 Biologia8 1–192_6.indd 93

2017. 02. 15. 12:54

a baloldalon van a szív is. A bal tüdő kettő, a jobb
tüdő három lebenyből áll. A tüdőt a kétrétegű
mellhártya veszi körül. A belső réteg a tüdőhöz
tapad, a külső pedig a mellkas belső felszínéhez.
A mellhártya két rétege között vékony, síkosító folyadékréteg van. A tüdőnek nincs izomzata,
ezért nem önmagától tágul ki és ernyed el, hanem
a mellkas és a rekeszizom mozgásaitól. A mell-

Tudtad? Az énekléshez elengedhetetlen, hogy irányítani tudjuk
a légvételünket. Ilyenkor a hangod a „hangszered”, amin játszol

kast a bordaközi izmok mozgatják. A rekeszizom a mellüreget a hasüregtől elválasztó lapos
izom.
A légzőmozgások

Belégzéskor bordáink felemelkednek, rekeszizmunk pedig megfeszül, és kupolája lelapul. (Ilyenkor lenyomja a hasüregi szerveket.) Ettől megnő
a tüdő térfogata, s a levegő beáramlik. Kilégzéskor
bordáink lesüllyednek, rekeszizmunk pedig elernyed, s kupolája (a hasüregben lévő szervek nyomása révén) a mellüregbe emelkedik. Ezáltal lecsökken a mellüreg térfogata, s a levegő kitódul a
tüdőnkből (6. ábra).
A pihenő ember percenként átlagosan 16-szor
vesz lélegzetet, de erős testmozgás esetén a légzésszám többszörösére emelkedik. Egy nyugodt belégzés alkalmával csak kb. 0,5 liter levegő cserélődik
ki, bár két tüdőnk teljes térfogata mintegy 5 liter.

Tudtad? A fúvós hangszerek megszólaltatásához gyakran nagyon mély levegővételekre van szükség

Kérdések és feladatok

1.	Sorold fel a légzés szervrendszerének részeit!
2.	Mi a különbség a légcsere és a gázcsere között?
3.	Mi a légzőfelület? Milyen úton jut oda a levegő?
4.	Hogyan jut a szén-dioxid a vérből a szabadba?
5.	Mi történik a levegővel, míg eléri a tüdőt?

6.	Melyek a légzőizmok?
7.	Hogyan változik a rekeszizom és a mellkas helyzete belégzéskor, illetve a kilégzéskor?
8.	Mikor aktív a rekeszizom: be- vagy kilégzéskor?
9.	Hol és hogyan képződik a hang?
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Érdekességek a légző szervrendszerrel kapcsolatban
Oxigén a levegőben

Mennyi levegő fér a tüdőnkbe?

Létezik olyan élőlény, amelyiknek nincs szüksége oxigénre. Ilyen például a tetanuszt okozó baktérium is. Ezek az
ún. anaerob baktériumok (an = tagadó szócska, aero =
levegő) mindmáig őrzik azt
CO2
az ősi életmódot, amely
O2
több mint 3 milliárd évvel ezelőtt alakult ki, amikor még
nem volt oxigéngáz a Föld
légkörében.
A belélegzett levegő oxiN2
géntartalma 21%, szén-dioxid-tartalma 0,04%, vízpáratartalma
átlagosan
0,025% (erősen változó).
belégzés
kilégzés
A kilélegzett levegőben kb. 7. ábra. A be- és kiléleg16% oxigén, 4% szén-di- zett levegő %-os összeoxid és 1% vízpára van (7. tétele vízpáratartalom nélábra).
kül

Tüdőnk légzőfelülete eléri a 100 m2-t. Ez kb.
akkora, mint egy fél
teniszpálya területe. Vegyük figyelembe, hogy
bőrünk felszíne mindössze 1,5 m2. A tüdő
nagyságát a vitálkapacitás mérésével állapít- 8. ábra. A sportolók tüdőkapaják meg. Ilyenkor azt citása nagy
mérik, hogy egy szuszra (egy mély légvétel után) mennyi levegőt tud kifújni az
illető. Egyes sportolók vitálkapacitása eléri a 6 litert, pedig
még az ő tüdejükben is marad ilyenkor kb. egy liter kifújhatatlan levegő (8. ábra).

Magas és mély hangok
Az emberi hang erőssége a kiáramló levegő sebességétől és a hangszalagok elmozdulásának mértékétől függ.
A hang magassága aszerint változik, hogy a hangszalagok milyen sűrűn szakítják meg a levegő áramlását. Ha
közepes magasságú hangot énekelünk, másodpercenként 400-szor nyílik és záródik hangrésünk.
A gyerekek hangszalagjai rövidek, hangadáskor szaporábban rezegnek, ezért hangjuk magas. Kamaszkorban
a hangszalagok hosszabbak lesznek, a hang megváltozik,
mélyebb lesz. Ezt latin eredetű szóval mutálásnak mondjuk. A serdülő lányok hangja sokkal kevésbé változik.

Mi a csuklás és a félrenyelés?
Amikor csuklunk, a rekeszizmunk görcsösen, akaratunktól függetlenül összehúzódik, összerándul. Pedig egyébként akarattal is tudjuk működtetni a rekeszizmunkat,
hiszen akkor lélegzünk be, amikor akarunk. A csuklást
valószínűleg a rekeszizom felszínén húzódó idegek és a
rekeszizom közötti „rövidzárlat” okozza.
Étkezés közben előfordulhat, hogy félrenyelünk, azaz
a légcsőbe kerül a falat. Ettől legtöbbször nagyot köhögünk, s ennek hatására a tüdőből nagy erővel kiáramló
levegő szinte kilöki a légcsőből az ételdarabot. Ilyenkor
ne ütögessük az illető hátát, mivel ezzel nem segítünk,
hanem súlyosbítjuk a bajt, mert az idegen anyag még mélyebbre csúszhat a légcsőben.

nn Válogasd ki azokat a tevékenységeket, amelyeket rendszeresen végzel! Általában ezek milyen mértékben igénylik
az oxigént? A mostani állapotodban a légzőrendszered jól bírna egy kiránduláson egy kis hegymászást?
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LÉGZŐRENDSZERÜNK
EGÉSZSÉGE
Légzésünk egészsége

A „civilizált” világ levegője sajnos egyre szennyezettebb, egyre több benne az egészségünkre káros
anyag (1. ábra). Sajnos nagy a száma azoknak a természetidegen anyagoknak is – azaz a természetben
elő nem forduló „vegyszereknek” –, amelyeket állandóan beszívunk a városi levegővel. (Bár ma már
egyre inkább a falusival is.) Ez az állandó „mérgezés”
olyan mértékben túlterheli a szervezet immunrendszerét, hogy az arra érzékenyek már végül természetes anyagokra (pl. bizonyos növények virágporára) is allergiásan reagálnak.

1. ábra. Budapest levegője időnként erősen szennyezett

A dohányzás is egyfajta levegőszennyezés.
A dohányzás több okból is egészségtelen szokás.
Egyrészt ilyenkor a szájon keresztül akadálytalanul jut a füstös levegő a tüdőbe, másrészt a dohány
(és a vele együtt égő cigarettatapír) füstje mérgező
nikotint és rákkeltő anyagokat is tartalmaz. A fejlődőben lévő szervezetet a dohányzás még jobban
károsítja, mint a felnőttekét.
A légzőszervek gyakori betegségei

A náthát az okozza, hogy bizonyos vírusok fokozott
váladéktermelésre késztetik orrunk nyálkahártyáját.
Lehetőleg mindig az orrunkon keresztül lélegez-

2. ábra. Ha orron át lélegzünk, a szennyeződések az orrüregben kiszűrődnek

zünk, hiszen így egyrészt felmelegszik a levegő, másrészt letapad a por (2. ábra), s így nem jutnak a tüdőbe a szennyező anyagok. A szájon keresztül
beszívott hideg levegő lehűti a torok nyálkahártyáját,
ezért annak csökken az ellenálló képessége, ettől
megtelepedhetnek rajta a baktériumok, s már kész
is a felső légutak gyakori gyulladásos betegsége: a
torokgyulladás és a mandulagyulladás. Ha fertőtlenítőszeres oldattal gargarizálunk, visszaszoríthatjuk a kórokozó baktériumokat, s ezzel segítjük a
nyirokszerveket a fertőzés megszüntetésében.
Ha a kórokozók lejjebb, az alsó légutakba is
lehatolnak, akkor a betegség veszélyesebbé válik.
A légcső gyulladása a légcsőhurut, s ha egészen a
tüdőig lejut a fertőzés, akkor tüdőgyulladás alakul
ki. Régen a tüdőgyulladás veszélyes, gyakran halállal végződő betegség volt. Az antibiotikumok használata csökkentette ezt a veszélyt.
A légzőszervi betegségben szenvedő ember
könnyen megfertőzheti a környezetét tüsszentéssel, köhögéssel. Az előbbivel a felső, az utóbbival az
alsó légutakat irritáló fertőzést vagy szennyeződést
távolítjuk el. De az ilyenkor a kiáramló levegő tele
lehet kórokozókat tartalmazó, nagyon parányi váladékcseppekkel. Megelőzhetjük a cseppfertőzést,
ha zsebkendőnket – vagy a kezünket – a szánk elé
tartjuk, amikor köhögünk, tüsszentünk (3. ábra).
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A tüdő edzése

Lehetőleg minél többet tartózkodjunk tiszta, szabad
levegőn! A tiszta levegőn végzett testmozgás következtében erősödik a tüdőnk: mélyülnek a légvételek,
ettől kinyílnak azok a tüdőhólyagocskák, amelyek a
folyamatos felszínes lélegzés miatt esetleg már „bezárultak”. Ettől nő a tüdő kapacitása (befogadóképessége) és légzőfelülete, s így végül is jobb lesz a
szervezet oxigénellátása.
3. ábra. Cseppfertőzés. Alább olvashatsz arról, hogy a tüs�szentéskor kiáramló, gyakran láthatatlanul apró váladékcseppek – baktériumokkal tele – milyen messze repülnek

nn Hasonlít-e a tüdő edzése a sportolók edzésé-

hez?

Kérdések és feladatok

1.	Mitől szennyezett a városok levegője?
2.	Mi az összefüggés a levegőszennyezettség és az
allergiás betegségek között?
3.	A dohányzás több okból is káros. Melyek ezek?
4.	Milyen szerv a torokmandula, s mi a biológiai
feladata? Hogy jön létre a torokgyulladás?

5.	Melyek a felső, s melyek az alsó légutak jellemző betegségei?
6.	Hogyan terjednek a légúti betegségek?
7.	Mi a cseppfertőzés?
8.	Minek a révén és hogyan növelheted a tüdőd
kapacitását?

Mi van a levegőben?
A városi levegő szennyezettsége igen nagy, például a porterhelés a nagyvárosokban 15-ször akkora, mint falun.
Egy forgalmas nagyvárosban egy lélegzetvételnyi (azaz
félliternyi) levegőben akár több milliárd porszem is lehet.
Ezért itt egy hónap alatt egy négyzetméterre kb. 10 g por
ülepszik le.
A por okozta károkat még tetézi az a körülmény is,
hogy az autók kipufogógázaiban mérgező és rákkeltő
anyagok is vannak.

Köhögéskor-tüsszentéskor a belélegzett port és idegen anyagokat távolítjuk el a légutakból. Az ekkor kiáramló levegő sebessége a hörgőkben kb. 60 km/h, a hangszalagok között azonban esetenként eléri a 350 km/órát.
Ez jóval meghaladja a legnagyobb hazai viharok szélsebességét is, ami kb. 150 km/óra. A tüsszentéssel kilövellt, láthatatlanul piciny váladékcseppek akár 3-4 méter
távolságra is „elrepülnek”. A zsebkendő használata tehát
korántsem csak illem kérdése!

Légzőszervi betegségek megelőzésében segít a rendszeres tüdőszűrés
Iskoláskorú tanulóként évente jártok tüdőszűrő vizsgálatra. A tanulás befejeztével, vagy felnőttkorban ez sokaknál
elmarad. Pedig felnőttkorban is igen fontos a rendszeres
tüdőszűrés.
Csak egy pillanatig tart az átvilágító röntgensugárzás,
de az ilyen módon kapott képről a szakorvos meg tudja
állapítani, hogy van-e szükség egészségünk érdekében a
beavatkozásra. Tüdőszűréskor a félelmetes tüdőbetegségek jelei már korán felismerhetők (tbc, rák). És kezdődhet
a gyógyítás!

A „tüdőbaj”, azaz a tuberkulózis (tbc) évszázadokon
keresztül halálos betegség volt. De aki nem halt bele, annak is megkeserítette az életét. Részben a higiénés körülmények javulása, részben a jobb táplálkozás és így a
jobb erőnlét következtében az utóbbi évtizedekben eléggé visszaszorult ez a kór. Szomorú azonban, hogy éppen
napjainkban Magyarországon is újra gyakoribb a tbc, mint
eddig volt. Azt is tudjuk, hogy ennek most is az az oka,
hogy sok embertársunk nagyon rossz egészségügyi és
táplálkozási körülmények között él.
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Tudod-e, hogy milyen káros hatásai vannak a dohányzásnak?
(Irányított olvasmányfeldolgozás)
A dohány (tudományos névvel: Nicotiana tabacum) amerikai növény (4. ábra). Már Kolumbusz is megemlíti, hogy
az ott élő indiánok „bizonyos leveleket nagy becsben tartanak”, s kapott is ajándékba ilyen „illatosan füstölő” leveleket. Az Európába hozott dohányt eleinte csodaszernek
tartották, fogfájás, fejfájás és bőrbetegségek ellen is hasznosnak vélték. Meggyújtva szívták a füstjét, finom porrá
őrölve tüsszentőporként szippantották fel (ez a burnót,
más néven tubák), esetleg csak rágták és köpködték (ez
a bagózás).

a)

b)

5. ábra. Egészséges (a) és dohányos (b) ember tüdeje.
Mutasd meg ezt a képet a dohányzó barátaidnak és ismerőseidnek! Magyarázd el, hogy mitől sötétedik meg a tüdő szövete!

A dohányzás rossz szokás. Tudjuk, hogy aki „erős dohányos”, az már csak nagyon nehezen tud leszokni a cigarettázásról, s ha nem jut hozzá a megszokott napi nikotinadaghoz, rosszulléttel küzd. Elvonási tünetei vannak. Ebből
a szempontból tehát a nikotin a közepesen erős drogok
közé tartozik. Aki kipróbálta már egyszer is a cigarettázást,
az nagyon jól tudja, hogy a legelső „slukk” nagyon rossz
érzés: az első szál cigarettától a gyerekek általában ros�szul lesznek. Nem azért szoknak tehát rá a dohányosok,
mert „olyan finom”! Hanem azért, mert – minden undorukat
legyőzve és a rosszulléttel viaskodva – rákényszerítik magukat a cigaretta elszívására, néhányan ugyanis azt gondolják, hogy ettől „felnőttesek” lesznek.

4. ábra. Dohányültetvény

A nikotin nevű hatóanyag (alkaloida) idegméreg, amely
elsősorban a zsigeri idegekre hat, kis mennyiségben kezdetben izgatja, majd bénítja azokat. Az első dohányzás
enyhe mérgezéssel szokott együtt járni, melynek tünetei
szédülés, fejfájás, hányinger, didergés, izomgyengeség,
remegés. Pozitív hatásként a nikotin segíti az emésztést
és csökkenti az éhségérzetet. A dohányzás mint „szertartás” nyugtató hatású lehet. Káros hatása jóval több van:
étvágytalanság, rossz alvás, keringési zavarok, az érzékszervek tompulása, gyomorhurut stb. Ezenkívül károsítja
a tüdőt, árt az ereknek és növeli a rák kockázatát. A rák
kialakulásához nem is maga a nikotin, hanem a cigaretta
égése közben keletkező füst járul hozzá. A benne levő
kátrányszármazékok bizonyítottan rákkeltő hatásúak.
A tüdőrákos betegek 95%-a dohányzott. Egy rendszeresen dohányzó személynek 40-szer nagyobb az esélye a
tüdőrákra, mint a nem dohányzónak.
A terhesség alatti dohányzás a magzatot, a szoptatás
ideje alatti pedig a csecsemő egészségét veszélyezteti.

6. ábra. Saját életedet véded, ha nem dohányzol és kerülöd
a dohányfüstös környezetet!

A dohányzás nemcsak a dohányzó személyre ártalmas, hanem a környezetében élőkre, az úgynevezett
passzív dohányosokra is, akik akaratlanul szívják be a
dohányfüstöt. Ma már törvény védi a nem dohányzókat:
az iskolák, kórházak, rendelőintézetek, várócsarnokok,
buszmegállók stb. teljes területén tilos rágyújtani.
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Allergia
Mi az allergia?
Az allergia az immunrendszer zavara. Az a lényege, hogy
az immunrendszer túlérzékenyen reagál bizonyos idegen
anyagokra, és ez a „túlreagálás” okozza a tüneteket. Légző szervrendszerünk egyik gyakori betegsége az allergia,
azon belül is a virágpor-allergia. Ebben a vonatkozásban
kétes hírnévre tett szert egy növény, a parlagfű (téves, de
elterjedt nevén: a vadkender).

Mi az igazság az allergia
és parlagfű viszonyát illetően?

Milyen hatások váltanak ki allergiás reakciót?

Mióta fordul elő hazánkban a parlagfű (7. ábra)? A növény
valószínűleg a 20. század első vagy második évtizedében került Észak-Amerikából Európába. Első hiteles hazai
leírása 1922-ből való. Akkor még „szerbfű” volt a neve,
minthogy délről érkezett hazánkba. Az ’50-es években
gyakorlatilag már az egész országban előfordult, bár az
északkeleti országrészben akkor még ritkábban. Ma már
az egész országban, s nemcsak a parlagon hagyott területeken és utak szélén fordul elő, hanem lakott területektől
távol, erdőszéleken és tisztásokon is.
Tény tehát, hogy a parlagfű behurcolt faj. Ez azonban nem indok arra, hogy irtsuk. Hiszen behurcolt faj (a
parlagfű
legközelebbi
rokonai közül) a magas
aranyvessző, a betyárkóró, a kúpvirág, a napraforgó, a csicsóka, a
kokárdavirág, a pillangóvirág, a dália, a rézvirág,
a bársonyvirág (büdöske), a tárkony, a körömvirág és a benedekfű is.
Mégis: senki sem akarja
kiirtani a csicsókát vagy
a pillangóvirágot (hiszen
7. ábra. Parlagfű és pollenje

mogyoró
nyár
fűzfélék
nyír
gyertyán
bükk
tölgy
hársfélék
pázsitfüvek
réti csenkesz
rozs
lórum
lándzsás útifű
fehér libatop
csalánfélék
fehérüröm
parlagfű

Március

az egyiket termesztjük is a cukorbetegek számára fontos inulintartalma miatt, a másikat pedig dísznövényként a
kertekbe ültetjük); bolondnak tartanák, ha valaki hadjáratot hirdetne a napraforgó vagy a körömvirág ellen (hiszen
a hasznuk miatt mindkettőt még termesztjük is); és senki
sem foglalkozik a betyárkóróval, pedig legalább annyira
elterjedt gyomnövény, mint a hírhedtté vált parlagfű. Viszont nem okoz allergiát a virágpora. Nem ilyen egyszerű a helyzet az aranyvesszővel kapcsolatban: ez ugyanis
néhol már annyira elterjedt, hogy minden mást kiszorít,
ugyanakkor hasznos gyógynövény.

Április

Május

Az allergiás légzőszervi megbetegedések száma meredeken emelkedik. Ma hazánkban nagyjából a lakosság
30%-a allergiás valamilyen anyagra. Ételekre, házi porra,
festékekre, poratkaürülékre, bizonyos növényekre, s igen
sokan különböző virágporokra. A mindennapi teljesítményünk jelentősen romlik a légutak allergiás érzékenysége miatt. Több kellemetlen tünet mellett a hörgők görcse
miatt még nehézlégzés is felléphet (8. ábra). Valóban nem
játék tehát a légzőszervi allergia.
Az allergia többtényezős betegség, sohasem vezethető vissza egyetlen okra. Az allergiára való hajlam kialakulásában szerepet játszhat a helytelen táplálkozás, a pszichés állapot és nem utolsósorban bizonyos öröklöttség
is. Ha viszont a hajlam kialakult, akkor már elegendő a
kellemetlen (sőt, akár veszélyes) tünetek kiváltásához például a parlagfű pollenje is, amely önmagában egy egyébként egészséges szervezetben nem okoz allergiát.
Tanulságosak azok a statisztikák, amelyek összehasonlítják a fővárosi és a vidéki fiatalok allergiás tüneteit.
Ugyanolyan pollenterhelés mellett Budapesten a gyerekek 24%-a mutatott szénanáthás tüneteket, vidéken
azonban csak 4%-a. Ez arra utal, hogy a tiszta virágpor
sokkal kevésbé okoz allergiát, mint az, amelyiknek a felületén szennyeződés tapadt meg.
Június

Július

Augusztus

Szeptember

1. táblázat. Pollennaptár
Pollennaptár
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Nyilvánvaló, hogy aki bármire allergiás, az jól teszi, ha
a lehetőségekhez mérten úgy alakítja az életét, hogy minél kevésbé találkozzon az allergiát kiváltó anyaggal. Ez
persze nem egyszerű, mert – ha csak a virágporok okozta
allergiáknál maradunk – a különböző fűfélék, a barkás fák
vagy a termesztett gabonafélék (pl. a rozs) pollenje kora
tavasztól késő őszig megtalálható a levegőben (1. táblázat), s kinél-kinél allergiát okoz. Erősen allergén például a
közönséges fekete üröm virágpora, a mogyoró, a nyír, a
rozs. (Tehát „őshonos magyar” növények is okozhatnak
légzőszervi allergiás tüneteket.)

nyálka

egészséges
hörgőcske

gyulladásban
lévő hörgőcske
simaizom a hörgőcske falában

8. ábra. Egészséges és beteg hörgőcske

Az immunrendszernek az a funkciója, hogy véd minket a szervezet számára idegen anyagok ellen. Ilyen idegen anyagok a kórokozó baktériumok fehérjéi, de minden
olyan vegyület is, amely a természetben nem fordul elő.
Manapság egyre több természetidegen anyagot használunk (ételfesték, állományjavító, habzásgátló, optikai
fehérítő, tartósító, gombaellenes szer, oktánszámnövelő, impregnálóanyag, textilfesték, szemfesték, bőrfesték,
körömlakk, lakklemosó, avasodásgátló stb.). Az immunrendszerünk tehát túl van terhelve. Ez is szerepet játszik
az allergia kialakulásában.
Az allergia elleni küzdelem tehát – a betegség soktényezős jellegéből következően – szintén sokoldalú kell,
hogy legyen. Az öröklöttségből adódó hajlamot nem
nagyon tudjuk megváltoztatni. Azt viszont megtehetjük, hogy egészségesen táplálkozunk, lehetőleg kerüljük
a szennyezett levegőjű helyeket, nem dohányzunk, lelki
egyensúlyunkat megőrizzük, lehetőség szerint kerüljük a
természetidegen és az allergiát kiváltó anyagokkal a találkozást. S akkor csökken, vagy akár teljesen el is múlik
az allergia.
Fontos szemléletbeli hiba azt gondolni, hogy ha egy
sokokú betegség egyetlen hatótényezőjét megváltoztatjuk, akkor megoldódik az egész probléma. A parlagfű irtása a pollenkoncentráció helyi csökkentése révén
enyhítheti az allergiások kínzó panaszait, de nem oldja
meg általában az allergia problémáját, nem csökkenti az
allergiások számát. Ha sikerülne Magyarországot parlag-

fűmentessé tenni – ami egyébként több okból is teljesen
lehetetlen! –, akkor más növény lenne a kiszemelt „bűnbak”.

Allergiatesztek
A leggyakoribb módja ma is az allergiavizsgálatnak a
Prick-teszt. E művelet során az alkar bőrére rácseppentik a gyanúba került allergén anyagok oldatát, s egy hegyes eszközzel (a prick-lándzsával) megkarcolják ott a
bőrt. Ezen a módon nagyon kis mennyiségű allergén jut
be a bőrbe, így a vizsgálatnak nem lehet súlyos allergiás
következménye. Az eredmény a bőr adott helyen történő
pirossá válásának mértékéből olvasható le. (Néha kontrollvizsgálatot is végeznek az allergén anyag tiszta oldószerével, ha ugyanis erre is pirosodik a bőr, akkor a teszt
nem értékelhető.)
A bőrrel érintkező anyagok is kiválthatnak allergiás
reakciót. Ilyenek például az ékszerekben, óraszíjakban,
csatokban található egyes fémek, ilyenek bizonyos műanyagok, s nem utolsósorban egyes kozmetikumokban használt vegyületek. A vizsgálat során az illető hátára ragasztanak sok kis korongot, amelyek mindegyike
más-más – gyaníthatóan allergiát kiváltó – anyagot tartalmaz. A kiértékelés itt is a bőr pirosodása alapján történik
(9. ábra).
Csak orvosi körülmények között alkalmazható az a
mód, hogy a gyanúba került allergént belélegeztetve vagy
a pácienssel lenyeletve tesztelik. Azért szükséges ilyenkor
orvosi felügyelet, mert súlyos allergiás reakció is lehet a
próba következménye.
Bizonyos esetekben a levett vérből – laboratóriumban – is kimutatató, hogy az illető allergiás-e valamire.

9. ábra. Allergiateszt eredménye
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LÉGZÉS
– GYAKORLATI ÓRA
Hogyan mutatható ki a légzéskor keletkező
szén-dioxid?
nn A szódavíz szén-dioxidos oldat. Önts meszes

vízbe szódavizet! Figyeld meg, mi történik!

nn Mutasd ki ugyanezen kémiai változás segítségé-

vel a légzéskor keletkező szén-dioxidot!
Önts egy kevés meszes vizet kémcsőbe vagy kis
főzőpohárba! Szívószálon keresztül fújjál bele
lassan és mélyről a meszes vízbe!
nn Megfigyelésedet jegyezd fel a munkafüzetben!
Mekkora a tüdőnk térfogata?
nn Gömb alakú léggömböt egy mély légvétellel fújj

föl akkorára, amekkorára csak bírod! Kösd el a
léggömb száját fonállal, és mérd meg a léggömb
kerületét (K). A következő képletettel kiszámíthatod, hogy kb. hány köbcentiméter levegőt tudtál
a tüdődből kifújni (V).
nn A számításaidat jegyezd fel a munkafüzetben!
V = 0,02 · K · K · K

Közelítőleg jó ez a számítási mód, és egyszerű is.
(A pontos számítás: a kerületből [K = 2rπ] kiszámítjuk a sugarat, majd abból kifejezzük a térfogatot:
[V = 4/3r3π].)
Másik lehetőség tüdőnk térfogatának mérésére,
hogy egy térfogatbeosztással ellátott és vízzel megtöltött üvegből levegőbefújással kiszorítjuk a vizet.
Így leolvasható az egyszerre kifújt levegő térfogata.
Mennyi oxigént fogyasztunk?
nn Számítsd ki, hogy mennyi levegőt szívsz be egy

óra alatt! Ezután számítsd ki, hogy mennyi oxigént használsz fel egy óra alatt!
nn Számításaidat jegyezd fel a munkafüzetbe!

A mellkasi és hasi légzés

A férfiak esetében a hasi légzés a domináns, a nőknél a mellkasi. Ennek a terhesség alatt van jelentősége, mert így kevésbé nyomja a magzatot.
nn Egyenesen állva lélegezz be úgy, hogy a levegő
beszívása közben kitolod a hasadat. Meg tudod-e
úgy csinálni, hogy a mellkasod gyakorlatilag nem
mozog?
nn Most próbáld fordítva! Kifejezetten „magasra”,
a mellkasodba szívd a levegőt belégzéskor, s
ügyelj arra, hogy a hasad ne nyomódjon ki. Sikerült? A tapasztataidat jegyezd fel a munkafüzetbe!
A dohányzás következményei

1.	Milyen feltételekkel köthet életbiztosítást egy
egészséges ember, illetve aki dohányzik, túlsúlyos,
magas a vérnyomása, alkoholista vagy drogfüggő?
 Gyűjts információkat! Nézz utána a neten
vagy egy biztosítással foglalkozó cégnél!
2.	Milyen hatással van a dohányzás a keringési és
a légzési szervrendszerre, a magzat fejlődésére?
 Gyűjts adatokat a neten vagy az iskolai/települési könyvtárban! Kérdezd meg az iskolaorvost vagy a háziorvosotokat!
Hat-e a dohányosra a felvilágosítás?
nn Tervezz és készíts plakátot, amely – képpel, szö-

veggel, grafikonokkal – bemutatja a dohányzás
hatásait; nem titkolva a kevés előnyt sem, de
hangsúlyozva a károkat!
nn Az elkészült plakátot mutasd meg egy dohányzó
embernek. Figyeld a válaszait, fogalmazz meg
érveket, amivel sikerülhet őt meggyőzni a dohányzás kockázatairól! Légy sikeres!
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KIVÁLASZTÁSUNK
Az élőlények az életműködéseik során keletkező
bomlástermékeket eltávolítják magukból. Ez az
életműködés a kiválasztás. A növények a lehulló
levelekkel szabadulnak meg a káros anyagcseretermékektől, az állatoknak kiválasztószerveik vannak.
A gerincesek – így az ember – kiválasztószerve a
vese, amely a vérből szűri ki a bomlástermékeket, a
szervezet számára már nem használható anyagokat.
A kiürített folyadék a vizelet. Veséink a mérgező
bomlástermékekkel együtt a fölösleges vizet is eltávolítják a szervezetünkből, így vízháztartásunk is
egyensúlyban marad. A vesék a hasüreg hátsó falán,
a gerincoszlop két oldalán helyezkednek el (1. ábra).
a)

vese
húgyvezeték
húgyhólyag

Kiválasztás a vérből, a vizelet kialakulása

A kiválasztás a milliónyi vesetestecskében kezdődik. A vesetestecske kicsiny hajszálérgomolyag,
amelyet kettős falú tok vesz körül. A gomolyagból
kilépő ér szűkebb keresztmetszetű, mint az oda belépő ér, ezért a hajszálérgomolyagban feltorlódik a
vér, nagy lesz a nyomása. Ebből következően a vér
egy része átszűrődik az érfalon, s a tok két fala közé
kerül. Ez a szűrlet. Azonban az érfalon sem a vérsejtek, sem a vérplazmában oldott fehérjemolekulák
nem tudnak áthatolni,
ezért a szűrlet lényegében
fehérjék nélküli vérplazma. A vizelettől azonban
különbözik, mert cukor és
konyhasó még van benne.
A szűrlet a kanyarulatos
csatornákba jut, ahol vis�2. ábra. A vesetestecske
felépítése
szaszívódnak a csatornát
hajszálérgomolyag

kettős falú tok

húgycső
bevezető
verőér

b)
kéregállomány

tok

kivezető
verőér

velőállomány

elvezető
csatorna

gyűjtőér
verőér

vesemedence
verőér
gyűjtőér

húgyvezeték
hajszálerek

gyűjtőcső

1. ábra. A kiválasztás szervrendszere (a). A vese részei (b)

nn Milyen szempontból nem gazdaságos módja a

bomlástermékek eltávolításának a lombhullatás?

3. ábra. A vesetestecske és a kanyarulatos csatorna
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körülvevő hajszálerekbe a szervezet számára szükséges anyagok: a cukor teljes egészében, a víz és a
konyhasó pedig túlnyomó részben. Ilyen módon a
kanyarulatos csatornából a vese üregébe, a vesemedencébe kerülő folyadék már vizelet (3. ábra).
A vizelet elvezetése

A vesemedencékből a vizelet a húgyvezetékekbe
jut. A hasüregben lefelé haladva a húgyvezetékek a
húgyhólyagba torkollnak. A húgyhólyag izmos fala
nagyon ki tud tágulni, így a vesékben folyamatosan
termelődő vizelet itt tárolódik is. Ha a húgyhólyagban összegyűlt vizelet már feszíti a hólyag falát, akkor jelentkezik a vizelési inger. A húgyhólyagból a
húgycsövön keresztül naponta 3-4-szer ürül a vizelet. A húgyhólyag és a húgycső határán levő záróizom akaratunktól függően működik.
nn Látsz-e valami hasonlóságot a tüdő és a vese

biológiai feladatában?

vizelés. Ha a baktériumok
még följebb tudnak hatolni, akkor akár a vesét is
megbetegíthetik. Így alakul ki a vesemedencegyulladás (4. ábra).
Néha az is előfordul,
hogy a vesemedencében
lévő vizelet oldott anyagai
közül valami kicsapódik
– azaz oldhatatlan, szilárd 4. ábra. Korányi Sándor
anyag lesz –, és vesekő (1866–1944) a veseműképződik. A kisebb kö- ködés megismerése és a
gyógyítása
vek esetleg a vizelettel ki- vesebetegek
terén nagy érdemeket
ürülnek, de a nagyobbakat szerzett
csak orvosi beavatkozás
távolíthatja el (5. ábra).
Ha a vese nem működik megfelelően, akkor a
sejtek anyagcsere-folyamatai során keletkező bomlástermékek bennmaradnak a vérben. Ilyenkor kórházban, művesekezeléssel méregtelenítik a beteg
vérét.

A vese és a húgyhólyag betegségei

A vizeletkiválasztó rendszer betegségei közül leggyakoribbak a baktériumok okozta fertőzések. Ha
felfázunk (pl. azért, mert hideg kőre ültünk), akkor
csökken a húgyhólyag ellenálló képessége, s a húgycsövön keresztül feljutott baktériumok elszaporodnak a hólyagban. Ilyenkor a húgyhólyag érzékenyebbé válik – ez a hólyaghurut –, ezért gyakoribb
lesz a vizelési inger és csípő-égető érzéssel jár a

5. ábra. Vesekövek. (A skála cm-eket jelöl.)

Kérdések és feladatok

1.	Mi történik a szervezetekben keletkező bomlástermékekkel?
2.	Melyek az ember vizeletkiválasztó szervrendszerének részei?
3.	Mit tudsz a vesetestecskébe belépő és kilépő
erekről?
4.	Milyen folyamatok történnek a vesetestecskében
és a kanyarulatos csatornában?
5.	Honnan hova vezet a húgyvezeték és a húgycső?
Melyik páros szerv?

6.	Miért nem halmozódik fel a folyadék a szervezetünkben?
7.	Milyen anyagokat tartalmaz a szűrlet, és milyeneket a vizelet?
8.	Mi a felfázás első és további következménye?
9.	Mi a hasonlóság a mandulagyulladás és a hólyaghurut között?
10.	Hogyan alakul ki a vesekő?
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Jó, ha még ezt is tudod a kiválasztásról
Mi az izzadás?
Verejtékmirigyeink sós folyadékot választanak ki. Izzadással naponta kevés konyhasó és fél liter víz távozik a szervezetünkből. Az izzadás tehát nemcsak hőszabályozás,
hanem kiválasztás is. Nagymértékű izzadás – pl. nagy
meleg vagy erős fizikai munka – esetén értelemszerűen
pótolni kell a folyadékveszteséget. Ennek hiányában valamivel kevesebb és sűrűbb (nagyobb viszkozitású) lesz a
vér; ez pedig lassítja a vérkeringést.

Tudod-e, hogy miért leszel szomjas
a sósabb ételekre?
Ha nagyon sós ételt fogyasztottunk, akkor a fölösleges
sót a vese eltávolítja a vérből. De – mivel csak oldat formájában tudja eltávolítani – a sóval együtt víz is távozik.
Ezért ha ilyenkor nem iszunk, felborul a só-víz egyensúly.
Hasonló a helyzet a hajótöröttek esetében is, ugyanis hiába isznak a tengervízből, végül csak szomjasabbak
lesznek tőle, mert a benne lévő só eltávolításához a vese
több vizet használ el, mint amennyi maga a tengervíz volt.
A hajótöröttek tehát lényegében szomjan halnak a mentőcsónakban, ha nem jutnak „édes”vízhez.

A vizeletvizsgálat
A rendelőintézetekben és a kórházakban gyakran végeznek vizeletvizsgálatot annak megállapítására, hogy nincs-e
valamilyen elváltozás a szervezetben. Az adatokból az is
kiolvasható, hogy melyik szervünk és milyen szempontból
működik hibásan vagy elégtelenül. Ezek az adatok arra
vonatkoznak, hogy a vizeletben miféle anyagok vannak
és milyen mennyiségben. A következőket nézik: a vizelet
kémhatása, sűrűsége (g/cm3), fehérjetartalma, üledéke.
Megállapítják, hogy van-e a vizeletben cukor, ugyanis ennek jelenléte cukorbetegségre utal. Ezeket a méréseket
ma már automatizált gépek végzik.

föl. A modern orvosi technika ma már gyakran nem kést
használ a vesekő eltávolításához, hanem olyan hangrezgést, amelytől annyira rezgésbe jön (berezonál) a kő, hogy
porrá esik szét, s úgy már a vizelettel távozik.

Művese
Ha a vese nem működik, akkor a mérgező bomlástermékek fokozatosan felhalmozódnak a vérben, és károsítják a
szervezetet. Ha ez a folyamat nem áll meg, „húgyvérűség”
lép fel, és bekövetkezhet a halál. Ilyen esetekben használják a művesét (6. ábra). Ez a készülék egy féligáteresztő
hártyából készített hosszú csőrendszerből áll. A féligáteresztő hártya ahhoz hasonlóan viselkedik, mint a vese
hajszálérgomolyagjában az erek fala. Bizonyos anyagokat – a rajta lévő apró lyukak (pórusok) méretétől függően – átenged magán, másokat nem. Ezen a csőrendszeren keresztülvezetik a szervezetből érkező vért, s magát
a csőrendszert oldatba (mosófolyadékba) helyezik. A kisebb molekulájú mérgező anyagok a hártyán átmennek a
vérből a mosófolyadékba, a nagyobb molekulájú anyagok
(pl. fehérjék), valamint a vérsejtek azonban nem. Így a vér
megtisztul, megszabadul a mérgező anyagoktól. Bizonyos, a szervezet számára szükséges anyagok viszont a
vérbe szívódnak át a mosófolyadékból, ugyanúgy, mint a
vese működésekor. Ha az edényben levő folyadékot folyamatosan cserélik, akkor a vér kellően megtisztul, s így
a készülék helyettesíti a vese működését.

verőér

hártya

Vesekő
A vesekő nem mindig okoz bajt; ha azonban beékelődik
a húgyvezeték szájába, s megakadályozza a termelődő
vizelet elvezetését, akkor rettentő fájdalmas görcs lép

kiválasztott anyag
mosófolyadék

6. ábra. Művesekezelés
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ÉLETMÓD, ENERGIA
– GYAKORLATI ÓRA
Mozgásszegény életmód

Kétségtelen, hogy manapság az emberek – és sajnos
a gyerekek is! – nagy átlagban jóval kevesebbet mozognak, kevesebb fizikai munkát végeznek, mint
akár száz évvel ezelőtt.
nn Gyűjtsétek össze és írjátok le azokat a tényezőket, szempontokat, amelyek a mozgásszegény
életmód okai, s egy-két szóval írjátok is le ezeket!
A magatok és szüleitek szempontjait is vegyétek
figyelembe, de egyelőre ne tanakodjatok azon,
hogy melyik mennyire fontos, mennyire meghatározó; minden idevágó okot írjatok le! A leírt okokat sorszámozzátok meg abban a sorrendben, ahogy azokat leírtátok.
nn Dolgozzatok a munkafüzetben!
nn Végül beszélgessetek a mozgásszegény életmódnak azokról az okairól, amelyek viszonylag kön�nyen megváltoztathatók lennének!
Mindennapi mozgás vagy fitneszterem?

Akadnak, akik nem kerülik (sőt keresik is) a mindennapi élet fizikai erőkifejtést igénylő mozzanatait. Gyalog mennek fel a negyedik emeletre is, néhány megállónyi távolságot a saját lábukon tesznek
meg, szívesen vágnak fát, kézben cipelnek nehéz
dolgokat stb.
És ismerünk olyanokat is, akik ezeket az erőkifejtéseket lehetőleg kerülik, viszont rendszeresen járnak
fitneszterembe; futógépen futnak, speciális gépek
segítségével erősítenek, szobabiciklin tekernek stb.
nn Melyik típus szimpatikusabb számodra? Fogalmazd meg, hogy miért előnyösebb!
nn Dolgozz a munkafüzetben!

Gyorsétkezés

A városokban – de most már a kisebb településeken
is – találkozunk gyorséttermekkel, gyorsbüfékkel.
Hovatovább értéknek tekintjük a gyors táplálkozást.
Rengeteg ember siet az ételek elfogyasztásával, mert
rohannia kell tovább (a következő tanórára, munkába, randira, játszani stb.).
nn Beszélgessetek erről a jelenségről, s gyűjtsétek
össze az okait!
nn Végül próbáljátok megfejteni, hogy mi az alapja
annak, hogy aki gyorsan eszik, az valószínűleg
többet is eszik! (Ehhez lásd a segítséget ennek
az oldalnak az alján!)
Szakmai háttér:
A jóllakottság érzetéhez két dolog szükséges egyszerre: a gyomor telítettsége (vagyis kis feszülése)
és az, hogy a megevett tápláléknak köszönhetően
már egy kicsit megemelkedett a vércukorszint.
(Mindkettőt „méri” egy agyi központ.)
Én a levegőtől is hízom!

Gyakran hallani, amikor mentegetőzik, hogy azért
túlsúlyos, mert ő ilyen típusú.
Ezzel kapcsolatban az alábbi tényeket kell rögzítenünk:
1.	Csak akkor hízik meg valaki, ha többet evett a
szükségesnél. Mennyi a szükséges? Amennyit a
szervezet elhasznál.
Értelmezzétek a „szükség” és az „igény” közötti
különbséget, s keressetek példákat a saját életetekből arra, hogy ez a kettő keveredik!
2.	Nagy egyéni különbségek vannak az emberek
napi tápanyag- és energiaszükséglete között.
Készítsetek listát arról, hogy mi mindentől függhet ez a szükséglet!

105
11874 Biologia8 1–192_6.indd 105

2017. 02. 15. 12:54

Szakmai háttér:
Hormonális és más tényezők is befolyásolják, hogy
kinek milyen magas az alapanyagcsere-szintje. Valóban vannak tehát olyanok, akik könnyebben vagy
nehezebben híznak meg, mert ugyanaz a tápanyagés energiabevitel az egyik számára sok, a másiknak
éppen a szükséges. De alultáplált (éhező) ember
nem lehet kövér, akármilyen „típusú”.
„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!”

A hízásra (vagy hízásra nem) való hajlam valamilyen
mértékben öröklődik. Készítsetek erről osztályméretű statisztikát a következőképpen:
nn Mindenki határozza meg magában, hogy ő
maga, valamint a szülei mennyire túlsúlyosak,
vagy nem azok. Elegendő három kategóriába
való besorolás: nem – kissé – erősen túlsúlyos.
nn Azt is döntse el mindenki, hogy saját besorolása
melyik szülőével egyezik (vagy esetleg mindkettőével).
nn Ha az édesanyjáéval vagy az édesapjáéval egyezik, akkor egy kis cédulára írjon egy biológiai nő
(♀), illetve hím (♂) jelet. Ha mindkettőével
egyezik, akkor két cédulát írjon!

nn Amikor már mindenki bedobta a kalapba a cé-

duláját, számoljátok össze a hím és a nő jelű cédulákat.
nn Értelmezzétek a kapott eredményt!
Szakmai háttér:
Minden sejtünkben sok mitokondrium van. Ez a
sejtszervecske felelős elsősorban az anyagcsere-folyamatok intenzitásáért. Mitokondriumot azonban
mindenki csak az édesanyjától örököl, mivel a hímivarsejtnek csak a sejtmagja jut be megtermékenyítéskor a petesejtbe, a mitokondriumai nem.
A tanulás mint fogyókúra

A szervezet teljes energiafogyasztásának kb. a negyedét az agy veszi igénybe (pedig az agytömeg a
testtömegnek csak kb. 2%-a). És ha intenzív agymunkát végzünk – pl. egy matematikai vagy IQ-feladaton törjük a fejünket –, akkor időlegesen másfélszeresére nő az agy energiaigénye.
nn Gondolkodj el ezeken és a korábbi információkon!

nn Magyarázd meg, hogy miként kapcsolódnak ezek a képek a gyakorlati óra feladatsoraihoz!
nn Miért érzi úgy magát a „gyorsétkező”, hogy szinte még nem is evett?
nn Neked van-e időd a tanítás után arra, hogy rendesen, nyugodt körülmények között fogyaszd el az ener-

giaszükségletedet fedező ételt?
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az élőlények csak úgy maradhatnak életben, ha a
környezetükkel állandó kölcsönhatásban vannak.
A kölcsönhatás alapvető formája az állandó anyagcsere. Minden élőlény különféle anyagokat vesz fel
a környezetéből. A környezetből felvett tápanyagok
a felhasználás helyére, a sejtekhez szállítódnak, és
ott átalakulnak. A zöld növények a fotoszintézis
során keletkező cukorból építik fel saját testük anyagait. Végső soron innen származnak az állatok és az
ember tápanyagai is.
A táplálkozás és légzés során különféle anyagok
kerülnek a környezetből a szervezetbe. A legtöbb
soksejtű állathoz hasonlóan a táplálékát az ember is
a bélcsatornájában emészti meg, azaz teszi felszívhatóvá. A felszívott tápanyag a keringési rendszer
révén jut el a sejtekhez. A sejtekben a szükséges
anyagok felhasználódnak, vagy elraktározódnak.
A szerves anyagok egy részét a sejt saját testének
felépítésére használja fel, más részéből az életfolyamataihoz szükséges energiát nyeri.
A különféle életműködések energiaigényes folyamatok. Az energiát az élőlények a testükben levő
szerves vegyületek oxidálásával nyerik. Az ehhez
szükséges oxigént is a környezetükből veszik fel.
Az energiatermelő folyamatokhoz elengedhetetlen
gázcsere a tüdő légzőfelületén zajlik. Az energiatermelő folyamatok és más életműködések során

keletkezett bomlástermékeket az élőlények kiválasztják magukból, azaz a számukra fölösleges vagy
káros anyagokat a környezetükbe adják le. A sejtekben keletkező bomlástermékek a tüdőn és kiválasztószerveken keresztül, az emészthetetlen salakanyagok a bélcsatornán át ürülnek a külvilágba. Így
a fölösleges vagy káros anyagok visszakerülnek a
környezetbe.
Az anyagcsere és az energiaforgalom a legáltalánosabb életjelenség. A kettő egymástól elválaszthatatlan. Az építő anyagcsere eredményeképpen az
élő szervezet állandóan megújul, növekszik, gyarapodik, fejlődik. Az így létrejövő, összetett, energiadús
anyagok egy részét a szervezet lebontja. A lebontó
anyagcsere során felszabaduló energiát használja
fel a szervezet az életműködésekhez. Az anyagcsere tehát két, egymással ellentétes, építő és lebontó
folyamatból tevődik össze. A sejtek anyagcseréje és
energiaforgalma minden életjelenség alapja.
Táplálkozásunk akkor egészséges, ha mértékletes, változatos és rendszeres. Keringési rendszerünk egészségét az egészséges életvitel: a rendszeres
mozgás, a helyes napirend és életritmus biztosítja.
Légzésünk egészségét a tiszta levegő és a friss levegőn való mozgás segít megőrizni. A dohányfüstös
levegő nem tiszta! Kiválasztó szervrendszerünk
egészségét elsősorban a felfázás veszélyezteti.

Kérdések és feladatok

1.	Miért nevezhető az anyagcsere a legáltalánosabb
életjelenségnek?
2.	Milyen részfolyamatokból tevődik össze a szervezet és a környezet közötti anyagcsere?
3.	Milyen részfolyamatokból tevődik össze a sejteken belüli anyagcsere?

4.	Honnan származik az életműködéshez szükséges
energia?
5.	Mi a különbség egy zöld növény és a szarvasmarha anyagcseréje között?
6.	Mi a fontos emésztő szervrendszerünk, légzésünk, keringési és kiválasztó szervrendszerünk
egészségének megőrzése érdekében?
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Naptári nap

A jeles nap megnevezése

február 4.

Rákellenes világnap

február 11.

Betegek világnapja

március 20.

A boldogság világnapja

március 22.

A víz világnapja

márc. 24.

A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja

április 7.

Az egészség világnapja

április 11.

A Parkinson-kór világnapja

április 27.

Vakvezető kutyák világnapja

május 8.

A Vöröskereszt napja

május 15.

Ápolónők Nemzetközi Napja

május 31.

Dohányzásmentes világnap

június 14.

Véradók világnapja

június 26.

Kábítószer-ellenes világnap

június 27.

Cukorbetegek világnapja

augusztus 1.

Az anyatejes táplálás világnapja

szeptember 2. szombatja

Az elsősegélynyújtás világnapja

szeptember 21.

Az Alzheimer-kór világnapja

október 10.

A lelki egészség világnapja

október 15.

A fehér bot (a vakok) nemzetközi napja

október 15.

A kézmosás világnapja

október 16.

Élelmezési világnap és a kenyér világnapja

október 20.

A csontritkulás nemzetközi napja

november 14.

Nemzetközi Diabétesz Nap

november 17.

Füstmentes (dohányzás elleni) Nap

december 1.

AIDS elleni világnap

december 3.

Fogyatékos emberek világnapja

1. táblázat. Az egészségüggyel kapcsolatos jeles napok
A szervezet rövidítése

A szervezet teljes neve angolul és magyarul

FAO

Food and Agricultural Organization
Világ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet

UN
magyarul ENSZ

United Nations
Egyesült Nemzetek Szövetsége

UNDCP

United Nations Drug Control Programme
ENSZ Drog Program

UNEP

United Nations Environment Programme
ENSZ Környezeti Program

UNICEF

United Nations Children’s Found
Az ENSZ Gyermekalapja

WHO

World Health Organization
Világ Egészségügyi Szervezet

2. táblázat. Egészségüggyel (is) foglalkozó világszervezetek

nn Az 1. táblázatban felsorolt jeles napok közül keresd ki azokat a napokat, amelyeket nagyon fontosnak

tartasz! Gondolkodj el azon, hogy részt vennél egy olyan civilszervezet rendezvényén, amely éppen
az adott témával foglalkozik! Vállalnál-e önkéntes munkát egy ilyen szervezetben?
	Az UNICEF a magyarországi gyerekek számára is sok segítséget nyújt. Keresd meg a honlapját az
interneten és tájékozódj!

108
11874 Biologia8 1–192_6.indd 108

2017. 02. 15. 12:54

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK
ÁLLANDÓSÁGA
„Csak a szíve ugrált, dobogott olyan hangosan, hogy
megijedt, talán mások is meghallják. Leszorította a
kezével, meg akarta állítani. No, iszen jóval kezdett
ki. Lehet is a szívet megállítani! Józsua is csak a Napot
tudta.”
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (részlet)
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AZ ÉLETFOLYAMATOK
SZABÁLYOZÁSA
A szabályozás fogalma

A szervezet normális működését a szabályozás biztosítja. A szabályozás lényege, hogy a külső környezet állandó változása ellenére sikerül megtartani a
szervezet belső állapotának viszonylagos állandóságát. Ha kint melegebb lesz is, a szervezet belső hőmérséklete gyakorlatilag nem változik; ha kint szárazság van, attól a testünk víztartalma csak alig
csökken. Van, aki reggeltől estig nem vesz magához
folyadékot, más pedig egy ültő helyében megiszik
egy liter tejet, s mégis csaknem ugyanolyan marad
a sejtjeik víztartalma (1. ábra). S ugyanez érvényes a
vérnyomásra, a vér kémhatására és a szöveteknek-szerveknek még nagyon sok fizikai és kémiai
jellemzőjére. Ezeket nevezzük együttesen belső környezetnek. A szabályozás lényege tehát a belső környezet viszonylagos állandóságának biztosítása.

vizelete. Aki viszont szomjazik, annak a veséje töményebbé teszi a vizeletet, vagyis „spórol” a vízzel.
Nem arról van tehát szó, hogy az élőlények teste
változatlan lenne a környezet változásai ellenére,
hanem arról, hogy egy külső hatásra bekövetkező
kicsiny belső változás olyan folyamatot indít meg a
szervezetben, amely fékezi a további belső változást.
Így végül is a belső környezet fizikai, kémiai jellemzői nem – vagy csak kicsit – módosulnak.
A szabályozási folyamat három lépése:
1.	a központ jelzést kap egy külső hatás okozta
kezdődő változásról,
2.	a központ parancsot küld egy szervnek a „helyreigazítás” végrehajtására,
3.	a központ visszajelzést kap a parancs végrehajtásának eredményéről (2. ábra).
központ

A szabályozás alapelve

Aki sok folyadékot fogyaszt, annak egy kicsit hígabbá válik a vére; ezt „méri” az agy, s olyan „parancsot” küld a veséjének, hogy növelje a kiürített vizelet mennyiségét. Így hígabb és több lesz a

1. ábra. A sokat ivó és a szomjazó ember sejtjeinek víztartalma közel azonos

jel

visszajelzés

szabályozott rendszer

külső környezet
változása

2. ábra. A szabályozási folyamat vázlata

Ennek a három lépésnek az állandó ismétlődése
teszi lehetővé testünk rendes működését.
Ezt az alapelvet használja szabályozásra a modern kibernetika is. Az alapelv – leegyszerűsítve –
ugyanaz, mint ahogyan a hajó kormányosa (görögül „kibernétosz”) dolgozik: ha a kitűzött céltól balra tért el a hajó, akkor jobbra kell tekerni a
kormánykereket, ha pedig jobbra tér el, akkor balra
forgatja. Így éri el azt, hogy mindig csak egy kicsikét tér el az előre kitűzött irányvonaltól. Mivel
a „helyreigazítás”, amelyet a szervezet (meg a hajókormányos) végez, mindig ellenkezője a „céltól”
való eltérésnek, negatív visszajelentésnek nevezik
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ezt a fajta szabályozási módot. A külső hatás miatt
kezdődő belső változás „helyreállításának” ára van.
Például mind a szomjazás, mind a túlzott folyadékfogyasztás következményének ellensúlyozása valamennyire megterheli a vesét.
nn Tudsz-e példát mondani abszolút pontos sza-

bályozásra (olyanra, ahol nem csak „viszonylagos” állandóság vagy pontosság érhető el)?
Nyomozz a neten is!
nn A kinti nagy meleg vagy nagy hideg „kivédése” milyen pluszmunkát ró a szervezetre?

Vegyük észre, hogy ez a szabályozási folyamat
alapjaiban megegyezik azzal az önszabályozással,
amely a természetes életközösségek egyensúlyát
biztosítja! Ott is az történik, hogy valamely tényezőnek a megváltozása – pl. egy rovar túlzott elszaporodása – olyan folyamatot indít be az életközösségben, amely ellentétes ezzel a változással, s így
„helyreigazítja” az eredeti állapotot. Egy élőlény
és egy életközösség is rendszer; fennmaradását a
szabályozás teszi lehetővé.

Kérdések és feladatok

1.	Mi a szabályozás lényege?
2.	Mit nevezünk belső környezetnek? Sorolj fel tényezőket, amelyek a részei!
3.	Mit értünk azon, hogy a belső környezet állandó,
és miért tesszük hozzá, hogy viszonylag állandó?
4.	Hogyan szabályozza egy emberi test a folyadékmennyiségét?
5.	Gondold végig, hogy tartós nyári forróságban
miként szabályozza bőrünk a testfelszín hőmérsékletét!
6.	Azt is gondold végig, hogy ha egy meleg nyári
napon egy kitörő vihar miatt hirtelen lehűl a
levegő, miért kezdünk azonnal fázni, és miért
leszünk „libabőrösek”!

7.	Mi a szabályozás általános alapelve, és melyek
a lépései?
8.	Miért nevezzük a szabályozási folyamatot „negatív visszajelentésnek”?
9.	Mi értünk az alatt, hogy a szabályozási folyamatnak is van „költsége”?
10.	Hasonlítsd össze az életközösségek önszabályozási folyamatát a negatív visszajelentéssel!
	Sokszor lehet hallani, hogy valamilyen szabályozási folyamatot egy zavaró jel leállít. Nézz
utána a neten! Hogy is van ez? Zavaró jelként
lehet-e értelmezni azt, hogy például a hirtelen
ijedtségtől eláll a lélegzetünk?
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A szabályozás módjai
Minden élőlénynek van valamekkora tűrőképessége. Ha
a külső környezet megváltozása olyan mértékű, hogy a
szervezet azt már nem tudja kivédeni, akkor a belső környezet állandósága megszűnik, valamely fizikai vagy kémiai adata erősen megváltozik, s ettől felborul az egyensúly és az élőlény elpusztul. Például nagyon hosszú ideig
tartó hideg hatására – a védekező szabályozás ellenére –
mégiscsak olyan mértékű lehet a lehűlés, hogy az veszélyezteti az életet.
Az ipari és háztartási gépek automatikus működésszabályozása nagyon hasonlít az élőlényekéhez. Nézzük
például a hűtőszekrényt! Ha sokat nyitogatjuk az ajtaját,
akkor melegebb lesz benne a levegő a kelleténél (3. ábra).
Ez a változás „ingerli” a beépített speciális hőmérőt, amely
jelet küld a motornak. A motor bekapcsol, és elkezdi hűteni a belső levegőt. Ha a levegő már kicsivel a beállított

hőmérsékleti érték alá hűlt, akkor ezt ugyanaz a speciális
hőmérő érzékeli, s most azt a jelet küldi a motornak, hogy
„állj”. Ha viszont a motor kikapcsolt, akkor – a kinti meleg
miatt – ismét elkezd melegedni a belső levegő, s egyszer
csak a hőmérő… (Ugye már tudod a folytatást?) A hűtőszekrényben tehát nem állandó a hőmérséklet, hanem a
beállított érték körül egy bizonyos hőmérsékletsávban ingadozik. Pont úgy, ahogy az élőlények belső környezete.
A robotrepülőgépek, amelyek önirányítással csapódnak a célba, vagy az ember nélküli mini helikopterek
– a drónok (4. ábra) – is a negatív visszajelzés alapján működnek. A célpont GPS-koordinátáit betáplálják a számítógépbe, ennek alapján pontosan mérik, hogy a kitűzött
iránytól merrefelé és mennyire térnek el, s azonnal korrigálják a repülés irányát. Az már csak technikai fejlődés kérdése, hogy ezen a módon milyen célzási pontosság érhető el.

3. ábra. Mit is ennék szívesen?

4. ábra. Hogyan talál célba egy drón?

Problémafeladat
Hogyan történik futás közben a légzésünk szabályozása?
nn
nn
nn
nn

Számold meg a légvételeidet nyugalmi állapotban!
Fuss 50-100 métert! Figyeld a légzésedet! Számold a légvételeket!
Állj meg két percre! Most is számold a légvételeket!
Ha megvannak az adatok, láss neki a feladatnak. Készíts előtte ábravázlatot, elemezd a beírt adatokat
és a segítségével írj egy kiselőadást a folyamatról!

Mellékelünk néhány kérdést is, ezek alapján állítsd össze a kiselőadást!
1. Milyen tempójú a nyugalmi légzésed; 1 perc alatt hány liter oxigént veszel fel?
2. Milyen jel megy a légzőközpontba futás közben?
3. Hogy válaszol erre a központ?
4. Miként változik a légzésszámod, és mennyi lesz a felvett oxigén?
5. Ha folytatod a futást, hogyan értesül erről a központ?
6. Ha futás után pihensz, milyen jel megy a központba?
7. Milyen parancsot ad ki a központ a légzőszervnek?
8. Pihenés után hogyan változik a légzésszámod?
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BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

LÁTÁSUNK
A szabályozási folyamat kezdő lépése a környezetből érkező hatások, ingerek, információk „vétele”.
„Vevőkészülékeink” az érzékszervek, amelyek szorosan kapcsolódnak az idegrendszerhez.
Inger – ingerület – érzet

Az érzékszerv „érzékelőszervet” jelent. Több érzékszervünk van (pl. szem, fül, orr, nyelv, bőr). Ezek
segítségével érezzük a külvilágból érkező ingereket.
Minden érzékszervnek egy különleges sejtféle a „lelke”, amit receptornak nevezünk. A receptor latin
eredetű szó, „felvevőt” jelent. Ez találó kifejezés,
ugyanis a külvilágból – vagy a szervezet belsejéből,
a belső környezetből – érkező ingereket valóban
ezek a sejtek veszik fel. A receptoroknak gyakran
segédberendezéseik is vannak, amelyek segítik az
ingerek felvételét. A receptor és segédberendezése
együtt az érzékszerv. A receptorban az inger ingerületté alakul, az ingerületet az idegek a szabályozóközpontba szállítják, ahol megtörténik az érzékelés,
kialakul az érzet. Az agyi központ működése révén
látjuk a képet, halljuk a hangot, érezzük a fájdalmat
vagy az étel szagát és ízét (1. ábra).
A receptorokat aszerint is csoportosíthatjuk,
hogy a szervezeten belülről származó, vagy éppen
külső ingereket vesznek fel. Belső ingereket felvevő
receptorok vannak például a szívből kiinduló nagy
verőér falában. Itt egyes receptorok a vér nyomását „mérik”, másoknak a vér CO2-szintje az inger.

inger

érzékszerv

ingerület

receptor

1. ábra. Inger – ingerület – érzet

érzéklet

agy

Az egyik tehát fizikai, a másik kémiai ingert alakít át ingerületté. A tüdőléghólyagok falában lévő
receptorsejtek szintén fizikai ingert vesznek fel: a
léghólyagok feszülését, vagyis a tüdő „teleszívottságát”. A receptorok aszerint is csoportosíthatók,
hogy miféle ingert alakítanak át ingerületté. A szemünkben lévő receptorok a fényingerre a legérzékenyebbek. Az orrunkban a receptorok a levegőben
lévő kémiai ingerekre, a nyelvünkben lévők pedig a
nyálban oldott kémiai ingerekre érzékenyek. A fülünkben rezgőmozgásra érzékeny receptorok vannak. Ezek a receptorok mind külső ingereket alakítanak át ingerületté.
A szem

„Úgy vigyázz rá, mint a szemed világára!” – mondta már bizonyára neked is édesanyád. S ezzel azt
fejezte ki, hogy valami nagyon – talán pótolhatatlanul – fontos. Valóban: az ember legfontosabb érzékszerve a szeme. Vannak ugyan olyan állatok,
amelyeknek nem éles vagy nincs is látása, de általában az állatvilágban is a szem az egyik legfontosabb érzékszerv.
nn Tudsz-e példákat mondani híres vak embe-

rekre? Miben kiemelkedő a tehetségük?

Látásunk érzékszerve a szem (2. ábra). A szem
az ideghártya és a köré szerveződött segédberendezés. Legfontosabb része az ideghártya, itt találhatók a fényinger felvételére képes receptorsejtek.
Színeket csak a csapnak nevezett receptorok segítségével látunk. Ezekből legtöbb az ideghártya
középső részén, a sárgafoltban van. Az ideghártya
pereme felé egyre inkább csak másféle receptorok,
úgynevezett pálcikák vannak. Ezek „színvakok”, viszont érzékenyebbek a csapoknál, velük kevesebb
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lencsefüggesztő rostok

szaruhártya

ínhártya
érhártya
ideghártya

pupilla

sárgafolt

vakfolt

sárgafolt

szivárványhártya
szemlencse

vakfolt

üvegtest

látóideg

4. ábra. Ideghártya szemből – sárgafolt, vakfolt

2. ábra. A szem részei
fény
látóideg rostja

érzőneuron

5. ábra. A pupilla működése erős, illetve gyenge fényben

fényérzékelő
receptorok
pigmenthám
érhártya
pálcikák csap

ínhártya

3. ábra. A fény útja az ideghártya fényérzékelő sejtjeiig

fény mellett is látunk (3. ábra). Az ideghártyában
keletkezett ingerület a látóidegen keresztül jut az
agy látóközpontjába, ahol érzetté alakul. Tulajdonképpen tehát nem is a szemünkkel látunk, hanem az agyunkkal. Az ideghártyán van egy olyan
terület, ahol nincsenek receptorsejtek, mert ott lép
ki a szemből a látóideg. Ha egy tárgy képe éppen
erre a helyre esik, akkor azt nem látjuk. Ezért nevezzük ezt a területet vakfoltnak (4. ábra). A színes
szivárványhártyában lévő izom a pupilla szűkítésével-tágításával szabályozza a szembe jutó fény
erősségét. Ezzel védi is a szemet az esetleg túlságosan erős ingertől (5. ábra).
Az ideghártya tudományos neve retina. Az itt
lévő receptorsejtek normális működéséhez A-vitamin is szükséges. Ennek hiányában zavart szenved
a fényérzékelés: az illető csak teljes világosságban
lát jól, félhomályban már nem. Ezt hívják szürkületi vagy farkasvakságnak.

A pupilla latin szó, amely ’kisbabát’ jelent. Ha
ugyanis belenézünk valakinek a szemébe, akkor a
pupillájában saját magunk „kisbabává” kicsinyített
tükörképét látjuk.
A szemlencse körüli izmok változtatni tudják
a lencse domborúságát. Így akár közelebb, akár távolabb van egy tárgy, annak egy-egy pontjáról a
szemünkbe érkező fénysugarak az ideghártyán is
egy pontban találkoznak – vagyis élesen látjuk a
képet. Közeli tárgy nézésekor a szemlencse erősen
domború. Ilyenkor a távoli tárgyakról egyidejűleg
szemünkbe érkező fénypontokat foltoknak, tehát
homályosan látjuk. Távoli tárgy nézésekor viszont
a közelebbről érkező fénysugarak nem találkoznak
az ideghártyán egy pontban (6. ábra).
Szemünket a könny védi a kiszáradástól.
A könnymirigy váladékát a pislogó szemhéj keni
szét szemgolyónk felszínén. A szemhéj a sérüléstől
is védi a szemet; a hirtelen közel kerülő tárgy automatikusan kiváltja a védekező pislogást.
A szem belső sarkából két vékony cső vezeti el a
könnyet. Ezek – egymással egyesülve – az orrüregbe futnak (7. ábra). Ezért lesz az ember „náthás”,
amikor sír.
Nagy jelentősége van annak, hogy két szemünk
előrenéz. Így ugyanis ugyanazt a tárgyat látjuk mindkét szemünkkel, de egy picikét más szögből. A két
kép apró eltéréseiből agyunk látóközpontja „tapasz-
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Az egészséges szem közelre, illetve távolra néz

fény

A közellátó szem távolra néz

8. ábra. Piros-zöld szemüveges térbeli ábra.
A 3D-s mozikban olyan, speciális szemüveget kell föltenned,
amelynek eltérő színű a két „üvegje. A vászonra két – szintén
eltérő módon színes – képet vetítenek egyszerre. A jobb szemedbe azonban csak azok a színek jutnak be, amelyeket az
az „üveg” átenged, s ez így van a bal szemeddel is. Két szemed tehát nem pontosan egyforma képet lát, hanem – a
felvételkészítés trükkje következtében – olyanokat, amilyeneket egy valóságos térbeli tárgyról látnál külön a jobb, s külön
a bal szemeddel. Az agyad ezt a két, kicsit eltérő képet „ös�szerakja”, ezért a tudatodban már térbeli kép jelenik meg

fény

A távollátó szem közelre néz

fény

6. ábra. Közellátó és távollátó szem korrekciója lencsékkel

könnymirigyek

könnycsatornák

7. ábra. A könnymirigyek elhelyezkedése

talati alapon” rakja össze a tárgy térbeli képét, s az
eltérés mértékéből állapítja meg, hogy a tárgy milyen messze van. Ehhez még két szemünk mozgatásának igen finom összehangolására is szükség van.

Szemünk legnagyobb károsítója a túlerőltetés.
Árt például a szemüveg „eltitkolása”, a már nem
megfelelő szemüveg használata, a hosszú ideig tartó tévénézés vagy monitornézés, árt a félhomályban vagy mozgó járművön való olvasás is.
	Nézz utána a neten! Mikor használjuk a következő szólásokat: „Káprázik a szemem!”, „Nem
hiszek a szememnek!” , „A szem a lélek tükre.”,
„Szemet szemért, fogat fogért!”, „Nagyra nőttél
a szememben!”. Keress te is a szemmel és a
látással kapcsolatos, hasonló szólásokat!
Az érzékszervekben lévő receptorsejtek csak
annyiban különlegesek, hogy ezek éppen az ingerek felvételére specializálódtak. Ugyanakkor valamifajta inger felvételére szinte minden élő növényi
vagy állati sejt képes.

Kérdések és feladatok

1.	Csoportosítsd a receptorokat különböző szempontok szerint!
2.	Nevezz meg külső és belső ingert felfogó kémiai receptorokat!
3.	Mi a különbség receptor és érzékszerv között?
4.	Értelmezd ezt a sort: inger – ingerület – érzet!
5.	Mi a fény „története” a lámpától az agyunkig?

6.	A csapok és pálcikák miben hasonlítanak, s miben különböznek?
7.	Melyek a szem részeinek védőfunkciói?
8.	Melyek a szemlencse körüli izmok szerepe?
9.	Értelmezd ezt az állítást: „Nem a szemünkkel
látunk térben, hanem az agyunkkal!”
10.	Milyen tevékenységek károsíthatják szemünket?
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Érdekességek a látással kapcsolatban
Mit látunk – és mit nem?
Az állatvilágban előfordul a teljes színvakság, és a színlátás is különbözőképpen alakul. Az egészséges ember
színesben látja a világot, sokféle színárnyalat megkülönböztetésére képes. A színvakság embereken is előfordul,
de ritka. Sokkal gyakoribb a színtévesztés, amikor valaki
bizonyos színeket nem tud egymástól megkülönböztetni.
Ennek leggyakoribb formája a piros-zöld színtévesztés.
Az ilyen színtévesztő emberek egyformának látják a pirosat és a zöldet; az árnyalatokat meg tudják különböztetni,
de a két színt nem (9. ábra).

9. ábra. Színtévesztést vizsgáló ábra
Ellenőrizd magadat, hogy nem vagy-e színtévesztő! Milyen
számot látsz az ábrán?

A vakfolt miatt tulajdonképpen mindig van az általunk látott képen „fekete folt”, de egyrészt agykérgünk
ezt megtanulta kiegészíteni, másrészt fejünk és szemünk
állandó apró mozgásai miatt minden pillanatban más és
más részlet „hiányzik”. Ezek az apró fejmozgások a térbeli
látás szempontjából is fontosak. Nehezen ugyan, de azért
egy félszemű ember is lát térben. Az ő agya abból „rakja
össze” a térbeli képet, hogy fejének apró mozgásai révén
mennyire változik a látott kép.

Milyen képet látunk?
Szemünk ideghártyáján – az optikai törvényszerűségek
értelmében – fordított állású, kicsinyített kép keletkezik;
a retinánkon tehát minden a „feje tetején” áll. Mi azonban mégis mindent „rendesen” látunk, mert az agykérgi
látóközpontunk „megtanulta”, hogy mindent meg kell fordítania. Szellemes vizsgálattal bizonyítható, hogy ez valóban az agykéreg tevékenysége. Egy kísérleti személynek olyan szemüveget erősítettek a fejére, amely mindent
megfordított. Így az ő ideghártyáján „talpukon álltak” a tárgyak. A látóközpontja azonban – „megszokásból” – most
is mindent fordítva „értelmezett”, tehát az illető fejjel lefelé
látta a világot. Egyhetes bukdácsolás, tapogatva járkálás
után az agykérge „rájött”, hogy most nem kell megfordítania a képet, s így a kísérleti személy fokozatosan kezdett

mindent ugyanúgy látni, mint mi mindnyájan. Egészen addig, amíg le nem vették a fejéről ezt a szemüveget. (A történetet már nyilván te is tudod folytatni.)

Érzéki csalódások; látáshibák
Agykérgünk „becsapható”. Látóközpontunk a színek világosságát mindig a környezethez viszonyítva állapítja meg.
Ezért ugyanazt a színárnyalatot egészen másnak látjuk
fehér, szürke vagy fekete mezőben. A viszonyítás „áldozatai” vagyunk akkor is, amikor párhuzamos egyeneseket
görbéknek látunk, vagy azonos hosszúságú szakaszokat
eltérőeknek.
A szem hibáit leggyakrabban szemüveggel korrigáljuk (10. ábra). A szemüvegekben csiszolt lencsék vannak;
ezeknek a működését fizikai ismeretek alapján érthetitek
meg. A „pluszos” lencsék olyanok, mint egy nagyító (lupe),
azaz mindkét oldaluk domború; ezek összegyűjtik a fénysugarakat. A „mínuszos” lencsék nem gyűjtő-, hanem szórólencsék, azaz a párhuzamos fénysugarakat szétfelé terelik.
A szem hibájától függően kinek erre, kinek arra van szüksége.
Napjainkban egyre több a szemüveges ember. Ennek
az is lehet oka, hogy a mesterséges képekkel (monitor,
televízió, mobiltelefon) megterheljük szemünk alkalmazkodóképességét; s az is, hogy jobban odafigyelünk erre
a problémára, tehát ma az is szemüveget kap, aki régen
„elvolt” valahogy a rosszul látó szemével. És még evolúciós okai is lehetnek: ugyanis a hibás szemműködés ma
alig jelent hátrányt párkeresés és családalapítás tekintetében, ezért a hibás működést okozó hibás gének szinte
ugyanúgy továbböröklődnek, mint az egészséges gének.

nn Érdeklődj a családodban! Kik, hányan voltak
szemüvegesek? Milyen szemet örököltél?
A szem megfelelő tornáztatásával, illetve a szem környékének rendszeres masszírozásával segíthetünk a szemünknek; megelőzhetjük (vagy legalábbis lassíthatjuk) a
romlását. Egyszerű, mégis hatékony tornáztatás például
az, hogy – fejünket nem mozdítva – többször egymás
után váltogatva egy távoli pontra, illetve kinyújtott kezünk
mutatóujjára fókuszálunk.
Vak vagy gyengén látó embertársaink hátrányban vannak a látókkal szemben. Más érzékelésük azonban – érthetően – kifinomultabb.
Látogasd meg Budapesten a Láthatatlan
Kiállítást, ahol átélheted, hogy milyen a világ
látás nélkül. Azt is megtapasztalhatod, hogy itt
esetleg a vak emberek
segítségére szorulsz az
10. ábra. Sokféle szemüveg
eligazodásban.
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HALLÁSUNK, EGYENSÚLYOZÁSUNK,
ÍZLELÉSÜNK ÉS SZAGLÁSUNK
Hallás

Fülünk számára a hangforrás által keltett rezgés az
inger. Ezt a rezgést többnyire a levegő közvetíti, de
például a koponyacsontjaink is vezetik a hangrezgéseket. A levegőrezgés a külső fülön keresztül a
dobhártyához jut, s innen már nem a levegő, hanem
hallócsontocskák
fülkagyló

külső
hallójárat

halló- és
egyensúlyozó
ideg
csiga
fülkürt
dobhártya

külső fül

közép- belső
fül
fül

1. ábra. A fül felépítése

felső
járat
alsó
járat

hallóideg

csillós receptorsejtek fedőhártya

alaphártya
halló- és egyensúlyozó ideg

2. ábra. A csiga belső szerkezete

fülünk valamely részének rezgése az inger. A dobhártya mögött van a középfül ürege; az itt lévő hallócsontocskák átveszik és továbbadják a rezgést a
belső fülbe, a csigában lévő folyadéknak (1. ábra).
A csigában érzékelősejtek találhatók (ezek a tulajdonképpeni receptorok), amelyeknek a szőrei a
folyadék rezgésének ritmusában „hajladoznak”
(2. ábra). A hajladozás mint inger hatására a sejtekben ingerület keletkezik, amely a hallóidegen
keresztül az agyba fut, s ott a hallóközpontban létrehozza a hallásérzetet.
Különböző magasságú hangok hatására másmás helyen jön legerősebben rezgésbe a csigában
lévő folyadék, ezért nem ugyanazok a receptorsejtek
kerülnek ingerületi állapotba (3. ábra). Ebből következően az agy hallóközpontjában is
más és más idegsejtekben keletkezik
érzet. Így különböztetjük meg egy- 3. ábra. Receptorsejtek a csigámástól a hangokat ban
(4. ábra).
A látáshoz hasonlóan a hallásunkat is elsősorban a túlerőltetés károsítja. A nagy vagy állandó zaj
4. ábra. Békésy György
(1899–1972)
Orvosi Nobel-díjat kapott, bár
fizikus volt, s fizikusként kezdte
érdekelni az emberi hallás. A
vizsgálatok megtervezéséhez
azonban nagyon alapos anatómiai tanulmányokat is folytatott.
Felfedezésének lényege az volt,
hogy a csiga kb. 3 cm hosszú
járatában az alaphártya és a
csigát kitöltő folyadék mindenhol a hallott hang rezgésszámának megfelelően rezeg, de – a belső fül anatómiai felépítése
következtében – ez a rezgés a frekvenciától függően más és
más helyen a legerősebb. S csak ott ingerli a receptorokat.
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megszünteti a feszítés okozta fájdalmat, másrészt
segíti a középfül üregének kitisztulását. A szakszerű szúrás helyén kisebb heg lesz, mint ami a felszakadás után maradt volna, ezért nem is zavarja a
későbbiekben a hallást.
Egyensúly-érzékelés

5. ábra. Vajon milyen hangerővel szól a fülhallgató?

– pl. a túl erősre állított zene a fülhallgatóban, vagy
egy forgalmas út állandó dübörgése – egyértelműen halláskárosodáshoz vezet (5. ábra).

Az egyensúly-érzékelés szerve – szintén a belső
fülben lévő – három félkörös ívjárat, valamint az
ún. tömlőcske és zsákocska (6. ábra). Ezeket folyadék tölti ki. A félkörös ívjáratok mindegyike
merőleges a másik kettőre, s a járatok találkozásában ahhoz hasonló (szőrös) érzékelősejtek (receptorok) vannak, mint a csigában. Ha fejünk mozgásállapota megváltozik (pl. a mozgása gyorsul,
lassul vagy irányt változtat), akkor az ívjáratokban
lévő folyadék a tehetetlenség miatt megmozdul, s
ez ingerli a receptorsejteket. A tömlőcske és zsáhárom, félkörös ívjárat

A fül betegségei

A fülkürtön keresztül a garatból baktériumok is feljuthatnak a középfülbe. Orrfúvás közben nem szabad mindkét orrnyílásunkat összeszorítanunk, mert
akkor a váladék a levegővel a fülkürtbe préselődik.
A gennykeltő baktériumok középfülgyulladást
okozhatnak, ami nagyon fáj, mert a felhalmozódó
genny feszíti a dobhártyát. Ezzel orvoshoz kell fordulni, nehogy felszakadjon a dobhártya. Az orvos
vékony tűvel felszúrja a dobhártyát. Ezzel egyrészt

csiga

a fej elmozdulását
érzékelő terület
tömlőcske és zsákocska

6. ábra. A csiga és az egyensúlyozás szerve

Még néhány információ a hallásról
Miért „zúg” és miért „pattog” a fülünk?

A hangokról

A középfület egy vékony cső, a fülkürt köti össze a garattal. Ezen keresztül a szájból a középfülbe jut a levegő,
és így a dobhártyát belülről ugyanakkora légnyomás éri,
mint kívülről.
Ha autóval hegyre fel vagy hegyről le utazunk, vagy
akár csak lifttel fel- vagy lementünk néhány emeletnyit,
megváltozik a körülöttünk lévő levegő nyomása. Mivel a
fülkürt általában zárva van, és csak egy-egy pillanatra nyílik ki, ilyen esetben egy ideig a dobhártya két oldalán légnyomáskülönbség van (hiszen bent még a „régi” nyomású
levegő van). Ettől zúg a fülünk. Amikor pedig a fülkürt – pl.
nyeléskor – kinyílik, és kiegyenlítődik a nyomáskülönbség,
„pattog” a fülünk.

A hang magassága a másodpercenkénti rezgések számával jellemezhető. Fülünk és agyunk csak bizonyos rezgésszámtartományt (20 és 20 000 Hz között) képes érzékelni. A 20-nál alacsonyabb rezgésszámú hangot infrahangnak nevezzük. Az erős infrahang fájdalmat okoz. Az ultrahang rezgésszáma nagyon nagy: több mint 20 000 Hz.
Ilyennel tájékozódnak a denevérek.
Egy hangnak legalább 0,1 sec hosszúságúnak kell
lennie ahhoz, hogy a magasságát is meghalljuk. Ha ennél rövidebb, akkor képtelenek vagyunk megállapítani,
hogy milyen hang szólalt meg. Ilyenkor csak azt érzékeljük, hogy valamiféle hang szólt, de azt nem, hogy magas
volt-e, vagy mély.
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kocska belsejét kitöltő folyadékban pici mészkristályok vannak. Ezek – súlyuk révén – az éppen
alattuk lévő receptorsejteket ingerlik (7. ábra). Így
mozdulatlan fejünk térbeli helyzetét is érzékeljük.

A kellemes ízek érzete megindítja a nyálnak és a
gyomor emésztőnedveinek termelődését, s ezzel
előkészítik, segítik az emésztést.
Tudod-e?
Hány alapíz van? A tankönyvek sokáig csak négyet
különböztettek meg. Esetleg hozzátették ötödiknek
a „fémes” ízt. Mostanában folyik a vita arról, hogy a
„húsíz” (japán nevén: umami) esetleg a következő.
Sőt állítólag a „vízíznek” is külön receptorai vannak
a nyelvünkön, s ha így van, akkor az is alapíz.
Szaglás

Orrunk üregének felső részében van egy kis nyálkahártya-terület, ahol szaglósejtek találhatók. Ezekben
a légnemű anyagok – a gázok és gőzök – kémiai ingerei váltanak ki ingerületet. A szagérzékletek (akár kellemesek, akár kellemetlenek) sokszor mély érzelmi
töltést hordoznak. A szaglás jellegzetessége az is, hogy
a szagingerekhez viszonylag hamar hozzászokunk.
7. ábra. Az ívjáratokban levő folyadék elmozdulását pontosan érzékelik a szőrsejtek

nn Vannak-e – az alapízekhez hasonlóan – „alap-

szagok”?

Ízérzékelés

A nyelvünkön lévő receptorsejtekben az ízt okozó
kémiai anyagok hatására keletkezik ingerület.
A tényleges ízérzékelés az agy megfelelő központjában történik. Ételeink sokféle zamatát nagyjából
négy alapízre lehet visszavezetni. Ezek: savanyú,
sós, édes, keserű. Nyelvünk felülete nem mindenhol
egyformán érzékeny ezekre az alapízekre (8. ábra).
keserű

savanyú

Bőrérzékelés

Bőrünk – azon túl, hogy kültakaróként védi szervezetünket – összetett érzékszerv is: sokféle inger
éri, sokféle receptor van benne. Az irhában külön
receptora van a tapintásnak, a nyomásnak, valamint a hidegnek és a melegnek. Ezeknek a receptoroknak kis segédberendezéseik is vannak. Fájdalomérzet akkor jelentkezik az agyban, ha a
hámrétegbe is átnyúló, csupasz (azaz segédberendezés nélküli) receptorokból érkezik ingerület. Ezeket
a receptorokat minden olyan hatás ingerli, amely
túl erős és már károsítja a bőr szöveteit (9. ábra).

sós

édes

8. ábra. Az alapízeket nyelvünk más-más területén érzékeljük. Az orvosság keserűségét például a lenyelése után

9. ábra. A bőr idegvégződései
A bőr melyik rétegében vannak ezek az idegvégződések?
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Érdekességek az érzékeléssel kapcsolatban
Bírod a csiklandozást?
Mindmáig tisztázatlan, hogy a viszketés és a csiklandozás miféle idegvégződésekhez köthető. S külön érdekes,
hogy a nagyon csiklandós ember sem tudja önmagát
megcsiklandozni. Ebből arra következtethetünk, hogy a
csiklandozásnak pszichológiai oldala is van.

Érzékelési csalódások
Szaglásunk legjellemzőbb „csalódása” az, hogy viszonylag hamar hozzászokunk egy szaghoz, például saját testünk vagy lakásunk jellegzetes szagához – akár kellemes,
akár kellemetlen –, ezért egy idő múlva már akkor sem
érezzük, ha még mindig jelen van az adott kémiai szaganyag.

Tapintásunk leginkább ott csapható be, ahol elég távol
vannak egymástól a bőrben a tapintóreceptorok. A hátunk bőrén például néhol csak kb. 10 centiméterenként
vannak „tapintópontok”. Ezért itt csak elég bizonytalanul
tudjuk megállapítani, hogy egy ujjal értek-e a hátunkhoz,
vagy két, egymástól néhány centiméterre tartott ujjal.
Hőérzékelésünk is csalódhat. Nagyon rövid idő alatt
nem tudjuk megkülönböztetni a jéghideget az égetően
forrótól. Lehetünk a viszonyítás „áldozatai” is: ugyanazt a
langyos vizet egyik kezünkkel hidegnek, a másikkal melegnek fogjuk érezni, ha előzőleg azt meleg, ezt pedig hideg vízben tartottuk egy ideig.
A nyelv kicsit mindig becsapja önmagát. Amikor
ugyanis például újabb fagylaltgombóchoz érkezünk, akkor először még a korábbi gombóc ízét érezzük, mert
az ízreceptorok körüli árkokban még annak az ízanyagai
vannak.

Kérdések és feladatok

1.	Mi a hallás ingere, s ez hogyan jut el a receptorokig?
2.	A fül melyik részében alakul át az inger ingerületté?
3.	Hogyan különböztetjük meg a hangok magasságát?
4.	Miben hasonlít az egyensúly-érzékelés szerve a
hallószervhez?
5.	Nyelvünk melyik része melyik alapízre érzékeny
leginkább?

6.	Miben hasonlít, és miben különbözik a szaglás
és az ízlelés?
7.	Miért szeretjük az otthoni ízeket? És miért fogadunk el nehezen más ízeket?
8.	Milyen receptorokat tartalmaznak bőrünk különböző rétegei?
9.	Nézz utána! Tanulható-e a kifinomultabb íz- és
szagérzékelés?
	Nézz utána a neten! Mi a tériszony, és mivel
magyarázható?
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ÉRZÉKELÉS
– GYAKORLATI ÓRA
Mire fókuszálsz?
nn Az előtted fekvő nyitott könyv és a szemed közé

– fele távolságra – tarts egy ceruzát a könyv lapjával párhuzamosan és az írott sorokra merőlegesen!
nn Ha a szöveget olvasod, milyennek látod a ceruzát? S ha a ceruzán lévő betűkre figyelsz, tudod-e
olvasni a könyvet? Melyik esetben volt laposabb
a szemlencséd?
nn Dolgozz a munkafüzetben!
Két szemünkkel külön látunk

nn Tartsd magad elé függőlegesen a kinyújtott bal

mutatóujjadat, és nézd mind a két szemeddel!
A jobb mutatóujjaddal enyhén, óvatosan nyomd
meg a jobb szemedet a halántékod irányából,
mintha az orrod felé akarnád tolni!
nn Közben figyeld, mi „történik” a függőlegesen tartott mutatóujjaddal!
nn Mit látsz, ha eközben becsukod-kinyitod a bal
szemedet?
Ízérzékelés

nn Egy kockacukrot érints a nyelvedhez először há-

tul (a torkodhoz minél közelebb), majd elöl (hegyénél)! Figyeld meg, hogy hol mennyire érzed
az édes ízt!
nn Magyarázd meg, hogy miért akkor érzed leginkább az orvosság keserű ízét, amikor már éppen lenyelted!
Tapintás

nn Egy kefe szőrszálát erősítsd egy gyufaszál be-

hasított végébe! Jelölj meg (vékony hegyű filc-

tollal) a padtársad kézfején egy 1 cm2-es területet! Ezt tapogasd végig a szőrszállal, úgy, hogy a
társad nem néz oda! Jelöld meg egy kis ponttal,
ahol érezte az érintést! Így megkapod a „tapintópontok térképét”.
nn Más eredményt kaptok-e, ha a vizsgálatot a kézfej helyett az alkaron végzitek el? S ha igen, mi
lehet az oka?
Gépezés

Kis csoportokban dolgozzatok! Gyűjtsetek érveket
és ellenérveket azzal kapcsolatban, hogy a több órán
keresztüli „gépezés” – munkahelyen, játékként –
rontja-e a szemet, s ha igen, miben és hogyan!
nn Írjátok össze a keresőszavakat (amelyeket beírtok
a Google-ba vagy más keresőbe).
nn Osszátok szét a keresőszavakat egymás között,
s mindenki a kapott keresőszó alapján kutasson.
nn Vessétek össze a kapott információkat.
nn Röviden foglaljátok össze a megfigyeléseitek
eredményét!
Kontaktlencse
nn Fogalmazzatok meg (vagy keressetek a neten)

érveket a kontaktlencse viselése mellett, és ellen.
Minél több szempontot vegyetek figyelembe:
esztétika, kényelem, egészségügy, a szem védelme, költség, divat, sport stb.
nn A gyűjtött szempontokat, érveket írjátok a munkafüzetbe, két hasábba rendezve!
nn Beszéljétek meg a gyűjtemény tanulságait egy
másik kis csoporttal, a tanárotokkal vagy a szüleitekkel!
nn Nem az a cél, hogy egymondatos „tanulságra”
jussatok, hanem az, hogy minél sokoldalúbb képet kapjatok a kérdésről!
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IDEGRENDSZERÜNK,
IDEGSEJTJEINK
Az idegrendszer szervezetünk fontos szabályozó
rendszere. Működésének az a lényege, hogy a különböző ingerek hatására létrejövő ingerületeket a
megfelelő központokba szállítja és ott „feldolgozza”.
A feldolgozás azt jelenti, hogy az idegsejteken végigfutó ingerületek a központokban egymással kapcsolatba kerülnek, egymást módosítják, újabb ingerületeket váltanak ki (ez a válasz), majd végül
eljutnak a „célba”, például egy izomsejthez vagy egy
mirigy sejtjeihez.
Az idegrendszer típusai

Vannak olyan egyszerű testfelépítésű állatok, amelyeknek az idegrendszere mindössze néhány idegsejt, amelyek egymással minden irányban összekapcsolódnak, de az így kialakult hálózatos idegrendszernek (1. ábra) nincs semmiféle központja.
Ilyenek például a csalánozók.
A fejlettebb állatok központosult idegrendszerében az idegsejtek többsége nem szétszórtan,
hanem csoportosulva található. Ennek két fő típusát ismerjük: a dúcidegrendszert és a csőidegrendszert.

idegsejtek

1. ábra. Hálózatos idegrendszer egy csalánozó szervezetében

hasdúclánc

agydúc

2. ábra. Dúcidegrendszer egy laposféreg szervezetében

A férgeknek, a puhatestűeknek és az ízeltlábúaknak dúcidegrendszere (2. ábra) van, azaz
idegsejtjeik dúcokba – „csomókba” – tömörülnek.
A dúcok közül a feji végen lévő dúc(pár) – az agydúc – általában fejlettebb a többinél, mivel az érzékszervek is főleg itt találhatók.
A gerinceseknek – s köztük az embernek is –
csőidegrendszere van; itt az idegsejtek zöme egy
csőszerű képződményt alkot, amelynek feji végén
levő, megnagyobbodott része az agy.
nn Keress példákat az életből, amelyekben a köz-

pontosított jelleg jó vagy rossz!

Az idegsejt és az ingerület

Az idegsejtek ingerek felvételére és ingerületek vezetésére alkalmas sejtek. Ez a különböző nyúlványaiknak köszönhető. A sejttesten vannak a rövid,
ingerfelvevő nyúlványok, s van egy hosszú, a végén
többnyire elágazó és kiszélesedő ingerületvezető és
-átadó nyúlványuk is (3. ábra). Ezt a hosszú – szigetelő jellegű, ún. velőshüvellyel borított – nyúlványt
idegrostnak nevezzük.
Az idegsejtek sejtplazmájában és a sejtek közötti folyadékban nem egyforma a pozitív és a negatív
ionok mennyisége. Ezért a sejthártya külső és belső
oldala között elektromos feszültség van: belül negatív, kívül pozitív töltésű. Ha a sejtet inger éri, akkor az ingerfölvétel helyén egy pillanatra megvál-
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felvevő
nyúlványok

sejtmag

sejttest
velőshüvely
átadó nyúlvány
befűződések

4. ábra. Az ingerületvezetés

3. ábra. Kapcsolódó idegsejtek a nyúlványaikkal

tozik a sejthártya szerkezete, s ezért a pozitív ionok
beáramlanak. Ettől viszont megfordul a sejthártya
két oldala közötti feszültségkülönbség előjele: belül lesz pozitív. Ez a változás az ingerületi állapot,
amely láncszerűen végigfut az idegroston. Ez a folyamat az ingerületvezetés (4. ábra).
Amikor az ingerület – az idegroston végigfutva – az idegrost kiszélesedő végéhez érkezik, akkor
ettől ott felszabadul egy speciális ingerületátvivő
vegyület, amely egy másik idegsejt valamelyik felvevő nyúlványát ingerli. Ennek hatására abban a
sejtben is elindul az ingerületi folyamat.
Egy idegsejt csak kétféle állapotban lehet: vagy

nyugalmi, vagy ingerületi állapotban. Az ingerületi állapotnak nincsenek „fokozatai”. (Mint ahogy a
számítógép is minden műveletet csak 0 és 1 jellel
végez.) Az egész idegrendszer mégis igen sokféle
ingert – „üzenetet” – dolgoz fel. Ez azért lehetséges, mert egyetlen idegsejt – számos nyúlványa
útján – sok másiktól kap, és sok másiknak ad át
ingerületet. Egy idegsejt akár ezer másikkal lehet
közvetlen kapcsolatban, s azok mindegyike további ezerrel. Az idegrendszer tehát egy rendkívül bonyolult idegsejthálózat, amelynek hihetetlenül sok
kapcsolódási lehetősége van. A néhol akár méteres
hosszúságú idegrostok miatt az idegrendszer leginkább huzalrendszerhez hasonlítható, amely behálózza egész testünket, s így biztosítja az összeköttetést egyrészt testünk minden része között, másrészt
testünk és a külvilág között.

Kérdések és feladatok

1.	Mi az idegrendszer szerepe a szervezetben?
2.	Milyen típusai vannak az idegrendszernek?
3.	Az egyes idegrendszeri típusok mely állatcsoportokban találhatóak?
4.	Hányféle nyúlványa van egy idegsejtnek, s melyek azok?
5.	Mennyiben kémiai folyamat az ingerület vezetése és átadása?

6.	Milyen állapotokban lehet egy idegsejt?
7.	Miért kapcsolódhat egyetlen idegsejt sok-sok
másikhoz?
8.	Mit nevezünk idegrostnak?
9.	Hasonlítsd össze a csalánozók hálózatos idegrendszerét az ember hálózatot alkotó idegrendszerével!
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IDEGRENDSZERÜNK FELÉPÍTÉSE
Idegrendszerünk felépítés szerinti két fő része: a
központi és a környéki idegrendszer. A központi
idegrendszer – az agyvelő és a gerincvelő (1. ábra) – a környéki idegrendszer révén, vagyis milliónyi
belőle kiinduló, illetve oda befutó idegrost révén
tartja a kapcsolatot szervezetünk egészével.

szürkeállomány

gerincvelői
idegek

agyvelő

fehérállomány

2. ábra. A gerincvelői idegek kiágazása

gerincvelő

zőideg. Ezeknek az ingerületei „híreket” hoznak
a központba az érzékszerveket, a bőrt és a belső
szerveket érő ingerekről. Vannak mozgatóidegek
is, amelyek a „parancsokat” viszik a vázizmokhoz,
a belső szervek izomzatához és a mirigyekhez. Az
idegek többsége azonban kevert ideg, azaz érző
és mozgató idegrostokat egyaránt tartalmaz, tehát
mindkét irányban szállít ingerületeket.

1. ábra. A központi idegrendszer felépítése

A környéki idegrendszer

A környéki idegrendszert azok az idegek alkotják,
amelyek a gerincvelőből, illetve közvetlenül az agyvelőből ágaznak ki. A gerincvelői idegek a gerincoszlop csigolyaközeiből lépnek ki jobbra-balra
(2. ábra), az agyidegek pedig közvetlenül az agyból
erednek (3. ábra).
A szervezetünket behálózó idegek kötegekbe
rendeződött idegrostok. Az idegek egy része ér-

3. ábra. Az agyidegek (I–XII.) kilépési helyei
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A központi idegrendszerünk

A központi idegrendszer alsó szintje a gerincvelő.
Ez idegsejtek és idegrostok tömegéből áll. Az idegsejtek vannak belül: ez a szürkeállomány. A kívül
elhelyezkedő fehérállományt idegrostok alkotják.
A gerincvelő részben egyszerűbb idegrendszeri szabályozóműködések központja, részben „közvetítővonal” az agyvelő és a test között (4. ábra).

rostkötegek biztosítják az összeköttetést. A nagyagyban a gerincvelőhöz képest fordított az idegsejtek és az idegrostok elhelyezkedése. Kívül van a
szürkeállomány, amelyet agykéregnek nevezünk, és
belül a fehérállomány, amely elsősorban idegrostok
tömegét tartalmazó idegpályákból áll. A nagyagy
fehérállományában van néhány idegsejtcsoport (6.
ábra) is. Ezek a kéreg alatti idegsejtcsoportok létfontosságú életműködéseket irányítanak: például a
táplálékfelvételt és a testhőmérséklet szabályozását.
agykéreg

4. ábra. Gerincvelő metszete

Idegrendszerünk felső szintű központja az agyvelő. Ennek fő részei: az agytörzs, a kisagy és a
nagyagy. Az agytörzs tulajdonképpen a gerincvelő folytatása. Itt futnak keresztül az agyban lévő
idegsejtek rostjainak milliói és a gerincvelőből jövő
idegrostok. Itt található néhány létfontosságú életműködést irányító idegsejtcsoport is: például a vérkeringés, a légzés, a nyelés és köhögés központja.
A kisagy feladata a finommozgások összehangolása, testünk egyensúlyának megtartása. (A madaraknak igen fejlett a kisagya. Ezt az indokolja, hogy a repülés a legbonyolultabb – és pontos
egyensúlyozást megkövetelő – mozgásforma.)
Az emberi agy legfejlettebb része a nagyagy (5.
ábra). Ez két féltekéből áll, amelyek között ideg-

kéreg alatti idegsejtcsoportok

7. ábra. Az agyvelő homloksíkkal párhuzamos metszetén
kéreg alatti idegsejtcsoportok láthatók

nn Elképzelhető-e, hogy a számítógép egyszer

majd „okosabb” lesz, mint az őt létrehozó emberi agy?

Aki belelép egy rajzszögbe, az – azonkívül,
hogy elrántja a lábát – szinte ugyanabban a pillanatban érzi is a fájdalmat. Ez azért van így, mert
a gerincvelőben a szúrás ingerületét vezető idegrostról nemcsak a láb izmait mozgató idegrostra
történik ingerületátadás, hanem egy felfelé, az

nagyagy

kisagy

agykéregbe
vezető
idegrost

a talp bőre
felvevőnyúlvány

agytörzs

gerincvelő
gerincvelő

5. ábra. Az agyvelő homloksíkra merőleges metszete

fájdalomérzékelő
receptor

7. ábra. A fájdalomérzet kialakulása
A gerincvelő mely részében van az átkapcsolóközpont?
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agykéregbe vezető idegrostra is. Ez utóbbin keresztül ingerület fut az agykéreg érzőközpontjába.
Itt válik tudatossá a fájdalom, itt jön létre a fájdalomérzet (7. ábra). Csak az az inger tudatosul,
és csak az a testi működésünk akaratlagos, amely-

nek az ingerülete az agykéregbe (is) befut, illetve
onnan indul ki. A lábunkat akarattal is fel tudjuk
emelni. Ilyenkor az agykéreg mozgatóközpontjából indul el az ingerület, s a gerincvelő közvetítésével jut a megfelelő izmokhoz.

Kérdések és feladatok

1.	Honnan lépnek ki idegek a központi idegrendszerből?
2.	Mi alkotja a környéki idegrendszert?
3.	Mi a kapcsolat idegrost és ideg között?
4.	Idegeinket – működésük jellege szerint – mely
csoportokba soroljuk?
5.	Mi a különbség egy érzőideg és egy kevert ideg
között?

6.	Melyek a gerincvelő működései?
7.	Hol van idegrendszerünkben fehérállomány, és
miből áll?
8.	Mi a hasonlóság a kéreg alatti sejtcsoportok és
az agytörzs működése között?
9.	Hogyan nevezzük a nagyagy szürkeállományát?
10.	Mi az ingerek tudatosulásának feltétele?

Csodálatos idegrendszerünk
Az embernek körülbelül 20 000 000 000 (húszmilliárd, azaz
2 · 1010) idegsejtje van. Ha ezeknek a nyúlványait gondolatban egymáshoz kötnénk, akkor ez a fonál elérne a Holdig, és még vissza is. Mivel az idegsejtek a születésünk
után – néhány kivételtől eltekintve – már nem szaporodnak (csak pusztulnak), idegsejtjeink többségének életkora
megegyezik éveink számával.
Az idegrostokon az ingerület terjedési sebessége általában néhány méter vagy néhányszor tíz méter másodpercenként. Ezért a nagy testű állatok több méter hosszúságú
idegrostjain már bizony nem elhanyagolható idő alatt fut
csak végig az ingerület. Az átadó nyúlványokban felszabaduló ingerületátvivő vegyületek egyike az ún. adrenalin,
amely tulajdonképpen hormon. Később még tanulunk róla.
Nem csak az idegsejtek sejthártyájának két oldala között
van elektromos feszültség. Ez például az izomsejtekre is jellemző, s éppen ezen alapszik az izomsejtek összehúzódási
képessége is, amely nem más, mint az ő ingerületi állapotuk. Sejtjeink működésének – ingerelhetőségének – egyik
legáltalánosabb alapja (feltétele) a külső és belső oldaluk
közötti elektromos feszültség, ezért érthető, hogy a szervezet energiafogyasztásának talán legnagyobb részét éppen
ennek a feszültségnek a létrehozása és fenntartása teszi ki.
Az emberi agyvelő térfogata átlagosan kb. 1400 cm3.
Ettől azonban elég nagy eltérések lehetnek felfelé is, lefelé is, amelyek nem jelentenek feltétlenül betegséget. Az
emberi nagyagy felszíne mélyen barázdált, így végül is az
agykéreg összesített felülete lényegesen nagyobb, mintha
az agy felszíne sima lenne. Ez összefüggésben van az-

zal, hogy az agykéregben van az összes idegsejtünknek
nagyjából a fele, azaz kb. tízmilliárd.
Az agykéreg különböző központjai valamelyest körülhatárolhatók. Az egyes agyközpontokról „térképeket”
szoktak készíteni (7. ábra). Azonban az agyi sérülések
tapasztalataiból tudjuk, hogy a szomszédos agyterületek
bizonyos mértékig átveszik az elpusztult rész funkcióját,
tehát nem merev a működési elhatárolás.
Két agyféltekénk nem egészen egyforma. Bár szinte
mindenben együttműködnek, van valamiféle működésmegosztás közöttük. Az emberek többségében a bal
agyfélteke a domináns, amely a szavak, a számolás, a
fogalmak és a logikus elemzés terén erősebb; a jobb agyfélteke pedig inkább a képek, a zene, a művészetek, a
megérzés, a térbeli tájékozódás és a szintézis terén erősebb. A kettő együtt adja a teljes személyiséget.
a beszéd
mozgatóközpontja

mozgatóközpont
érzőközpont
az olvasás
központja

hallóközpont
beszédértő központ

látóközpont

7. ábra. Agytérkép

nn Nyomozzátok ki, hogy melyik lehetett a leghosszabb testméretű dinoszaurusz, s számítsátok ki, hogy – ha
20 m/sec sebességű volt az ingerületvezetése – mennyi idő alatt ért el az agyáig, ha beleharaptak a farka végébe!
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A REFLEXEK
A reflexműködés

inger

„válasz”

bőr

„hír”

ntés

izom

visszajele

központ

„parancs”
(ingerület)
a talp bőre

2. ábra. A reflexkör felépítése

felvevőnyúlvány

gerincvelő

fájdalomérzékelő
receptor

1. ábra. Fájdalominger felvétele

A rajzszöges példából megtanultuk, hogyan érzékeli agyunk a szúrást. Most nézzük meg a történetnek azt a részét, hogy a szúrás hatására azonnal
– tehát még a fájdalom tudatosulása előtt! – felkapjuk a lábunkat. A receptorból (ez most egy érzőidegsejt felvevőnyúlványa a bőrben) az ingerület
befut az idegrendszer központjába (ebben az esetben a gerincvelő szürkeállományába). Onnan pedig
nemcsak az agyba jut ingerület, hanem átadódik egy
mozgatóidegsejtnek is. Az ezen végigfutó ingerület
„végállomása” az az izom, amellyel felrántjuk a lábunkat. Tehát itt a szúrás az inger, a gerincvelő a
központ, s az izommozgás az ingerre adott válasz
(1. ábra).
A valóságban azonban ennél finomabb az idegrendszer szabályozótevékenysége. Nincs vége a történetnek azzal, hogy elrántjuk a lábunkat. Ugyanis
az izmokban is vannak receptorok, amelyeket éppen a felrántással kapcsolatos hirtelen izomfeszülés
ingerel. Az itt keletkező ingerület pedig visszafut a
gerincvelőbe. A gerincvelői központ tehát nemcsak
parancsot küld az izmoknak az ingerre adandó válasz végrehajtására, hanem visszajelzést is kap onnan a végrehajtás módjáról. Ennek a visszajelzés-

nek az alapján küld az izmoknak újabb parancsot,
például azt, hogy „még egy kicsit!” vagy éppen azt,
hogy „lefékezni!”.
Ez az állandó visszajelzés teszi az idegrendszer
irányító működését finoman ellenőrzött szabályozássá. Minthogy a „válasz” latinul reflex, a fentebb
leírt körfolyamatot reflexfolyamatnak, reflexkörnek (2. ábra) nevezzük.
nn Reflexeid közül keress példát olyanra, amely

mindenkire jellemző, s olyanra is, amely csak
rád!

Feltétlen reflex

A szúrásra, égésre adott válasz – és még számos
másféle reflex is (pl. a pislogás mint védekezés) –
mindig mindenkinél egyformán létrejön. Ha inger
éri az adott reflexkör receptorát, akkor a válasz feltétlenül bekövetkezik. Ezért nevezzük az ilyen szabályozási folyamatot feltétlen reflexnek.
Feltétlen reflex az is, hogy ha valaki citromot
nyal, akkor azonnal megindul a nyálelválasztása.
Ekkor a citrom savanyúsága az inger, a nyelv felületén vannak a receptorok, az agytörzsben van a
központ, s a nyálmirigyek adják meg a választ. S
mivel az érzőidegek ingerülete az agykéregbe is eljut, tudatosul is a megfelelő ízérzet (3. ábra).
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ízingert, s a feltételes reflex idegrendszeri alapja az
agykéreg ízérző és hallóközpontja között kialakuló
kapcsolat.
nn Keress minél több példát feltételes reflexre a

mindennapi életből!

3. ábra. Feltétlen reflex (citrom)

Tanulás
Feltételes reflex

Aki már többször ízlelt citromot, annak már pusztán a citrom láttára is összefut a szájában a nyál.
Ilyenkor a citrom látása helyettesíti az ízingert. Ez
is válasz a szervezet részéről – tehát ez is reflex –,
de nem feltétlen, hanem feltételes reflex. Az a feltétele, hogy az illető már többször látott és ízlelt
egyszerre citromot, s így a sok-sok ismétlés révén
az agykérgében kapcsolat alakult ki a látó- és ízérző központ között (4. ábra).
Sőt! Olykor még látni sem kell a citromot; elég,
ha halljuk a „citrom” szót, s máris érezzük nyálunk
termelődését. Ekkor egy hanginger helyettesíti az

1.

2.

Az említett feltételes reflex kialakulására azt is mondhatjuk, hogy az illető megtanulta, hogy a citrom savanyú. A feltételes reflexek kiépülése tehát a tanulás
egyik formája. Így tanultuk meg például azt, hogy
milyenek a betűk, mit jelentenek a számok és a szavak.
De tanulás eredménye az is, hogy ismerjük környezetünket, tudunk tájékozódni, tudjuk, hogy milyen
időjáráshoz hogyan öltözzünk stb. Anyanyelvünk (és
az idegen nyelvek) megtanulásában is fontos szerepe
van a feltételes reflexeknek. S a feltétel itt is az, hogy
sokszor lássunk (tapintsunk, szagoljunk stb.) valamit,
s közben halljuk a nevét is. Minden tanulási folyamat
a környezet jobb megismerését és a környezeti sajátosságokhoz való sikeresebb alkalmazkodást segíti.

3.

4.

4. ábra. A feltételes reflex kialakulása

Kérdések és feladatok

1.	Mi a reflex?
2.	Miért beszélünk reflexkörről, s melyek a részei?
3.	A feltétlen reflexnek is van egy „feltétele”. Nevezd meg, mi az!
4.	Az eddig megismert feltétlen reflexeknek hol
vannak a központjai?
5.	A fájdalomreflex esetében a gerincvelőből két
ingerület megy tovább? Melyik hova?

6.	Keress példákat állatok feltétlen reflexeire!
7.	Mi az agykéreg szerepe a feltétlen és feltételes
reflexekben?
8.	Hogyan tanultad meg a „piros” szó jelentését?
9.	Mi az egyszerű tanulási folyamatok idegrendszeri alapja?
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Ismertebb feltétlen reflexek
Ha valakinek a szeme felé kapnak, akkor automatikusan
pislant egyet. Ha erős a fény, akkor a szivárványhártya
szűkíti a pupillát. Ezek mind feltétlen reflexek, s a központjuk az agytörzsben van. A feltétlen reflexek éppen azért
„feltétlenek”, mert a megfelelő idegrendszeri alapokat
örököljük.
A legismertebb feltétlen reflex talán a térdreflex. Ha
úgy ülünk, hogy egyik lábunkat a másikon átvetve lazán
lógatjuk, és valaki megüti a térdkalácsunk alatti inat, akkor a lábszárunk előrelendül. A reflex útja a következő:
az ütés megrántja az inat, s az egy pillanatra megnyújtja
a combizmot. A combizom megnyúlása ingerli a benne
lévő receptorokat. Innen az ingerület a gerincvelőbe fut,
és ott átkapcsolódik a combizom mozgatóidegére. (Tehát
ebben a reflexben a „start” és a „cél” ugyanaz az izom.)
Az orvos azért szokta vizsgálni a térdreflexet, mert ennek erősségéből, valamint az inger és a válasz közötti idő
hosszából következtetni tud az idegrendszer állapotára
(5. ábra). A térdreflexnek nyilván nem az a biológiai értelme, hogy az orvos vizsgálhassa. De akkor mi?
Végezzétek el a következő kísérletet!
	Néhány gyerek álljon lazán, de egyenesen, s csukja be
a szemét!
	Valaki csendben kerüljön az egyik gyerek háta mögé!
a)

	Két

kézfeje élével határozottan, de nem durván üsse
meg az előtte álló gyerek lábát hátulról, a térdhajlatban,
a jobb és bal lábon egyszerre! (Ezt a „tréfát” a sorban
álló gyerekek is meg szokták egymásnak csinálni.)
	Ez a gyerek a meglepetéstől nyilván kinyitja a szemét,
de nem baj, mert ettől kezdve ő is figyeli, hogy mi történik, amikor egy másik gyerek ugyanilyen ütést kap.
A tapasztalatokat jegyezd fel a munkafüzetedben!
	Hány gyerek állt kezdetben csukott szemmel?
	Hány gyereknek roggyant be a lába, amikor hátulról
kapta az ütést?
	Hány gyerek rogyott össze teljesen?
	Mi történt a beroggyanás után?
Nézzük, hogy mi a szakmai háttere a vizsgálatban
szerzett tapasztalatoknak!
Ennek a reflexnek a biológiai értelme az egyenetlen
talajon való járás biztonsága. Göröngyös, egyenetlen talajon ugyanis elkerülhetetlen, hogy egyszer-másszor – pl.
kis gödörbe lépve – beroggyanjon valamelyik lábunk. De
ennek a feltétlen reflexnek köszönhetően nem esünk el,
mert azonnal kinyújtjuk a lábunkat, vagyis megemeljük a
törzsünket. Szaknyelven ez antigravitációs reflex, mert a
nehézségi erő miatti beroggyanás ellen hat.

b)

5. ábra. A térdreflex vázlata (a) és orvosi vizsgálata (b)

Miért nem esünk el, ha a strandon
a talpunkkal egy üvegszilánkba lépünk?
Ugye, még gondolni sem jó arra, hogy a címben felvetett esemény megtörténik? Pedig gyakran előfordul,
hogy meztelen talppal különböző kis tárgyakra lépünk, és
azonnal – úgy is mondjuk, hogy reflexből – felkapjuk a
„sérült” lábunkat. Ez azt jelenti, hajlítjuk a lábat (ez a hajlítóreflex). De nem esünk el, mert a másik lábunkat ezzel

egyidejűleg megfeszítjük (ez a feszítőreflex), és a testsúlyt
erre a lábra helyezzük. A kétféle reflex egyidejűleg épül ki
a két végtagon. Ezt a feltétlen reflexet a kétféle mozgás
kialakulása miatt hajlító-feszítő reflexnek is nevezzük, ez
egy védekezőreflex, a testet érő veszély – például a szúrás – elhárítására.
Hasonló folyamat zajlik le akkor, amikor a kezünkkel a
konyhában forró edényhez érünk, vagy a mosdó csapjából forró víz folyik a kezünkre.
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Híres kísérletek a feltételes reflexek vizsgálatára
A feltételes reflexek vizsgálatának módszereit I. P. Pavlov
(1849–1936) Nobel-díjas orosz tudós dolgozta ki. Legnevezetesebb kísérlete az volt, hogy valahányszor a kutya ételt kapott, mindannyiszor megszólaltatta a kísérleti
kamrában lévő csengőt. Így végül is a kutya agyában ös�szekapcsolódott a csengő hangja és a táplálék, s már a
hangra megindult a nyálelválasztás (6. ábra).
Egy egészen másfajta feltételes reflex az, amely B. F.
Skinner (1904–1990) nevéhez fűződik. Az amerikai tudós

elsősorban patkányokkal kísérletezett. Új ketrecbe helyezett egy patkányt, amely ott tájékozódó mozgásokat
végzett: „összevissza” futkosott és szimatolt a rács mentén. Eközben véletlenül rálépett egy beépített billentyűre,
amely táplálékot adagolt neki. Bizonyos idő múlva az állat,
amikor csak megéhezett, megnyomta a billentyűt – most
már nem véletlenül. Megtanulta, hogy az étel és a billentyű megnyomása között kapcsolat van és valahányszor
éhes volt, ezt a tanult információt alkalmazta.

6. ábra. Pavlovi kondicionálás

Az emlékezet
Kis időre egyszeri látás vagy hallás után is megjegyezhetünk valamit. Például egy telefonszámot. De ezt a telefonszámot egy-két perc múlva már valószínűleg el is
felejtjük. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyeket az
ember évtizedekig nem felejt el. Nyilvánvaló tehát, hogy
(legalább) kétféle emlékezés van: egy rövid ideig tartó és

Problémafeladat
Milyen az emlékezetünk?

egy tartós. Mindkettőnek az idegsejtek működése áll a
hátterében, de más és más módon.
	
Nézz utána a neten, hogy milyen magyarázatok
vannak a kétféle memóriára!

nn Nézd 30 másodpercig az alábbi képet, azután
takard le a kezeddel, és sorold fel, amire emlékszel! Tesztelj másokat is!

Sokszor megtörténik, hogy egy, a közelmúltban
lezajlott eseményre a résztvevők nem egyformán
emlékeznek. Vajon miért?
Végezz egy kis emlékezetvizsgálatot, nevezd memóriapróbának!
nn Gyűjts össze 10 – nem túl nagyméretű – tárgyat, például különböző zöldségek jellemző
részeit és többfajta gyümölcsöt. Helyezd egy
tálcára vagy az asztalra.
nn Kérd meg egy barátodat, hogy teljes csendben
30 másodpercig nézze a „kiállítást”.
nn Ezután egy kendővel takard le a tárgyakat, és
kérd meg a barátodat, hogy írja fel egy papírra, amire emlékszik.
nn Ismételd meg más barátaiddal is külön-külön
a memóriapróbát!
nn Értékeljétek együtt a vizsgálatot!
nn Milyen emlékezetet vizsgáltatok?
nn Ha teheted, vizsgáld meg a családtagjaid emlékezetét is!
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ZSIGERI IDEGRENDSZERÜNK
nn Gondolkodj azon, hogy mit jelent a „zsigerből

válaszol, zsigerből elutasít” stb. kifejezés, s mit
jelent valakit „kizsigerelni”!

Belső szerveinket, azaz a mell- és hasüregünkben
lévő szerveinket (szív, tüdő, nyelőcső, gyomor, máj,
belek, vesék stb.) zsigereknek nevezzük. A zsigerek
létfontosságú életműködések szervei, így érthető,
hogy szabályozásuk feltétlen reflexekkel történik.
Ezt a szabályozást idegrendszerünk egy viszonylag
önálló része, a zsigeri, vagy más néven vegetatív
idegrendszer végzi. Tapasztalatból tudjuk, hogy a
zsigerek működéséről többnyire nincs is tudomásunk. A szívünk akkor is ver, ha alszunk; a gyomrunk és beleink mozgásáról legfeljebb a „korgás”
alapján tudunk; az epehólyag és a vese működéséről
csak akkor szerzünk tudomást, ha valami baj van
velük stb.
Idegrendszerünk tehát működését tekintve két
részre osztható. Az egyik a vázizmokat, a bőrt és az
érzékszerveket idegzi be, ezt szokták szomatikus,
azaz „testi” idegrendszernek nevezni; a másik pedig a zsigeri idegrendszer. A kettő szerkezetileg és
működésében sem független egymástól, mégis vannak jellemző különbségek (1. táblázat).

A légzés szabályozása

A zsigeri idegrendszer működésének megértéséhez
nézzük meg két fontos életműködésünk: légzésünk
és szívműködésünk idegi szabályozását.
A légzés szabályozóközpontja az agytörzsben van. Erre két inger hat: az agyba kerülő vér
szén-dioxid-tartalma és a tüdőben lévő léghólyagok feszessége. A szén-dioxid-tartalom a belégző-

kilégzőközpont

belégzés

léghólyagok
feszülése

kilégzés

nő
csökken
vér
CO2-szintje
csökken
nő

nn Milyen lenne, ha a zsigeri működések is min-

dig tudatosulnának?

belégzőköz pont

agy

1. ábra. A légzés szabályozása

Szomatikus (testi) idegrendszer

Vegetatív (zsigeri) idegrendszer

A vázizmokat, az érzékszerveket és a bőrt idegzi be.

A belső szerveket (zsigereket) idegzi be.

Az agykéreggel szoros kapcsolatban van; az ingerületek
többnyire oda is befutnak, illetve onnan indulnak.

Az agykéreggel csak áttételes kapcsolatban van; az ingerületek
általában nem futnak be az agykéregbe.

Működése többnyire tudatos.

Működése általában nem tudatosul.

Akarattal nagyrészt befolyásolható.

Akaratunktól majdnem független.

1. táblázat. A szomatikus és a vegetatív idegrendszer összehasonlítása
Elemezd a táblázat segítségével az idegrendszer kétféle működését!
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központot ingerli, a
léghólyagok feszülésének ingere viszont a
kilégző központot aktivizálja.
Ha tehát a szén-dioxid-szint magas a vérben, akkor a belégzőközpont „parancsára”
működésbe lépnek a
légzőizmok. A belégzés nyomán csökken a
2. ábra. A légzőizmoknak
vér szén-dioxid-tartalagykérgi „képviselete” is
ma, viszont tágul és fevan, ezért akarattal is tudunk
levegőt venni vagy azt kifújni
szül a tüdő. A feszülés
ingerli a tüdőben lévő
receptorokat. Az itt keletkező ingerületet egy érzőideg a kilégzőközpontba viszi, amelynek hatására a
légzőizmok elernyednek. Kilégzés közben csökken
a tüdő feszessége, viszont nő a vér szén-dioxid-tartalma, ezért most ismét a belégzőközpont lép működésbe. S kezdődik a „kör” elölről. Ez a rendszer
automatikusan biztosítja a be- és kilégzés ritmikus
váltakozását (1. és 2. ábra).

A szívműködés szabályozása

A szívben (a jobb pitvar falában) van az ún. szinuszcsomó, amely automatikusan és ritmikusan
ingerületet küld a szív izomzatába. Ez azt jelenti,
hogy a szív minden idegétől megfosztva is működik. Van azonban egy zsigeri ideg, amely szükség
esetén – pl. erős testmozgáskor vagy lelki izgalom
esetén – szaporább ritmusra serkenti a szinuszcsomót. Így gyorsabb lesz a vér áramlása és bőségesebb a szövetek, sejtek vérellátása. De van egy
másik zsigeri ideg is, amelyik éppen ellenkező hatású. Gyors szívműködéskor ennek az idegnek az
ingerülete lefékezi a szív saját ritmusközpontját.
Pulzusszámunk tehát a gyorsító és lassító hatás
arányától függ, ezt pedig egy agytörzsi központ
szabja meg a befutó információk (pl. a vérnyomás,
a vér oxigénszintje) alapján (4. ábra).
keringésszabályozás
központjai

agy

szövetek
CO2-ellátása
csökken

nő

szinuszcsomó

szív

3. ábra. Légzőgyakorlatok

pulzus
csökken
nő

4. ábra. A szívműködés szabályozása

Kérdések és feladatok

1.	Mi a különbség a szomatikus és a zsigeri idegek
működése között, és milyen az agykéreggel való
kapcsolatuk?
2.	Mely szerveket szabályozza a zsigeri idegrendszer?
3.	Hol van a légzőközpont, és melyek a részei?
4.	Milyen „információkat” kap a légzőközpont, és
honnan kapja ezeket?

5.	Mi az alapja annak, hogy akarattal is tudunk lélegezni?
6.	Egy időn túl már képtelenek vagyunk visszatartani a lélegzésünket. Miért?
7.	Mit értünk azon, hogy a szívünknek „hármas”
beidegzése van?
8.	Hasonlítsd össze egy vázizom és a szív működésének szabályozását!
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Érdekességek a zsigeri idegrendszerről
	A

X. agyideget „bolygóideg”-nek is hívják, mert szinte
az egész mell- és hasüregben „bolyong”. Hatással van
a szív, a tüdő és a gyomor működésére is. Ez szállítja a
tüdő feszülési receptorainak ingerületét a kilégzőközpontba, s ez az, amelyik fékezi a szív saját ritmusközpontját, a szinuszcsomót.
	Előfordulhat, hogy valakinek gyengén működik a
szinuszcsomója. Ezen ma úgy segítenek, hogy beültetnek a beteg mellkasába egy kis szerkezetet – a
pacemakert (a pacemaker angol szó, „ritmuscsinálót” jelent; 5.
ábra) –, s ez elektromos impulzusokkal ritmikusan működteti a
4c
m
szívet. Biztonsági kapuk (pl. áruházakban
és repülőtereken) és 5. ábra. Pacemaker
különböző elektromos
berendezések zavarhatják a pacemaker működését.
	A jógik – hosszas gyakorlással – megtanulják, hogy
miként tudják bizonyos belső szervi működéseiket
akaratlagosan befolyásolni. Ők tehát „bejáratják” a
zsigeri reflexek áttételes agykérgi kapcsolatait. Kisebb
mértékben azonban mindenki képes arra, hogy bizonyos zsigeri működéseit akarattal befolyásolja. Például
gyakorlással mindannyian megtanulhatjuk a székletürítés akaratlagos megindítását.

Gyöngyhalászok
Az igazgyöngy a gyöngykagylókban képződik, amelyek a
meleg tengerek partvidékén élnek, 10-20 méter mélyen.
A gyöngyhalászok – Japánban érdekes módon hagyományosan a nők – nagy levegőt vesznek, leúsznak a mélybe,
s ott addig keresik, gyűjtik a kagylókat, amíg bírják levegővel. Az összegyűjtött kagylókat a derekukra kötött hálóba vagy kosárba teszik. Nem könnyű naponta százszor
lemenni a mélybe, visszatartani a levegőt egy-másfél percig, s közben keményen dolgozni. Ez nagyon megterheli
a szervezetet. Ráadásul a fülük is veszélyben van.
A sok merülés és légzésvisszatartás következtében
ezeknek a gyöngyhalászoknak megnő a tüdőtérfogatuk.
De nemcsak a vitálkapacitás növekedésének van szerepe abban, hogy sokáig bírják a víz alatt, hanem annak
is, hogy az edzés révén jobban elviselik az oxigénhiányos
állapotot.
A légzésvisszatartás világbajnoka 20 percnél is tovább
bírta egy lélegzetvétellel a víz alatt, de előtte egy percig
tiszta oxigént lélegzett be.

Hallottál már a stresszről?
A külső környezet különböző
ingereire adandó válaszreakciók szabályozását a központi
idegrendszer végzi. A szervezet belső környezetéből érkező ingerekre pedig a zsigeri
idegrendszer küld válaszokat.
Mint láttuk, ez utóbbi szabályozza az összes önfenntartó
életműködést, felel a szervezet belső egyensúlyának
megtartásáért.
6. ábra. Selye János
A zsigeri idegrendszer (1907–1982) magyar orkétféle működésre képes. vos-kutató nevezte el a
Egyik része a szervezet tarta- reakciót stressznek, kidolgozta a stresszelmélékait mozgósítja, másik része
letet, és ő ismerte fel a
a tartalékok újraképződéséért zsigeri idegrendszer és a
felelős.
hormonrendszer együttNézzük ezt egy gyakor- működését is
lati példán! Biztosan érezted
már, hogy ha nagy feladatra készülsz – például sportversenyen veszel részt, vagy felvételizel egy középfokú iskolába, esetleg fontos dolgozatot írsz, vagy az év végi
jegyed javításáért kell felelned –, hirtelen megváltozik az
egész szervezeted működése. Mit is érzel? Izgulsz, szorongást érzel, félsz, pánikban vagy; sokan úgy fejezik ki
ezt az állapotot, hogy „stresszelnek”.
Milyen változások ezek? Gyorsul a pulzusod, szaporábban veszel levegőt, az izgalomtól kiszárad a szád,
és egy korty vizet vagy egy falat ételt sem bírsz lenyelni!
A szervezeted mozgósítja a tartalékait: fokozza a légzést
és a keringést, így több oxigént és tápanyagot (cukrot) juttat a sejtekhez. Ezzel segíti az izmok és az agy működését
a helyzet megoldásában. Ugyanakkor szinte „leállítja” az
emésztőrendszert, ezért nem tudsz nyelni és nincs nyálad sem. Az idegrendszered „vészhelyzetet” észlel, erre ad
az egész szervezetre kiterjedő választ. Mindent mozgósít,
amire szükség van, és mindent leállít, amire ezekben a
pillanatokban nincs szükség! Teljesen hasonló ez az állapot ahhoz a helyzethez, mint amikor egy emlősállat megpillantja a ragadozóját, és menekül előle. A mozgósítás
során a zsigeri idegrendszer együttműködik a hormonrendszerrel, vagyis fokozódik az adrenalintermelés. (Sokan használják erre az állapotra azt a kifejezést, hogy „
elönt az adrenalin”.)
Azt is tapasztaltad már, hogy egy-egy nagy étkezés
után nem tudsz figyelmesen olvasni, tanulni, hanem elálmosodsz. Ilyenkor dolgozik a tartalékok újraképződéséért
felelős rendszer (köznyelven azt mondjuk, hogy „ellazulunk és emésztünk”).

	Ha többet akarsz megtudni a stresszről, keress információkat a neten!
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HORMONRENDSZERÜNK
– KIEGÉSZÍTŐ ANYAG
nn Versenyzés előtt vagy egy fontos dolgozat

írása előtt tapasztaltál-e változásokat szervezeted működésében?

Például amikor egy állatot üldöz a ragadozója, s egyre gyorsabban fut és kapkod levegő után, vagy amikor egy ember veszélyhelyzetbe kerül, s egész szervezete felkészül a meneküléssel vagy védekezéssel
kapcsolatos fokozott terhelésre, akkor az izmai feszesebbek lesznek, a vérnyomása megnő, a szíve
gyorsabban ver. Ebben a szabályozási folyamatban
agyalapi mirigy

egyszerre van szerepe az idegeknek és a hormonoknak. Az életműködések szabályozását szervezetünkben az idegrendszer nem egyedül, hanem a hormonrendszerrel együtt végzi. A hormonok kémiai
szabályozóanyagok. Elsősorban a sejtek anyagcsere-folyamataira hatnak.
Minden mirigy valamilyen váladékot termel:
a nyálmirigyek nyálat, a faggyúmirigyek zsiradékot. Ez a két mirigy megegyezik egymással abban,
hogy váladékuk a mirigy kivezetőcsövén keresztül
testünk valamely külső vagy belső felületére kerül.
Ezek tehát külső elválasztású mirigyek. A horpajzsmirigy

mellékvesék
hasnyálmirigy szigetei

here
petefészek

1. ábra. A férfi és a nő belső elválasztású mirigyei
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testfelszín
külső elválasztású
mirigy

serkentés

gátlás

hipotalamusz

kivezetőcső

belső
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2. ábra. Külső és belső elválasztás: az elválasztás valamely
szükséges váladék termelését jelenti, míg a kiválasztás a
bomlástermékek eltávolítását

monok azonban olyan mirigyekben termelődnek,
amelyeknek nincs kivezetőcsövük. Az ilyen mirigyeket belső elválasztású mirigyeknek nevezzük.
Váladékaikat a vér szállítja el testünk minden részébe (1. és 2. ábra).
Az agyalapi mirigy

Hormonrendszerünk központja az agyalapi mirigy,
amely agyunk alsó részén helyezkedik el. Idegi és
vérkeringési kapcsolatban is van az aggyal, s így biztosítja a két szabályozórendszer kapcsolatát is.
Az agyalapi mirigy sokféle hormonja közül nevezetesek a serkentőhormonok. E hormonok hatása közvetett, mert más belső elválasztású mirigyek
működését serkentik. Például a pajzsmirigyserkentő
hormon hatására fokozódik a pajzsmirigy hormontermelése, s megemelkedik a vérben a pajzsmirigyhormon szintje. Ez visszajelzés az agyalapi mirigy
számára; gátolja annak működését, s csökken a serkentőhormon termelődése. Ez a „körfolyamat” ad
lehetőséget a pajzsmirigyhormon szintjének finomszabályozására (3. ábra).
Ugyanez a szabályozási mód működik az összes
olyan belső elválasztású mirigy esetében, amelynek
az agyalapi mirigyben serkentőhormonja termelődik. Ilyen például a petefészkekben és a herékben
folyó hormontermelés is. Így éri el a szervezet, hogy
minden hormonja mindig az éppen szükséges szinten legyen a vérben.
Az agyalapi mirigynek közvetlen hatású hormonjai is vannak. Ilyen a növekedési hormon –
amelynek termelődési zavarai okozzák az óriásnövést,

agyalapi mirigy

pajzsmirigyserkentő
hormon

pajzsmirigy

tiroxin

3. ábra. A pajzsmirigy működésének szabályozása

illetve az arányos
törpeséget (4. ábra),
valamint a vizelet
kiválasztását szabályozó hormon és az
oxitocin is, amely
az anyaméh összehúzódását
erősíti
szüléskor. Az oxitocint „boldogsághormonnak” is nevezik,
mert a szerelmesek,
a boldog emberek vérében magas
a szintje. Például a
kedves simogatás is
fokozza az oxitocintermelődést.

4. ábra. Óriás- és törpenövés

A pajzsmirigy

A pajzsmirigy hormonja a sejtek energiatermelő
folyamataihoz szükséges. Ha tehát fiatalkorban
nincs belőle elegendő a vérben, akkor a sejtek „energiahiányosak” lesznek, s ezért a gyermek testi és
szellemi fejlődése egyaránt visszamarad. Súlyos
pajzsmirigy-elégtelenség következtében testileg és
szellemileg is visszamaradott lesz az egyén. Már régen megfigyelték, hogy egyes vidékeken feltűnően
gyakoriak voltak a pajzsmirigybetegségek. Kiderült,

135
11874 Biologia8 1–192_6.indd 135

2017. 02. 15. 12:55

hogy ennek az az oka, hogy az adott környék ivóvizében nincs elegendő jodidion, melynek hiányában a pajzsmirigy nem tudja felépíteni a hormonját.
A természetes jódhiány lehet tehát az egyik ok.
Ezen viszonylag könnyen segít a kereskedelemben
kapható „jódozott” konyhasó. Oka lehet ennek a
fajta visszamaradottságnak a pajzsmirigy fejletlensége is, vagy az is, ha az agyalapi mirigy nem termel
elég serkentőhormont.
Az inzulintermelés

A hasnyálmirigy tulajdonképpen kettős elválasztású mirigy, külső és belső elválasztást is végez.
Emésztőnedvet (hasnyál) is termel, de emellett
egyes sejtcsoportjai inzulin nevű hormont is termelnek. Az inzulin ahhoz kell, hogy a vérben lévő
cukor bejusson a sejtekbe, s ott felhasználódjon. Az
inzulin termelését a hasnyálmirigybe jutó vér magas
cukorszintje indítja meg, az elegendő inzulin pedig
csökkenti a vércukorszintet, mert segítségével a cukor a vérből a sejtekbe jut. Inzulin hiányában a vérben marad a cukor, és a sejtek kénytelenek más vegyületek – elsősorban zsiradékok – oxidálásával
fedezni energiaszükségletüket. Ezt az állapotot nevezzük cukorbetegségnek. Mint látjuk, az inzulintermelést nem az agyalapi mirigy irányítja; itt maga
a cukor és a hasnyálmirigy hormontermelő sejtjei
alkotják a visszajelentéses körfolyamatot.
Az inzulin neve a latin insula = „sziget”szóból származik, minthogy ezt a hormont a hasnyálmirigyben
szigetszerűen elhelyezkedő – kivezetőcső nélküli –
sejtcsoportok, az ún. Langerhans-szigetek termelik.
Egyéb belső elválasztású mirigyek

A mellékvesék – nevükkel ellentétben – nincsenek
működési kapcsolatban a vesékkel, csak azoknak a
tetején „ülnek”. A mellékvesékben többféle hormon
is termelődik, például az adrenalin. Ez az a hormon,
amely izgalmi és vészhelyzetek esetén – az idegrendszerrel együttműködve – felkészíti a szervezetet a fokozott működésre: „mozgósítja” a tartalékokat, serkenti a szívet és a vázizmokat, fokozza az
egész szervezet teljesítőképességét. (Az izgalmi és
vészhelyzetekről, valamint az adrenalin mozgósító
szerepéről olvashattál a tankönyv 133. oldalán a
Hallottál már a stresszről? című olvasmányban.) Az

adrenalin a tartalékok mozgósításával növeli a vér
cukortartalmát, ebből a szempontból tehát a hatása
éppen ellentétes az inzulinéval.
A pajzsmirigy két oldalán két-két borsónyi csomó van, az úgynevezett mellékpajzsmirigy. Ez
önálló belső elválasztású mirigy, amely a pajzsmiriggyel összehangoltan működve szabályozza a
szervezet kalciumháztartását, és hatással van a foszforháztartásra is. Fokozott működése csontritkulást
okozhat, elégtelen működése (esetleg hiánya) pedig
akár halálhoz vezető, súlyos izomgörcsöket. Ezért
pajzsmirigyműtétnél különösen vigyázni kell rá.
Még mindig a hormonokról …

A hormon szó a görög „serkenteni” igéből származik, de mint látjuk, a hormonok nemcsak serkentők,
hanem mérséklők, „fékezők” is lehetnek.
A két szabályozórendszer szoros kapcsolatát az
is mutatja, hogy például adrenalin nemcsak a mellékvesékben, hanem egyes idegsejtekben is termelődik.
A kamaszkor biológiailag legmeghatározóbb
változása az, hogy megindul a nemi hormonok nagy
mennyiségű termelése. A megjelenő, új hormonok hatására „felbillen” a szervezet hormonegyensúlya, s időbe telik, mire az új egyensúly kialakul.
Ha ez időben kívülről is beavatkozunk a hormonegyensúlyba, az súlyos
zavarokra
vezethet.
Márpedig a testépítő
szerek használata ilyen
beavatkozás. Ezeknek
a szereknek egy része
ugyanis a férfi nemi
hormonokhoz hasonló hatású vegyi anyagok, amelyek segítik
az izmok gyarapodását. De használatuk
azzal a veszéllyel jár,
hogy a szervezet saját nemihormon-termelése esetleg olyan
mértékben „megzavarodik”, hogy talán
sohasem jön helyre. S
5. ábra. Ne hormonokkal, haez érvényes a fiúkra is, nem kitartó edzéssel fejleszd
lányokra is.
izmaidat!
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BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

SZABÁLYOZÓRENDSZERÜNK
EGÉSZSÉGE
Pihenés és alvás

aktivitás

Minden szervrendszerünknek szüksége van pihenésre. Idegrendszerünk akkor pihen igazán, amikor
alszunk; de tulajdonképpen akkor is, amikor tevékenységet váltunk. Fizikai munka után pihentető
lehet az olvasás, kemény szellemi munka után viszont éppen a testmozgás hozhat felfrissülést. Tehát
nem a semmittevés pihentet, hanem az aktív pihenés, vagyis egy másfajta tevékenység. Ezért nagyon
fontos, hogy napirendünket – és egész életünk ritmusát – megfelelően alakítsuk ki, és pontosan tartsuk be (1. ábra). Az idegrendszert – és az egész
szervezetet – az egyoldalú tevékenység terheli igazán. A változatos, többfajta tevékenységet magába
foglaló napirend nem okoz túlterhelést (legfeljebb
egészen szélsőséges esetben).
Alváskor az idegrendszer nem passzív. Az agykéreg egyes központjai időnként alváskor is bekapcsolódnak, ilyenkor álmodunk. Sok megfejtendő
dolog van még az alvás és az álom szerepével kapcsolatban, de annyit már tudunk, hogy az „álomlátó” periódusoknak nagy jelentősége van a tapasztalatok elraktározásában, és abban is, hogy a központi
idegrendszer ténylegesen kipihenje magát.

Az álmatlanság többnyire a túlhajszolt, egyoldalú életmód következménye, de az élénkítőszerek (pl. feketekávé, tea, kóla, energiaital) is akadályozhatják az elalvást. A pihentető alváshoz pedig
egészséges fáradtságérzés szükséges, amely egyenletes testi és szellemi megterhelésből adódik.
Az idegrendszerre ható anyagok

Az ember már nagyon régen rájött arra, hogy különböző természetes – s napjainkban már mesterséges – anyagokkal befolyásolni tudja idegrendszere működését. Ilyenek a különböző élénkítő- és
nyugtatószerek (pl. nikotin, koffein, alkohol), amelyek azonban becsapják a szervezetet. A nyugtatók
nem oldják meg az idegesség okát, az élénkítők pedig csak az energiaraktárak kárára tudják fokozni a
szervezet aktivitását. A raktárak kimerülése után
még fokozottabb lesz a fáradtság. Az ilyen szerekkel
való visszaélés az idegrendszeren kívül más szervrendszerek károsodását is maga után vonja!
A kábítószerek (más néven drogok) tudatmódosító szerek. Hatásukra értelmileg és érzelmileg
megváltozott tudatállapotba kerül a fogyasztó, fokozottan „színesnek” látja a világot vagy különös álmokat lát. Az alkoholhoz vagy más kábítószerekhez
hozzászokott egyén függővé válik ezektől a szerektől. Meggyógyítása csak hosszadalmas, orvosi ellenőrzés alatti gyógykezeléssel oldható meg, és a visszaesés elég gyakori. Bővebben írunk erről a kérdésről a
Felelősség önmagunkért című olvasmányban (173. o.)!
Az idegrendszer betegségei

6
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1. ábra. Az aktivitás napi ritmusa

2

4

6

óra

Az agy egyik leggyakoribb betegségéről, az agyvérzésről már tanultunk a keringési rendszer betegségei között. Az idegrendszer túlhajszolása, az
egyoldalú megterhelés, a rendszertelen életmód és
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az állandó feszültség zaklatottsághoz, figyelem- és
teljesítménycsökkenéshez vagy súlyos esetben akár
ideg-összeroppanáshoz is vezethet. Az ilyen állapot legjobb ellenszere az alváskúra vagy a környezetváltozás.
Az agy legmagasabb rendű működésének betegségei az elmebajok. Az elmebetegek képtelenek
a valóságot helyesen értékelni. Olyan betegségben
szenvednek, amely miatt nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, s ezért gondoskodásra, kezelésre
szorulnak. Az elmebajok egy részét ma már tudják
gyógyítani.
Lelki egészségünk

A teljes értékű élethez a lelki egészség talán még
jobban hozzátartozik, mint a test egészsége. Az
egészséges lelkű emberre az jellemző, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott viszonyban van önmagával,
embertársaival – a világgal. Ezt a sikerélmények
alapozzák meg. Aki kora gyermekkora óta változatos életet él, a napirendje sokfajta tevékenységből
áll, az feltehetően tele van sikerélményekkel, örömélményekkel. A világ nagyon sokféle, csak meg kell
találni benne azokat a területeket, amelyek kedvünkre valók. Ez lehet szellemi és lehet ügyességi
dolog is, és még sok minden más. Előfordulhatnak
együtt vagy egymás után is, de szükségünk van
olyasmire, ami számunkra fontos, s amit örömmel
csinálunk!

Az egészséges lelki fejlődés, a harmonikus felnőtté válás alapvető feltétele, hogy a gyerek lehessen igazi kisgyerek, lehessen igazi „kölyök”, igazi
kamasz és igazi ifjú.
Vannak olyan dolgok, amelyeket az ember saját
kortársaitól tanul meg, s vannak olyanok is, amelyeket az idősebbektől. Több nemzedék együttélése
– pl. gyermekek, szülők, nagyszülők – ezért sokkal
gazdagabb lehetőség az emberi kapcsolatok és gondolkodásmódok sokféleségének megérzésére-megtanulására, ugyanakkor kétségtelenül több súrlódási felületet is nyújt: több a feszültség is, és többször
kell valakinek engednie, alkalmazkodnia.
Korunk embere többre értékeli a függetlenséget
és kényelmet – azt, hogy nincs szükség alkalmazkodásra –, mint a kapcsolatok sokrétűségét és gazdagságát. Ez is oka lehet annak, hogy egyre inkább
a „minicsalád” a jellemző, ahol a nagyszülők külön
élnek, de gyakran már a gyerekek is, mondjuk 18
éves koruk után.
Aki meghasonlott önmagával vagy állandó „háborúban” áll embertársaival, az lelkileg beteg. Aki
nem találja meg a számára örömet és sikerélményt
adó területeket, az valamiféle „pótszerhez” fog fordulni. Ilyen pótcselekvés lehet a mértéktelen evés
(mint pót sikerélmény), de ilyenek a kábítószerek
is, például a marihuána, a heroin vagy az alkohol.
A sikerélmény tartós hiánya miatt ezek az emberek
egyre kevésbé kezdenek valamilyen tevékenységbe.
Feleslegesnek érzik önmagukat is, a világot is, s ez
hajtja őket valami drasztikus pótmegoldás felé.

nn Keresd a környezetedben a pozitív példákat, az értelmes célokat, és ápold a jó barátságokat!
nn Mit jelent szerinted az a mondás, hogy „ép testben ép lélek”?
Kérdések és feladatok

1.	Mit nevezünk aktív pihenésnek? Keress saját életedből is példákat!
2.	Sorold fel az általad ismert élénkítő és nyugtató
anyagokat!
3.	Mit jelent az, hogy tudatmódosító szer?
4.	Mi az ideg-összeroppanás oka, s hogyan kezelhető?
5.	Miért szorulnak különleges kezelésre az elmebetegek?

6.	Min alapul a testépítő szerek hatása, és miért
veszélyesek?
7.	Miért fontos a változatosság és a siker az életünkben?
8.	Mit „pótolnak” a kábítószerek?
9.	Ismersz-e olyat, akinek a „hasa az istene”, vagyis az evésben látja élete „legnagyobb örömét”?
10.	Keress olyan dolgokat, amelyeket a kortársaidtól
tudsz leginkább megtanulni, s olyanokat is, amelyeket inkább a nagyszüleid korosztályától!
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Alvás

2. ábra. A csecsemők alvásszükséglete 16-20 óra

A 10 évesek alvási normája 10-11 óra, a 14-15 éveseké – vagyis a tiéd – pedig legalább 9 óra. Egyre több
vizsgálat mutatja azt, hogy a kamaszok „belső órája”
másképpen jár, mint a felnőtteké. Nevezetesen: „késik”
a belső órájuk, tehát ők még nem álmosak, amikor már
úgymond ágyba kellene menniük, reggel viszont számukra még nagyon „hajnal” van, amikor pedig már indulni kellene az iskolába. Vannak, akik szerint a megszokott iskolai
menetrend – a reggel 8 órakor kezdés – „igazságtalan”,
mert nem veszi figyelembe a kamaszok „eltolódott” belső
óráját. Részben ezzel az „időeltolódással” magyarázható,
hogy az ideális 9 óra helyett a kamaszok többnyire csak
7-8 órát alszanak naponta. A kamaszokra is vonatkozik
tehát, hogy nagyon sokáig vissza lehet élni a szervezet
„tűrőképességével”. Lehet, hogy valaki napokon-heteken
keresztül kevesebbet alszik, mint ami orvosilag-egészség-

3. ábra. A nyugodt alvás a megfelelő fejlődés alapja

ügyileg indokolt lenne, de „fittyet hány egy kis fáradtságnak”. Az idegrendszer azonban mindenképpen megsínyli
az alváshiányt.
A felnőttek alvásigénye nagy átlagban napi 8 óra körül
van. Hétvégén és szabadság idején sokan még ennél is
többet alszanak. Átlagos napokon viszont többnyire a 7
órát sem éri el az alvásidejük. Az óriási egyéni különbségeket jól mutatja, hogy például Edison (a híres felfedező)
napi 3 óránál ritkán aludt tovább, míg Einstein rendszeresen közel 10 órát.
Alvásunk nem egyenletes, a felszínes és mély alvás
szakaszai váltják egymást (4. ábra). Egy éjszaka alatt
többször is van úgynevezett REM-szakasz; ilyenkor álmodunk. Ha valakit mindig akkor ébresztenek fel, amikor
éppen az „álomlátó” szakaszban van, akkor – ha utána
mindig rendesen elalszik, és összesen alszik is annyi órát,
amennyit szokott – csökken a teljesítőképessége, nehezebben végzi a munkáját. Az álmodásnak tehát van valami fontos funkciója az agy pihenésében, de egyelőre nem
tudjuk, hogy mi az.
ébrenlét
REM
alvás szakaszai

Az alvás lényege az, hogy egy speciális idegrendszeri működés következtében az agykéreg aktivitása gátolttá válik, s ezért nem tudatosulnak a bennünket érő ingerek, és
alig végzünk akaratlagos mozgásokat. Az idegrendszer
alvás közben is végzi „feladatainak” többségét: a légzés,
a szívműködés, az emésztés, a kiválasztás, a hormontermelés mind-mind működik alváskor is. Már említettük,
hogy még az agykéreg sem alszik „teljesen”, mindig vannak olyan központok, amelyek éppen aktívak.
Mennyit kell aludnunk (2. ábra)? A 6 éves gyerek napi
alvásszükséglete 11-12 óra. Ezt nem tudja végigaludni
egyhuzamban, ezért van (volna!) szüksége délutáni alvásra is (3. ábra). Sajnos, a gyerekek igen nagy hányada ennél lényegesen kevesebbet alszik. Mivel a kisgyerek
szervezete még hihetetlen teherbíró, lehet, hogy látszólag
nincs is semmi baja az alváshiánytól. Értelmi képességei
azonban így nem fejlődnek megfelelően; állandó fáradtsága pedig nyughatatlanságban, ingerlékenységben, „hisztizésben”, a koncentrálóképesség hiányában jelentkezik.

1.
2.
3.
4.
1

2

3

4

5
6
7
8
alvással töltött órák száma

4. ábra. Az alvás görbéje a REM szakaszokkal
Nagyjából hányszor álmodunk egy éjszakai alvás során?

	Nyomozz a neten, hogy milyen angol kifejezésnek a rövidítése a REM!
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BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

SZABÁLYOZÁS
– GYAKORLATI ÓRA
Légzés

Erőltetett be- és kilégzéssel, vagyis ha gyorsan egymás után olyan mély be- és kilégzéseket végzel,
amilyeneket csak tudsz, „becsaphatod” az agyi belégzőközpontot.
nn A helyeden ülve végezz gyorsan, egymás után 20
olyan mély be- és kilégzést, amilyet csak tudsz!
Ezután lazítsd el magad, s figyeld meg, hogy
mennyi idő múlva indul el magától a légzésed!
nn Mérd meg, hogy lazítás után mennyi idő múlva
veszel újra levegőt!
	Nyugodt körülmények között hozzávetőlegesen
3 mp-enként veszel levegőt.
nn Mi az oka annak, hogy a belégzőközpontod most
ennél jóval hosszabb ideig „aludt”?
nn Válaszaidat írd a munkafüzetedbe!
Pulzus

A pulzusszám függ a megterheléstől. Aki erős fizikai munkát végez, annak nagyobb az energiafogyasztása, s ezzel együtt a pulzusszáma is. Ezt egyszerűen ki is lehet mutatni.
nn Tapintsd ki saját csuklódon a pulzusodat, s számold meg, hogy félpercenként hányat ver a szíved! A mérést háromszor végezd el! Számíts a
három mérésből átlagot! Mennyi a pulzusszámod (átlag)?
nn A mérési eredményeket írd be a munkafüzetedbe!
nn Most a padod mellett guggolj le 25-ször megállás nélkül, majd ismét számold a pulzusodat
(most is háromszor egymás után)! Számíts átlagot is!
nn Mennyi az átlagos pulzusszámod fél perc alatt
végzett 25 guggolás után?
nn Az eredményeket írd a munkafüzetbe! Eredményeidről készíts oszlopdiagramot!

A szem védekezése

1.	A szem egyik védekező reflexe a pislogás. Egyszerű vizsgálattal meg tudjuk állapítani, hogy ez
a reflex akarattal befolyásolható-e, s ha igen,
mennyire.
nn A veled szembeforduló padtársad arca előtt
váratlanul, hirtelen rántsd el a kezedet! Figyeld meg, hogy mindig pislant-e!
nn A megfigyelésedet jegyezd fel a munkafüzetbe!
nn Most ismételjétek meg a vizsgálatot úgy, hogy
a társad akarattal próbálja meg visszatartani
a pislogást! Sikerült-e neki?
nn Mire következtetsz ebből a szemhéjmozgató
izmok beidegzését illetően? A választ írd a
munkafüzetbe!
2.	A szem másik védekező reflexe a pupilla összeszűkülése, ha erős fény éri a szemet. Ez a reflex
is könnyen vizsgálható, csak egy kicsi, erős zseblámpa szükséges hozzá.
nn Zseblámpával világíts a padtársad arcába, s
figyeld meg, hogyan húzódik össze a pupillája! A megfigyelésedet jegyezd fel a munkafüzetbe!
nn Kis idő múlva (ez alatt legjobb, ha ő csukva
tartja a szemét) ismét világíts az arcába, de
most próbálja meg visszatartani a reflexet!
A megfigyelésedet jegyezd fel a munkafüzetbe!
nn Mire következtetsz ebből a pupillát mozgató
izmok beidegzését illetően? A választ írd a
munkafüzetbe!
3.	Vizsgáljátok meg azt is, hogy két szemünkre
nézve egymástól függetlenül működik-e a pupillareflex, vagy mindig együtt.
nn Zseblámpával világíts a padtársad arcába, de
most úgy, hogy csak az egyik szemébe világí-
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tasz, a másikat pedig árnyékold el egy füzettel, amelyet az orra „folytatásaként” a két szeme közé tartasz! Azt a pupillát figyeld,
amelyikbe nem világítasz!
nn A megfigyelésedet jegyezd fel a munkafüzetbe!
nn Mire következtetsz ebből? A választ írd a
munkafüzetbe!

Feltételes reflexek

A feltételes reflex egyfajta tanulási folyamat. Az
egész életünk – természetes az iskolai életünk is –
tele van kisebb-nagyobb feltételes reflexekkel. Keressetek ezekre példákat!
nn Keress az iskolai életeddel kapcsolatos, legalább
két feltételes reflexet! Állapítsd meg, hogy ezekben milyen inger milyen ingert helyettesít!
nn A válaszaidat írd a munkafüzetben található táblázatba!

nn Nézd meg a fenti képeket! Hogy tanulták meg a képeken szereplő gyerekek ezeket a tevékenysé-

geket? A válaszhoz használd fel saját tapasztalataidat, hiszen ezeket a tevékenységeket te is ismered,
a többségét te is tudod! Gondold végig egyenként!
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BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

ÖSSZEFOGLALÁS
Szabályozórendszerünk biztosítja szervezetünk ös�szehangolt működését, a belső környezet viszonylagos állandóságát. Ez azért fontos, mert ha a belső
környezetünk minden ingerre erőteljesen megváltozna, nem maradnánk életben.
Testünket állandóan érik külső és belső ingerek.
Ezeket a receptorok veszik fel, amelyek az ingert
ingerületté alakítják át. A külső ingereket fölvevő
receptorok többnyire nem csupasz idegvégződések,
hanem érzékszervek, amelyek a receptorból és az
ingerek fölvételét segítő segédberendezésekből állnak. A receptorokban keletkező ingerületek a központi idegrendszerbe jutnak. Itt történik meg az
ingerület „feldolgozása”, s innen indul a „parancs” a
végrehajtó szervekhez. Ha valamely receptor ingerülete eljut az agykéreg megfelelő központjába, akkor ott érzet keletkezik, vagyis tudomást szerzünk
az adott ingerről, érezzük azt.
A szabályozás általában körfolyamat jellegű.
Ez azt jelenti, hogy az idegrendszeri központból a
szervekhez érkező „parancsok” végrehajtásáról vis�szajelentés fut be a központba, majd ennek alapján
indul az újabb parancs. A szabályozás lényege tehát
állandó irányítás és ellenőrzés.

Idegrendszerünk felépítés szerinti két része: a
központi és a környéki idegrendszer. A központi
idegrendszer részei: az agy és a gerincvelő. Működés szempontjából az idegrendszer szintén két
részre osztható. A szomatikus idegrendszer a vázizmok és az érzékszervek működését szabályozza; általában akaratlagos és tudatosuló működésű. A zsigeri idegrendszer főleg belső szerveinket
idegzi be, működése általában nem akaratlagos és
nem is tudatosul.
A szervezet ingerekre adott válaszát nevezzük
reflexnek. A feltétlen reflexek a legfontosabb életműködésekkel kapcsolatosak. Ezek csak akkor tudatosulnak, ha az ingerület az agykéreg felé vezető
idegrostra is áttevődik. Ha két inger rendszeresen
együtt jelentkezik, akkor kialakul a feltételes reflex. Tanulási folyamataink alapját és legegyszerűbb formáit ezek a feltételes reflexek képezik.
Idegrendszerünk egészségét a túlterhelés, valamint a helytelenül használt nyugtató- vagy serkentőanyagok veszélyeztetik. A lelki egészséget leginkább a változatos, sikerélményekben gazdag élet
biztosítja.

Kérdések és feladatok

1.	Mi a receptorok szerepe a szabályozásban? Sorolj
fel néhány receptort!
2.	Értelmezd azt, hogy „a szabályozás: irányítás és
ellenőrzés együtt”!
3.	Foglald össze, hogy mi a központi és a környéki
idegrendszer szerepe a szabályozásban!
4.	Mi a hasonlóság és a különbség a szomatikus és
zsigeri idegrendszer között?
5.	Mi a reflex?

6.	Miben hasonlítanak, és miben különböznek a
feltétlen és a feltételes reflexek? Mutass be
egy-egy példát!
7.	Mit jelent az, hogy a szabályozás körfolyamat
jellegű?
8.	Mi a tudatossá válás idegi alapja?
9.	Hogyan őrizhető meg idegrendszerünk egészsége?
10.	Mit jelent a tudatmódosító szertől való függővé
válás?
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A FOGAMZÁSTÓL
AZ ELMÚLÁSIG
„A csecsemők igazi zsenik. Nem ösmertem
még tíz éven aluli gyereket, aki ne lett volna
lángész. Az emberi lény tízesztendős korában
kezd szamár lenni, és némelyik nagyon sokáig
folytatja.”
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
(részlet)
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A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

SZAPORODÁSI
SZERVRENDSZERÜNK
Az élőlények mozognak, lélegeznek, táplálkoznak,
kiválasztanak. Ezekkel a működésekkel biztosítják
saját egyedi létüket. A faj fennmaradását az élőlények szaporodása teszi lehetővé. A szaporodás az
élőlényeknek az a képessége, hogy önmagukhoz
hasonló utódot hozzanak létre. A szülők átadják
az örökítőanyagot az utódoknak. Ez biztosítja, hogy
az utódok a szülőkhöz hasonlóak lesznek. Az ember
egyedi élete a megtermékenyítéssel kezdődik és a
halállal ér véget.
nn Testi működéseink közül miért éppen a sza-

porodással kapcsolatban van a legtöbb tévhit,
babona, mellébeszélés?

2. ábra. Hímivarsejtek (spermiumok)

A férfiak ivarszervei

nyak

farok

fej

A herék tojásdad alakú szervek, a hasüregen kívül,
a herezacskóban helyezkednek el (1. ábra). Bennük
a kamaszkor kezdetétől – a nemi hormonok termelődésének beindulása következtében – folyamatosan
keletkeznek hímivarsejtek (2. ábra), amelyek a mellékherében raktározódnak. Majd egy hosszú, izmos
húgyhólyag

ondóhólyag

prosztata
hímvessző

végbél

húgycső
makk

ondóvezeték
here

herezacskó

1. ábra. Férfi ivarszervek

mellékhere

sejtmag

3. ábra. A hímivarsejt szerkezete

falú csövön, az ondóvezetéken keresztül a húgycsőbe
jutva kerülnek a külvilágba. A vezetéken áthaladó
hímivarsejtekhez két mirigy váladéka is hozzáömlik.
Így jön létre az ondó. A váladékok felhígítják a hímivarsejtek tömegét és biztosítják mozgásukhoz a
szükséges tápanyagot. A húgycső a hímvessző közepén húzódik végig. A hímvessző kiszélesedő csúcsi része a makk, amelyet egy hátrahúzható bőrkettőzet, a fityma véd.
A hímivarsejteknek három fő részük van (3. ábra). A fej lényegében sejthártyával borított sejtmag.
A farok kígyózó csapkodása révén ahhoz hasonlóan
mozog a hímivarsejt, mint az egysejtűek az ostorral. Ezt a mozgást a nyak irányítja.
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A nők ivarszervei

Belső nemi szervek. A petefészek páros szerv, a hasüreg alján (a kismedencében) helyezkedik el (4.
ábra). A petefészkekben már magzati korban kialakulnak a petesejtek (5., 6. ábra), de ekkor még
éretlenek. A petefészek felső részéhez csatlakozik a
petevezeték kiszélesedett, nyitott vége, amit alakja
miatt méhkürtnek is neveznek. (A petefészek és a
petevezeték tehát nincs összenőve). A két petevezeték a méhbe nyílik. A méh izmos falú, tágulásra
képes szerv. Belülről nyálkahártya béleli. A méhüreg
petefészek

méhnyak

érésben lévő
petesejt
érett petesejt
kilökődése

6. ábra. A petefészek és a méh felépítése

elvékonyodó része a méhnyak, amely a méhszájon át
a hüvelybe vezet (6. ábra).
A külső nemi szervek: a hüvely és a szeméremajkak (a kisajkak és a nagyajkak). A hüvely izmos
falú, szintén nyálkahártyával bélelt csatorna, külső
nyílását a szeméremajkak fedik. A szűzhártya a női
hüvelybemenetben elhelyezkedő, rugalmas rostokban gazdag, erekkel átszőtt kötőszövetlemez. Az
első közösülés alkalmával, általában vérzés kíséretében berepedezik.
A női nemi működés ciklusos. A nemi érés kezdetétől a két petefészekben található igen sok éretlen petesejt közül 28 naponként felváltva érik meg
egy-egy. A petesejt sokkal nagyobb a hímivarsejtnél. Az érett petesejt a petefészekből – nagyjából
a két menstruáció között, félidőben – kilökődik a
petevezetékbe. Ezt nevezik ovulációnak (6. ábra).

petevezeték

méh

hüvely

4. ábra. Női ivarszervek

a)

Megtermékenyítés
b)
sejtmag

5. ábra. A petesejt elektronmikroszkópos felvétele (a) és a
petesejt szerkezete (b)

A hímvessző belsejében véröblök vannak. Ha ezek
megtelnek vérrel, megduzzad és merevedik. Közösülés alkalmával a hímvessző a hüvelybe hatol, s a
hímivarsejtek a húgycsövön keresztül a hüvelybe
jutnak, majd a méhen keresztül a petevezetékbe
vándorolnak. Itt történik meg a megtermékenyítés
(7. ábra), melynek az a lényege, hogy a petesejtbe
behatol egy hímivarsejt feje és nyaka (a farok kívül
marad), és egyesül vele. Az egyesülés révén keletkező zigóta két sejtmagot tartalmaz.
A peteéréssel párhuzamosan a méh nyálkahártyája megduzzad, szinte „felkészül” a petevezeték-
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letkezik. Ezt az általában 28 naponként bekövetkező, rendszeresen ismétlődő vérzést menstruációnak nevezzük.
menstruáció
méhnyálkahártya leválik

28
25

5

20

10
14

1. méhnyálkahártya
kezd megduzzadni
2. ovuláció

7. ábra. A petesejtet körülvevő spermiumok

ből érkező zigóta befogadására. Ha azonban az
érett petesejt nem termékenyül meg, akkor nem is
tapad meg a méh falában. A méh nyálkahártyája
ilyenkor leválik, erei megrepednek, ezért vérzés ke-

3. méhnyálkahártya felkészül
a megtermékenyített petesejt
befogadására

8. ábra. A menstruációs ciklus

Ezt még jó, ha tudod!
A menstruációs naptár
Fontos, hogy minden lány pontosan tudja a menstruációjával kapcsolatos adatokat. Ennek érdekében célszerű
menstruációs naptárt vezetni (9. ábra).
1

2

3

4

5

6

7

8

Lányok-asszonyok kellemetlen problémája a „folyás”,
vagyis az, hogy a hüvely folyamatosan és erősebben váladékos. Ennek általában gombás fertőzés áll a hátterében,
ezért feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
gyenge vérzés: /

átlagos vérzés: X

erős vérzés: XX

folyás: F

hasfájás: H

9. ábra. Menstruációs naptár
A nőgyógyászati rendelésre mindig vidd magaddal a naptárt!
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A petesejtek
A születés pillanatában egy leánygyermek petefészkeiben kb. 300 000 éretlen petesejt található. Ebből az évek
múlásával nagyon sok károsodik vagy akár el is pusztul,
de a megmaradt rengeteg sejtből is mindössze kb. 400
petesejt érik meg, válik megtermékenyítésre alkalmassá a
női szervezet egész élete során. S ezek közül is nagyon
kevés, alig néhány termékenyül meg. A petefészekben
levő éretlen petesejtek életkora azonos az illető nő életkorával. A petesejt átmérője kb. 0,1 mm (vagyis 20-szor
akkora, mint a spermium feje). Az idősebb anya petesejtjei idősebbek, esetleg több köztük a károsodott. Emiatt
nagyobb az esélye annak, hogy éppen sérült petesejtet
termékenyít meg egy hímivarsejt, ezért vagy elpusztul a
zigóta, vagy valami rendellenességgel születik a gyermek.
Ezt tehát a családtervezéskor figyelembe kell venni.

A hímivarsejt és az ondó
A hímivarsejtek (más néven spermiumok), a herékben (a
kanyarulatos csatornácskáiban) keletkeznek. Ezek a mikroszkopikus méretű csatornácskák nagyon hosszúak,
egy-egy herében elérhetik az 1000 m-t is. Az ember hímivarsejtje (a farokkal együtt!) kb. 0,05 mm hosszú. Közösüléskor
kb. 300 millió hímivarsejt hagyja el a férfi szervezetét, amelyek nagyjából egy óra alatt jutnak el a petevezetékbe. Ebből
a sok millióból mindössze egynek a feje és nyaka hatol be
a petesejt plazmájába. A többi spermium útközben elpusztul. Az utód neme a megtermékenyítés pillanatában dől el.
A spermiumokat a herékből elvezető kanyargós csatornákhoz járulékos mirigyek is csatlakoznak. A húgycsőnek a húgyhólyagból való kiinduló szakaszát körülvevő
prosztata, valamint az ondóhólyagok váladéka a kiürülő
hímivarsejtekhez keveredve alkotja az ondót. A hímivarsejtek kilövellése a magömlés (ejakuláció).

ti” zigóta lenne (10.a) ábra). Ilyenkor az utódok nemükben
és minden egyéb öröklött tulajdonságukban megegyeznek. Kétpetéjű ikrek akkor születnek, ha egy időben két
petesejt termékenyül meg, s ezek a méhben egymás mellett fejlődnek (10.b) ábra). Az ilyen ikrek csak annyira hasonlítanak egymáshoz, mint általában a testvérek, hiszen
csak abban különböznek az eltérő korú testvérektől, hogy
egy időben születtek. (11. ábra) Ha az ikrek különböző
neműek, akkor nyilván kétpetéjűek.
Az ikerszülés meglehetősen ritka esemény. Statisztikai
adatok szerint kb. minden 80. terhesség ikerterhesség, s
ezen belül is csak minden harmadik-negyedik egypetéjű.
Hármas ikrek pedig csak kb. 6000 szülésből egyszer fordulnak elő. Magyarországon születtek már egészséges
négyes-, sőt ötös ikrek is. Máshol már hetes ikrek is napvilágot láttak. Manapság valamivel gyakoribbá váltak az
ikerszülések (12. ábra). Ennek főleg az van a hátterében,
hogy gyógyászati vagy fogamzásgátló céllal egyre több
nő kap hormonkezelést, és ennek következményeként
időnként egynél több petesejtje érik meg egyszerre.
Előfordul, hogy egy-egy párnak nem születik gyermeke. Ezekben az esetekben sok pár vállalkozik arra, hogy

Mit tudunk az ikrekről?
Egypetéjű ikrek születnek, ha a zigóta első osztódásával
keletkezett két sejt nem marad együtt, hanem különválnak, s úgy fejlődnek tovább, mintha mindkettő az „eredea)

b)

10. ábra. Egypetéjű (a) és kétpetéjű (b) ikrek

11. ábra. Ikrek
Állapítsd meg, hogy melyik fotón szerepelnek egypetéjű, és
melyiken kétpetéjű ikrek!
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12. ábra. Négyes ikrek
Érdeklődj a családodban! Fordult-e már elő ikerszülés a családban? Ha igen, egyszer vagy többször?

részt vegyen az úgynevezett lombikbébi programban. Ennek az a lényege, hogy hormonkezelést követően a nő
érett petesejtjeit a férfi hímivarsejtjével a női testen kívül
– „lombikban” – termékenyítik meg, és a zigótát ültetik
vissza az anya méhébe. Gyakran előfordul, hogy a kezeléskor több petesejt is megtermékenyül, és az esély növelése miatt ezeket együtt ültetik vissza a méhbe. Így – szerencsés terhesség után – ikrek is születhetnek.

13. ábra. Csang és Eng: a sziámi ikrek

A „sziámi ikrek” (13. ábra) születésének az a magyarázata, hogy a zigóta sorozatos osztódásával keletkezett
sejtcsomó valamiért kettéválik, de nem egészen, ezért
azok a szervek vagy testrészek, amelyek a szét nem vált
részből alakulnak ki, közösek lesznek.

Kérdések és feladatok

1.	Melyek a férfiak ivarszervei?
2.	A hímivarsejtek milyen páros és nem páros szervekkel vannak kapcsolatban?
3.	Melyek a hímivarsejt részei, s mi az egyes részek
feladata?
4.	Sorold fel a nők belső és külső ivarszerveit!
5.	Egy petefészekben általában hány naponként
érik meg egy petesejt?
6.	Hol termékenyül meg a petesejt?
7.	Mi a zigóta? Hány sejtnek tekinted?

8.	Mi történik a méhben, ha az érett petesejt nem
termékenyül meg?
9.	Mi a különbség a férfi és női ivarsejtek termelődése és mérete között?
10.	Van-e kapcsolat a kiválasztó és a szaporító
szervrendszer között?
	Nézz utána az interneten! Hogy nevezzük ma
Sziámot? Keresd meg a térképen! Miért lettek
híresek a sziámi ikrek, és mi lett a sorsuk?
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A FÉRFI ÉS A NŐ
A fiúk és a leányok egész életükben – már születésük előtt is – különböznek egymástól. Sőt: örökítőanyaguk különbsége alapján már fogantatásuk pillanatától mások. A serdülőkorban – vagyis abban
az életkorban, amelyben te és osztálytársaid éppen
vagytok – ez a különbség ugrásszerűen megnő. Ez
az a kor, amelyben kialakul a leendő nő és férfi.
A nemi jellegek

lődnek. A férfi és nő közti további testi különbségeket másodlagos nemi jellegeknek nevezzük (1. ábra). Ezekért nagyrészt a nemi hormonok felelősek,
amelyek részben szintén a nemi mirigyekben választódnak el. A férfi nemi hormonok hatására alakul ki
az erősebb csontozat és izomzat, a szakáll, a mélyebb
hang stb., a női nemi hormonok hatására pedig a
nőies testalkat, a gyengébb csontozat és izomzat, az
emlők, a sima arc, a magasabb hang stb.

Férfi és nő legalapvetőbb biológiai különbsége az
elsődleges nemi jelleg különbségéből adódik. Az
egyik szervezetében hímivarszervek vannak, és az
ivarmirigyekben (herékben) hímivarsejtek termelődnek. A másik szervezetében női ivarszervek vannak,
és ivarmirigyeikben (petefészkek) petesejtek terme-

Az elsődleges és másodlagos nemi jellegeken túl
számos tanult viselkedési forma is oka a férfiak és
nők különbségének. Ezek a férfi és női nemi szerepek,
amelyek csak áttételesen biológiai jellegűek. Alap-

1. ábra. Másodlagos nemi jellegek

2. ábra. Skót szoknyás férfi

A nemi szerepek
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vetően társadalmi szokások, amelyek koronként
vagy földrészenként el is térhetnek egymástól. Ilyen
például az öltözködés (2. ábra), a hajviselet, a játékok
megválasztása és a beszédstílus.
A nemi hormonok

A serdülőkor nagy változásait a nemi hormonok
irányítják. Ezek közül némelyik csak ekkor kezd
termelődni, s majd az öregedéssel a termelése csökken, vagy megszűnik. A herékben a hímivarsejt-termelés mellett hím nemi hormontermelés is folyik.
Erre hatással van az agyalapi mirigy egyik serkentőhormonja, s a folyamat negatív visszajelentésen alapuló szabályozás.
A nők nemi működése sokkal bonyolultabb,
mint a férfiaké. Ehhez a petefészkek többféle hormonjának – és természetesen az agyalapi mirigy
megfelelő serkentőhormonjainak – finoman össze-

4. ábra. Szoptató anya

hangolt működése szükséges. E hormonok szintje
egymástól is függően hol növekszik, hol csökken, s
ez biztosítja a női nemi működés megismétlődően
szakaszos, ciklusos jellegét. Ha nincs megtermékenyítés, a ciklus főbb szakaszai: a méhnyálkahártya
megvastagodása, a petesejt megérése és a menstruáció.
Ha a petesejt megtermékenyült, akkor a folyamat megváltozik. A méh nyálkahártyája nem válik
le, hanem befogadja a hólyagcsírát, amely a petevezetőben történő vándorlás közben, több egymást
követő osztódás révén alakul ki a zigótából. Ekkor
megint más hormonok lépnek működésbe, amelyek
a terhességre jellemzők, és felkészítik a kismamát
a magzat kihordására (3. ábra), megszülésére, majd
a gyermek szoptatására (4. ábra).
Érdekes, hogy minden emberben vannak férfiés női nemi hormonok is, csak más-más arányban
(5. ábra). A mellékvese ugyanis mindenkiben termel férfihormont is, a herékben viszont kismértékben női nemi hormon is képződik.
ok

rmon

férfiho
ok

rmon

női ho

♂

♀
3. ábra. Várandós kismama

5. ábra. Nemi hormonok aránya férfiakban és nőkben
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Érdekességek a nemi hormonokról és a nemi szerepekről
Milyen összefüggések vannak
a női nemi hormonok között?
A petefészek terhességi hormonja gátolja azt a hormont,
amely további petesejtek megérését serkenti; ezért terhesség alatt nincs újabb peteérés. Ezt használják fel a
hormonális alapú fogamzásgátló tabletták. Hormonálisan
olyan állapotot teremtenek a női szervezetben, mintha
terhes lenne, s ilyen módon megakadályozzák a tényleges teherbe esést.
Hormonokkal nemcsak megakadályozni lehet a terhességet, hanem elő is lehet azt segíteni. Ha például a
meddőség oka a peteérés hiánya, akkor a megfelelő serkentőhormonok adagolásával esetleg beindítható a peteérés.
Serdülőkorban – a belépő új hormonok miatt – új állapotba kerül az egész hormonrendszer, s amíg az új
egyensúly nem alakul ki, addig a rendszer sérülékeny.
Serdülő lányok számára ezért különösen veszélyesek a
hormonális fogamzásgátlók, mert teljesen felboríthatják a
hormonrendszer amúgy is kényes egyensúlyát!

Férfi és női szerepek
Vannak férfias megjelenésű nők és nőies kinézetű férfiak.
Az ő másodlagos nemi jellegeik nem kifejezettek. Ennek az
oka hormonális zavar is lehet. Például az, hogy egy nőben
– esetleg daganat következtében – a mellékvese túlságosan sok férfihormont termel; vagy az, hogy egy férfi heréjében a szükségesnél kevesebb férfihormon képződik.

Sok tényezőtől függ, hogy valaki mennyire nőies vagy
férfias, s hogy mennyire érzi jól magát férfiként vagy nőként a „bőrében”. Az öröklött sajátságok, a hormonális
adottságok, a tanult nemi szerepek bonyolult hálózatot
alkotnak, amely sokféle fokozatot tesz lehetővé. Testi és
lelki nemi sajátságaink terén is „mozaikosak” vagyunk.
Minden jellemző tulajdonságunk valahol egy képzeletbeli
„abszolút férfi  abszolút nő” skála valamely pontján van,
s az is lehet, hogy egyes jellemzőink akár a skála különböző „térfelén” vannak.

Mi a biológiai és mi a társadalmi érettség?
A biológiai érettség nem azonos a társadalmi érettséggel.
Mátyás király korában nagyjából egyszerre, 16-17 éves
korban következett be az ivari és a társadalmi érés. (Később, Erzsébet királynénak – Sissynek – 36 éves korában
már unokája is volt.) Azóta a biológiai érés (elsősorban
a jobb táplálkozási és higiénés körülmények következtében) előbbre tolódott; a társadalmi érés viszont későbbre
(a bonyolultabb „követelmények” miatt). Minthogy ma a
biológiai érés hazánkban átlagosan kb. 13 éves korban
megtörténik (lányok esetében előbb, a fiúknál később),
a társadalmi érettség azonban csak 19-20 éves korban
– vagy még később – következik be. Így mindenkinek az
életében van néhány év, amikor „felemás” helyzetben van.
Ti éppen ebben a korban vagytok. Művelődjetek, tanuljatok, sportoljatok, alakítsatok baráti kapcsolatokat, hogy
testileg és lelkileg is egészséges fiatalokká, majd később
egészséges felnőttekké válhassatok!

Kérdések és feladatok

1.	Melyik életszakaszban kezdődik a fiúk és a lányok különbözővé válása?
2.	Mi a serdülés biológiai alapja?
3.	Mit nevezünk elsődleges nemi jellegnek?
4.	Sorolj fel női és férfi másodlagos nemi jellegeket!
5.	Sorolj fel nem biológiai jellegű nemi különbségeket!
6.	Hasonlítsd össze a herék és a petefészkek működését!

7.	Hasonlítsd össze a petefészkek működését a
hasnyálmirigyével!
8.	Hol termelődik a nőkben férfihormon és a férfiakban női?
9.	Milyen folyamatokból áll, és milyen hosszú a
női nemi ciklus?
10.	Melyek a zigóta kialakulásának és további fejlődésének lépései?
11.	Milyen hormonális változás következik be terhesség esetén?
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NEMI ÉLETÜNK EGÉSZSÉGE
A szexualitás elsődleges biológiai feladata az utódnemzés, de emellett az ember életében örömszerző,
párkapcsolatot erősítő és agresszivitáscsökkentő szerepe is lehet. Míg tehát az állatvilágban az utódnemzés kizárólag ösztönös folyamat, az egészséges
emberi szexualitásnak része az érzelmi telítettség, a
felelősség és a kulturális szabályok betartása is
(1. ábra).

de a magzat kihordása és megszülése a szervezetüket még túlságosan megterhelné.
Más helyzetben vannak a fiúk. Mivel az ő szervezetük a közösülésre már ugyanúgy alkalmas,
mint a lányoké, viszont az esetleges terhesség testileg nem őket érinti, könnyebben belemennek
„kalandokba”. Az érzelmi alapok nélküli, futó kapcsolatokból álló szexuális élet mindkét nemű fiatal számára az igénytelenségbe süllyedés veszélyét
hordozza. A kamaszok biológiai és pszichés érettsége még nincs összhangban egymással, ezért a túl
korán elkezdett szexuális élet kiégettséghez vezethet. A túl korán megkezdett nemi élet tehát a fiúk
számára lelkileg megterhelő. A lányok számára a
nem kívánt terhesség nemcsak lelkileg, hanem
testileg is rendkívüli veszélyeket jelent! Fontos,
hogy a szexuális élet megkezdése előtt kellően tájékozottak legyetek a nemi úton terjedő betegségekről, azok megelőzésének lehetőségeiről és fontosságáról!

1. ábra. Az ember szexuális viselkedésnek részét képezik
az érzelmek is

nn Milyen következményeit látod annak, hogy

napjainkban a szexualitás fokozatosan egyre
függetlenebbé válik az utódnemzéstől?

A nemi élet kezdetén

Nemi életre csak a testileg, lelkileg érett, egészséges
szervezet alkalmas igazán. A serdülők szervezete
biológiai szempontból még nem tekinthető teljesen érettnek, tehát ebben az életkorban a szexuális
tevékenység – már csak ezért is! – nagyon megfontolandó. A lányok szervezete ilyenkor nincs még
felkészülve a terhességre és a szülésre. Mivel szervezetükben petesejtek érnek, már teherbe eshetnek,

2. ábra. A jó párkapcsolatot őszinteség és bizalom jellemzi
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nn Beszéljünk a szexualitásról őszintén! Kérdezz!

Kérj segítséget szüleidtől, tanárodtól!

A biológiai érést a lányok esetében a menstruáció megjelenése jelzi. A fiúk esetében – bár kevésbé
pontosan és egyértelműen – az éjszakai magömlés
mutatja, hogy a szervezetben megindult a nemi
hormonok működése és az ivarsejtek termelése. Ez
azt jelenti, hogy éjszaka, többnyire szexuális tartalmú álmok közben kevés ondó távozik. Lehet, hogy
az illető föl sem ébred, csak a magömlés nyomait
látja reggel. Ez természetes.
A nemi szervek tisztán tartása

A külső nemi szervek környékének tisztaságára
nagy gondot kell fordítanunk. Ezen a testtájon
ugyanis igen sok faggyúmirigy van – négyzetcentiméterenként 35-40 –, s ezek sok fehérjetartalmú,
zsíros váladékot termelnek. A váladékok bomlása
következtében elszaporodó káros mikroorganizmusok (görög = „apró szervezet”) gyulladást okoznak.
Kísérő tünet a kellemetlen szag.
Mivel a combok közrezárják a külső nemi szerveket, ez a tájék rosszul szellőzik. Ezért naponta
meg kell mosni langyos vízzel a nemi szervek és a
végbélnyílás környékét. A fiúknak a hímvessző feji
részét (az ún. makkot) borító fitymát is meg kell
mosniuk. A lányoknak a menstruáció idején nemcsak szabad, de kell is mosakodniuk a nemi szervek
környékén, kád vízben ülve fürdeni viszont nem javasolt! Ilyenkor a méh szája ugyanis kicsit nyitva
van, így a fertőző baktériumok könnyebben bejuthatnak a belső nemi szervekbe. Fontos az is, hogy a
lányok székletürítés után elölről a végbélnyílás felé
töröljenek, mert ellenkező esetben székletmaradvány kenődhet a külső nemi szervekre, s kórokozók
juthatnak a hüvelybe is!
A lányok ápoltságához különösképpen hozzátartozik az intim higiénia. A hüvelyflóra jótékony
baktériumai savas kémhatást alakítanak ki, amely
így védelmet nyújt a kórokozókkal szemben. A hüvely öntisztuló tulajdonsággal bír, így elég naponta
a külső nemi szerveket megtisztítani. A megfelelő pH-egyensúly fenntartására használjunk savas
kémhatású intim mosakodószert. A szappanok és
tusfürdők lúgosító hatásaik miatt felboríthatják az
egyensúlyt, így intim részeken ne alkalmazzuk.

A szexuális úton terjedő betegségek

A „nemi betegségeket” olyan kórokozók okozzák,
amelyek közösüléskor jutnak egyik emberből a másikba. Ezek a kórokozók a bőr védelmi vonalain
nem tudnak áthatolni, de a nemi szervek érzékeny
nyálkahártyáin keresztül be tudnak jutni a szervezetbe. Ma mintegy 15-féle, nemi érintkezéssel terjedő fertőző betegséget tartanak nyilván. A középkor óta rettegett nemi betegség a szifilisz (pontatlan
nevén: vérbaj) (3. ábra). A fertőzött ember akár
évtizedekig is elélhet betegen, így terjesztheti a
kórokozót. A betegség korai szakaszában a nemi
szerven, esetleg szájnyílásnál, végbél környékén
gyulladás, fekély alakul ki, később panaszt okozó
bőrkiütések jelennek meg testszerte. A szifilisz
többnyire csak az utolsó szakaszban okoz idegrendszeri károsításokat, erőteljes leépülést, majd halált.
A szifilisz ma már elég sikeresen gyógyítható.

3. ábra. A szifilisz kórokozója

A 20. század vége óta a legfélelmetesebb nemi
betegség az AIDS. Ezt a súlyos, ma még gyógyíthatatlan betegséget a HIV-vírus okozza, amely lerombolja a szervezet immunrendszerét, betegségek elleni védekezőképességét (4. ábra). Így az AIDS-beteg
olyan kisebb fertőzésekbe is belehalhat, amelye-

4. ábra. HIV-vírus
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ket egyébként könnyen legyőzne és kiheverne. Az
AIDS gyógyítása még ma sem igazán megoldott;
védőoltás sincs ellene. Az egyedüli megoldás a megelőzés. (Az AIDS-ről további információkat találsz
a tankönyv 156. oldalán a kiegészítő olvasmányban.)
Minden nemi betegség terjedésében döntő szerepe van a szexuális partnerek sűrű váltogatásának.

Aki tehát „sportot” űz abból, hogy minél több kapcsolata legyen, óhatatlanul növeli a veszélyt, hogy
esetleg nemi betegséget kap.
Ajánlott a szexualitással kapcsolatos problémával szakorvoshoz – pl. gyermeknőgyógyászhoz – fordulni!

Kérdések és feladatok

1.	Miben tekinthető egy serdülő felnőttnek, és mi
az, amiben még nem érett?
2.	Mi jelzi a lányoknál, s mi a fiúknál a biológiai
érést?
3.	A túl korai nemi élet milyen veszélyekkel jár a
fiúkra és a lányokra?
4.	Miért különösen fontos a külső nemi szervek
tisztán tartása?

5.	Menstruáció alatt miféle tisztálkodási szabályok
érvényesek, s miért?
6.	A nemi betegségek kórokozói hol jutnak be a
szervezetbe, s miért éppen ott?
7.	Mit károsítanak a nemi betegségek kórokozói?
	Nézz utána a neten! Melyek a leggyakoribb nemi
betegségek, hogyan terjednek és hogy előzhetők
meg?

A fogamzásgátlás
A családtervezés érdekében szükség lehet fogamzásgátlásra is. Egyik típusuk a hímivarsejtek petesejtekhez való
eljutását gátolják. A gumi óvszer már a hüvelybe sem engedi a spermiumokat, a méhbe felhelyezett „spirál” pedig
onnan nem engedi tovább a petevezetők felé. A másik
elv hormonális hatásokon alapszik. A fogamzásgátló tabletták a női szervezet hormontermelésében a várandóssághoz hasonló állapotot idéznek elő, ezért nem érik meg
petesejt a petefészkekben, s így nincs, mi megtermékenyüljön.
A petesejt érésének megakadályozása. A petefészkekben a petesejtek bonyolult hormonális együtthatás eredményeként érnek meg. Ha ebbe a folyamatba mesterségesen
beavatkozunk, meg tudjuk akadályozni a petesejt érését.
Ezen az eljáráson alapszik a fogamzásgátló tabletták nagy
része (5. ábra). Ma már kombinált fogamzásgátló tablettákat alkalmaznak főként, amelyek alkalmazkodnak hormon-

5. ábra. Fogamzásgátló tabletták

tartalmukkal a női nemi ciklushoz. Ennek „legegyszerűbb”
módja, hogy mesterséges hormonbevitellel a terhességre
jellemző állapotot alakítják ki (6. ábra). Mivel azonban a serdülők szervezete a nemi hormonok termelődésének megugrása következtében amúgy is meg van terhelve, nem
ajánlatos a hormonrendszer kényes egyensúlyát ilyen „pirulával” még külön megbolygatni.
A menstruáció 5. napja

Gyógyszerszedés kezdete

22 nap – tabletta szedése

6 nap
tabletta
nélkül

6. ábra. Fogamzásgátló tabletta szedése a menstruációs
ciklus során

A hímivarsejtek érésének megakadályozása. Vannak
már hírek „férfitablettáról”, vagyis olyan szerekről, amelyek átmenetileg leállítják a spermiumok megérését. Ezek
azonban még nem jutottak el a gyakorlati alkalmazásig.
A két ivarsejt találkozásának megakadályozása. A petevezeték elkötése (egy kis operációval) lehetetlenné teszi, hogy a spermiumok a petesejthez jussanak. A hímivarsejtek mozgásának korlátozását valósítja meg a gumi
óvszer (amely egyúttal a szexuális úton terjedő fertőződések lehetőségét is nagy hatékonysággal kizárja) (7. ábra).
Ugyanez a szerepe azoknak a hüvelybe helyezett eszközöknek is (pl. a pesszárium), amelyek elzárják a méh bemeneti nyílását.

154
11874 Biologia8 1–192_6.indd 154

2017. 02. 15. 12:55

A zigóta beágyazódását akadályozó eszköz az ún.
spirál. Ez egy néhány cm-es fém (vagy műanyag) eszköz
– melynek gyakran valóban spirális alakja van –, amelyet
orvosi segítséggel fölhelyeznek a méhüregbe, s viszonylag
hosszú időn keresztül is ott maradhat. Léteznek „esemény”
utáni tabletták a nem kívánt terhesség megakadályozására. Ezekről azonban tudni kell, hogy nagyon keményen beleavatkoznak a szervezet hormonális egyensúlyába, ezért
nem elhanyagolható a veszélyük.
Minden fogamzásgátló eljárással szemben az a követelmény, hogy ne legyen ártalmas az egészségre, és ha
a fogamzás mégis bekövetkezik, ne károsítsa a magzatot. A gumi óvszer használata a fertőző nemi betegségek
és az AIDS ivarszervek útján való terjedését is megakadályozza.

7. ábra. Gumi óvszer

Amire egész életünkben figyelnünk kell:
a szaporítószervek fontosabb betegségei
A férfi szaporítószervek fontosabb betegségei

A női szaporítószervek betegségei

Főleg vírusos fültőmirigy-gyulladás következményeként alakul ki. Ha a herecsatornák elzáródnak, csökken a hímivarsejtek termelődése.
 Ondóhólyag- és prosztatagyulladás. Gyakori betegség,
a baktériumok a húgycsövön, a vér- és nyirokereken
jutnak be. A húgycső végén reggelente megjelenő kis
váladékcsepp utal a fertőzésre.
 Fitymaszűkület. A hímvessző leggyakoribb elváltozása.
(A fityma nem húzható a makk mögé.) A szűkület közösülési akadályt is okoz. Kis műtéttel rendbe hozható.
 Prosztatamegnagyobbodás. Idősödő férfiak betegsége, a férfihormon-termelődés csökkenésének következménye. Általában urológiai vizsgálat mutatja ki.
Akkor okoz problémát, ha a megnagyobbodás elzárja
a húgycsövet. A pangó vizelet előbb-utóbb károsítja a
veséket. Műtéttel az elváltozás helyrehozható.
 Prosztatarák. Rettegett betegség, korai felismerése a
gyógyulás szempontjából fontos. Általában urológiai
vizsgálat mutatja ki. Sokáig nehéz észrevenni, de laborvizsgálattal kimutatható. Hormoninjekciókkal, műtéttel
elérhető a gyógyulás. Nagyon ajánlott a prosztataszűrésen való részvétel.
 Hererák. Egyre gyakrabban előforduló betegség fiatal
férfiak körében. Kialakulása könnyen észrevehető a herék rendszeres – akár havi – önvizsgálatával. Ha csomó, fájdalmas duzzanat észlelhető, azonnal orvoshoz
kell fordulni!

 Gyulladásos

 Heregyulladás.

megbetegedések. A gyulladást baktériumok, gombák és egysejtűek okozhatják. A folyamat a
petevezetékek elzáródásához és meddőséghez vezethet. Antibiotikumokkal jól gyógyítható betegségek.
 Hüvelyfolyás. Gyakori betegség, baktériumok, gombák
és egysejtűek is okozhatják. A betegséget égető, viszkető érzés kíséri. Ha ez a tünet jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni.
 Jóindulatú daganatok. A petefészekben keletkező ciszták (folyadékot tartalmazó tömlők) és a méhizomzat daganatai, a miómák nem rosszindulatúak. A mióma növekedése különösen kellemetlen alhasi fájdalmat okoz.
Nőgyógyászati vizsgálattal megállapítható betegség.
 Rosszindulatú daganatok. Félelmet keltő elváltozások,
mert csak elég késői stádiumban ismerhetők fel. A
méhnyakrák az összes női rákbetegség között a legelterjedtebb volt. Ma már ismerjük a kórokozót (HPV-vírus), védőoltás is van ellene. A méhtestrák a többször
szült nők daganatos betegsége. Apró kellemetlenségek (folyás, vérezgetés) észlelése esetén azonnal nőgyógyászhoz kell fordulni! Az emlőrák rettegett betegség, Korai felismerése igen fontos. Minden nőnek szüksége van az emlők önvizsgálatára, havonta a menstruáció után végig kell tapogatni az emlőket álló és fekvő
testhelyzetben. Figyelmet érdemel minden keményebb
csomó és bőrelváltozás az emlőbimbók környékén.
Ezek észlelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!
 Vérzési rendellenességek. Kórosnak tekinthető a ritkán jelentkező, túl rövid ideig tartó vérzés. De kóros
az ellentéte is: az elhúzódó, bő vérzés. Nőgyógyászati
vizsgálattal kideríthető, hogy a többféle ok közül melyik felelős a tünetekért. Nagyon komolyan kell venni a
hosszabb ideig fennálló kismértékű pecsételő vérzést!
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További fontos információk
Mi a meddőség?
A meddőség azt jelenti, hogy rendszeres nemi együttélés ellenére sem következik be fogamzás. A meddő házasságokban nagyjából fele-fele arányban a férfi, illetve
a nő az „oka” a gyermektelenségnek. A női meddőség
gyakori oka, hogy a petevezeték elzáródik. Így az érett
petesejthez nem tudnak eljutni a spermiumok, nem történhet megtermékenyülés. Az elzáródás gyakori oka a
korábbi fertőzés következtében kialakult gyulladás. Kisebb méretű elzáródást megfelelő orvostechnikai eljárással – amelyet hüvelyen keresztül végeznek, veszélytelen és kevésbé fájdalmas – meg lehet szüntetni. Ha
ez a módszer sikertelen, akkor is van lehetőség a megtermékenyítésre.
Ilyenkor a nő hasfalán át egy speciális műszerrel leszívják a petefészek felületéről az érett petesejtet. A petesejt épségét gondosan megvizsgálják, különleges
tápoldatba helyezve megtermékenyítik a férj aznap levett spermájával. Ez a mesterséges megtermékenyítés.
A zigóta 16–32 sejtes állapotáig a tápoldatban fejlődik
tovább. Néhány nap múlva az egyedfejlődés elején levő
kis szervezetet az üvegedényből beültetik az anya méhébe, ahol az tovább fejlődik. Az ilyen eljárással életre
hozott újszülötteket „lombikbébiknek” nevezik (8. ábra).
Az eljárás sikeres, hiszen ma már a lombikbébik gyermekei is köztünk élnek.

A férfiak magtalanságának – ahogy a férfimeddőséget nevezzük – sokféle oka lehet. Az egyik leggyakoribb
esetben kevés az ondóban az érett, megtermékenyítésre
képes hímivarsejt. Ez a probléma napjainkban gyakoribb,
mint régebben. Többféle káros – a hímivarsejt-termelést
érintő – környezeti hatás éri a szervezetet. Az egyik ok
lehet az, hogy a fiúk (és férfiak) divatból feszes, szoros
alsónadrágot hordanak – néhányan még éjszaka is –,
ezért csökken a heréikben a spermiumképződés mértéke. A hímivarsejt-képződés ugyanis csak az átlagos testhőmérsékletnél kicsit alacsonyabb hőmérsékleten folyik
normálisan, amit megfelelően biztosít az, hogy a herék a
testen kívül vannak.

Abortusz
Spontán abortusznak (vetélésnek) nevezik, ha a terhesség megszakad, s életképtelen, fejletlen embrió vagy
magzat jön világra. Ezt előidézhetik az ivarsejtek örökítőanyagának hibái, de oka lehet a terhes nő életmódja vagy
a munkakörülményei is.
A mesterségesen megszakított terhességet művi
abortusznak nevezzük. Ez az anya számára is veszélyes:
maradandóan sérülhet a méhfal is, a méhszáj is, ami esetleg lehetetlenné teszi egy későbbi – már akart – terhesség kihordását. Ezért messzemenően kerülendő! Kivételt
képez az olyan terhesség, amelyről az orvosok úgy döntenek, hogy az anya vagy a magzat életét veszélyezteti.
Súlyos etikai kérdéseket is felvet a művi abortusz, ugyanis
ilyenkor lényegében egy „emberkezdeményt” pusztítanak
el.

A nemi élettel kapcsolatos
további információk

8. ábra. Lombikbébi-eljárás

Az azonos neműek iránti nemi vonzalmat homoszexualitásnak nevezzük. Homoszexuális az a személy, akinek
szexuális érzései, vágyai tartósan az azonos neműek felé
irányulnak. Ellentéte a heteroszexualitás, tehát az ellenkező nem iránti vonzódás. A kizárólagosan hetero- és homoszexualitás között átmeneti fokozatokat is ismerünk. Bár
folyik a szakmai vita, egyre valószínűbb, hogy a homoszexuális hajlam részben öröklődés kérdése, részben környezeti hatások eredménye. Ugyanakkor nincs sok esélye
annak, hogy egy homoszexuális heteroszexuálissá válik a
többségi társadalom „nyomására”, pedig szinte állandóan
találkozik (filmben, könyvben, plakáton, reklámokban stb.)
a heteroszexualitás örömeivel. Ugyanígy nincs reális veszélye annak, hogy egy heteroszexuális „meleggé” válik
attól, hogy ismeri, látja mások ilyen irányultságát. Nyilvánvaló, hogy a homoszexualitás biológiai értelemben nem
természetes, hiszen nem teljesül a szexuális tevékenység
biológiai célja, az utódnemzés. Riogatni azonban fölösleges vele.
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A szexuális önkielégítés (szaknyelven: maszturbáció)
mindkét nemnél előfordul. Gyakran felnőttkorban is. Ilyenkor a közösülésre jellemző ingerek utánzásával nemi örömöt okoz önmagának az illető. Ez ugyan nem a természetes módja a nemi kielégülésnek – s fennáll a veszélye a
mértéktelenné válásnak, rászokásnak –, mégis indokolatlan dolog ezért bűntudatot vagy betegségtudatot kelteni
a fiatalokban.
A mohamedán és a zsidó vallás is előírja a fiúgyermekek
körülmetélését. Ez azt jelenti, hogy a fityma elülső részét
levágják, s így a makk többé-kevésbé csupasz lesz. Ennek a vallási szokásnak egészségügyi vonatkozása is van,
nevezetesen az, hogy így csökken az elégtelen mosakodás okozta gyulladás esélye. Egészen más célú, mégis
hasonló eredményű az, amikor ugyanezt a műtétet olyan
fiúkon végzik el, akiknek valamilyen ok miatt fitymaszűkülete van. Ez a szűkület ugyanis – azonkívül, hogy tisztálkodási probléma is – felnőttkorban közösülési nehézséget
okoz.

Tudod-e az AIDS-ről?
A betegségről 1981-ben számoltak be először, de magának a vírusnak a pontos meghatározása csak 1986ban történt meg. A HIV afrikai eredetű; egy csimpánzokat
megbetegítő vírus olyan módosulata, amely „átugrott” az
emberre. Nagyon rövid ideig bírja ki nedvesség nélkül,
ezért például az ép bőrön keresztül nem tud behatolni a
szervezetbe. Csak testnedvek útján, a nyálkahártyákon
keresztül jut a vérkeringésbe. Ott blokkolja azokat a fehérvérsejteket (T-segítő), amelyeknek az immunrendszer

összehangolt működésének befolyásolásában, „riasztásában” központi szerepük van. Így azok a fehérvérsejtek
(B-nyiroksejtek), amelyeknek az a feladata, hogy ellenanyagot termeljenek a HIV-vírus, vagy bármilyen kórokozó ellen, nem működnek, mert nem kapnak riasztást a
segítő T-sejtektől. Így a szervezet védtelenné válik a fertőzésekkel szemben.
Az AIDS először homoszexuálisokon jelentkezett, s
akkor azt gondolták, hogy jellegzetesen a homoszexuálisok betegsége. Azóta kiderült, hogy heteroszexuális úton
is terjed. Az AIDS-betegek több mint 2/3-a Afrikában él,
s ott szinte kizárólag férfi-nő kapcsolat útján terjed ez a
betegség.
Azok a kábítószerezők, akik injekcióban adják be maguknak az „anyagot”, súlyosan veszélyeztetettek. A közösen használt tű – ha fertőzött – ugyanis azonnal a vérpályába juttathatja a kórokozót.
A HIV-fertőzés nem jár azonnal AIDS-betegséggel.
Vannak, akiken akár csak egy évtized múlva jelentkeznek
a betegség tünetei. Ez azért jelent súlyos problémát, mert
ezen idő alatt számos további embernek adhatják tovább
a fertőzést és a halálos kórt.
Az elmúlt években több millió gyermek is meghalt
AIDS-ben. Ők fertőzött anyjukon keresztül, már megszületésük előtt megkapták a betegséget. Ma a világon
nagyjából 40 millió fertőzött ember van. Botswanában a
felnőtt lakosság negyede, a várandós kismamák harmada
fertőzött. Ha nem javul a helyzet, akkor Afrikában az elkövetkező időszakban évente 2-3 millió ember fog meghalni
ebben a betegségben. Örvendetes azonban, hogy a jelek
szerint a HIV-fertőzöttek súlyos beteggé válása nagymértékben csökkent az utóbbi években. Reménykedhetünk
abban, hogy a HIV-fertőzés lassan „enyhül”.

157
11874 Biologia8 1–192_6.indd 157

2017. 02. 15. 12:55

A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

EGYEDFEJLŐDÉS I.
A MÉHEN BELÜLI FEJLŐDÉS
5.

nn Milyen fő szakaszokra tagoltuk az emlősálla-

tok egyedfejlődését?
nn Eddigi életedet milyen fejlődési szakaszokra
osztanád? Milyen alapon döntöttél?

A megtermékenyített petesejttől a magzatig

Az egyedfejlődés a megtermékenyítéstől (1. ábra)
az egyed haláláig tart. Az ember egyedfejlődésének
két fő szakasza a méhen belüli és a születés utáni
(vagyis méhen kívüli) fejlődés.
A megtermékenyített petesejt az anyaméhben
fejlődik (2. ábra). Az fejlődő utódot embriónak, a
12. héttől már magzatnak nevezzük. Ekkorra kialakul valamennyi szerve. A következő hónapokban
erőteljes növekedés következik.
A gyorsan fejlődő kis szervezetet a magzatburok a benne levő magzatvízzel együtt védi. Óvja a
rázkódások, ütődések ellen, egyenletes hőmérsékletet biztosít, és lehetővé teszi, hogy a magzat minden irányban egyenletesen növekedhessen, szabadon mozoghasson.

2.

1.

3.

4.

méhlepény
köldökzsinór

méhfal

6.

8.

7.
magzatburok

méhszáj

9.
1: a megtermékenyülő petesejt
2–7: az embrió kifejlődése a 12. hétig
8–9: a magzat fejlődése a születésig

1. ábra. Megtermékenyítés

2. ábra. A méhen belüli fejlődés
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3. ábra. 7 hetes embrió

4. ábra. 12 hetes magzat

5. ábra. 20 hetes magzat

nn Hasonlítsd össze a 2. ábra megfelelő időszakait a 3., 4., és 5. ábrával! Keresd meg a rajzon a méhle-

pényt, a magzatburkot és a köldökzsinórt!

A magzat nem lélegzik, s nem működik a bélcsatornája sem. Anyagcseréje a méhlepényen keresztül bonyolódik le. A méhlepényben az anya
vérerei és a magzat vérét szállító erek is dúsan elágaznak. A két érhálózat nagy felületen érintkezik
egymással, így megtörténhet közöttük az anyagkicserélődés. A méhlepény és a magzat között a köldökzsinór ereiben keringő vér szállítja az oxigént
és a szén-dioxidot, illetve a tápanyagokat és a bomlástermékeket.
A magzat mozgását az anya általában a várandósság félidejében érzi meg először. A méhen belüli
élet kb. 280 napig tart. Ez kb. 40 hétnek felel meg.
A betöltött 36. hét után már egészséges, a méhen
kívüli életre megérett baba születhet (legfeljebb kisebb testtömeggel). Ha a 40. hét végéig nem indul
el természetesen a szülés, akkor a születendő gyermek és az anya védelme érdekében megindítják a
szülést.

Két világ határán

A szülés kezdetén a magzatburok megreped; a kifolyó magzatvíz síkossá teszi a magzat útját, s ezzel
segíti a szülést (6., 7. ábra). A méhizomzat szakaszos

6. ábra. Újszülött

7. ábra. Új élet születik

nn Tudtad, hogy a szülés lefolyása nemcsak az anya szervezetét viseli meg, hanem a világra törekvő új-

szülött is nagyon kimerül? Nézz utána és érdeklődj, hogy miért fárad el az újszülött!
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összehúzódásai következtében először általában a
magzat fejecskéje, majd utána az egész teste hagyja
el az anya szervezetét. Ekkor elvágják és elkötik a
köldökzsinórt. Kis idő múlva megszületik a méhlepény is.
Talán azt is gondolhatnánk, hogy a gyermek
40 héten át tartó fejlődése és növekedése teher a
kismama számára. (Innen ered a nem jól hangzó
terhesség elnevezés is.) Ugyanakkor a gyermeket
hordó nők szeretettel várják a testükben fejlődő
kis ember világra jöttét, ezért nevezik ezt az állapotot igen találóan várandósságnak. A magzat
fejlődése megterheli az anyai szervezetet, ezért

ebben az időszakban kímélő életmódot kell kialakítaniuk az anyáknak. A születendő gyermek
egészsége érdekében teljes mértékben tartózkodniuk kell a dohányzástól, a szeszesital-fogyasztástól, minden ártalmas vegyi anyagtól és a sugárzástól!
nn Kultúrák és korok véleménye nagyon eltér ab-

ban a kérdésben, hogy a szülés hol és hogyan
történjen, s ki legyen (vagy ne legyen) ott. Neked mi a véleményed?
nn Érdeklődj a szüleidtől: te hogyan születtél?

Mi a méhlepény és a magzatvíz szerepe?
A méhlepény anyai vérrel telt öblökből és a közéjük nyomuló, apró magzati bolyhokból áll. A terhesség nyolcadik hete
körül már teljesen kész a működésre. A méhlepény vastagsága szüléskor mintegy 3 cm, az átmérője pedig átlagosan
20 cm. Nemcsak kapcsolatteremtő rendszerként működik
a gyermekvárás idején, hanem különféle anyagokat, fehérjéket, hormonokat is készít a fejlődő magzat számára.
A magzatvizet a magzatburok termeli. A szülés alkalmával 600–800 ml magzatvíz folyik el. A fél liternél ke-

vesebb vagy másfél-két liternél több magzatvíz rendellenességnek számít. A magzatvíz víztiszta vagy enyhén
opálos, vízszerű folyadék. A magzatvíz 98 százaléka víz,
2 százaléka só és magzati sejtek. Tisztaságát a folyamatos termelődés és cserélődés biztosítja. Ha zavarossá
vagy elszíneződötté válik, kóros állapotra utal.
Ha esetleg magzati széklet (magzatszurok) is kerül
bele, zöldes lesz a színe. Mivel enyhén lúgos kémhatású,
gátolja a baktériumok szaporodását.

A szülés és a császármetszés
A szülés a magzatvíz elfolyásával indul. Ezt követik a méhizomzat időszakos összehúzódásai következményeként a
kezdődő szülőfájások. A fájások eleinte ritkábban, majd
egyre gyakrabban jelentkeznek, és egyre erőteljesebbé
válnak. A méhszáj kitágul, a méhizomzat összehúzódik, a
szülőcsatornán keresztül világra jön az újszülött. A magzat
kitolásában a törzs és a végtagok izomzata is segít. A szülés nemcsak az anyát, hanem a magzatot is kifárasztja.
Amikor az újszülött a világra jön, a szülészorvos elköti
és átvágja a köldökzsinórt. A szülés befejező szakaszában „megszületik” a méhlepény és a leváló magzatburok
is. Ezzel azonnal megszűnik a terhességet fenntartó hormonok termelése, és egyidejűleg elkezdődik a tejelválasztásért felelős hormon termelődése.
A szülés befejeződése után következő 4-6 hetes időszakot gyermekágynak nevezzük. Ez idő alatt az anya
szervezete regenerálódik, a nemi szervek és az egész
szervezet visszanyeri eredeti állapotát.

Császármetszést olyankor végeznek, ha a természetes szülőutakon keresztül nem történhet meg a szülés.
A has alsó részén, majd a méhen metszést végeznek, és
ezen keresztül veszik ki a magzatot és a méhlepényt. Ezután összevarrják a sebeket. E műtét alatt általános érzéstelenítésben van az anya. Elgondolkoztató azonban,
hogy napjainkban már a hazai szülések harmada császármetszéssel történik.
Egy természetes módon lezajló szüléskor az anya kb.
fél liter vért veszít. Ez a vérveszteség éppen úgy veszélytelen a szervezetre, mint a véradás. Császármetszés során valamivel nagyobb a vérveszteség, de azt is hamarosan pótolják a vérképző szervek.

 Nézz utána az interneten, hogy miért nevezik ezt
az eljárást császármetszésnek!
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Koraszülés
A 37. hét előtt világra jött magzatot koraszülöttnek (9.
ábra) nevezzük. Az érettségük nagyon különböző lehet
attól függően, hogy mennyivel korábban születtek meg
a kelleténél. Lehet, hogy például a tüdejükben a léghólyagok még nincsenek egészen nyitva, ezért az oxigénellátásuk hiányos. Valószínű, hogy a bőrükben (a bőraljában) még kevés a zsírszövet, ami azzal is jár, hogy gyenge
a hőszigetelésük, a hőszabályozásuk bizonytalan. Ezért
is kell őket egy ideig inkubátorban tartani. Az inkubátor
mesterségesen biztosítja számukra a megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat. Szinte biztos, hogy az újszülötteknek még erőtlenek az izmaik. Esetleg még a szopóreflexeik sem működnek eléggé, ezért nehéz a táplálásuk.
Lehet, hogy eleinte nem is a szájukon keresztül kapják
a táplálékot, hanem infúzióban, közvetlenül a véráramba.
A koraszülésnek sokféle oka lehet. Lehet méhfejlődési
rendellenesség vagy magzatfejlődési zavar is, de esetenként a kismama életmódja vagy rossz szokása növeli meg

a koraszülés esélyét. Ilyenek például a hiányos táplálkozás, az egészségtelen, tisztátalan környezet, ilyen az alkohol és a dohányzás, s igen gyakran valamilyen fertőzés
áll a koraszülés hátterében.

9. ábra. Újszülött inkubátorban

Egy felfedezés története
Régen a gyermekágy félelmetes betegsége volt a gyermekágyi láz. Semmelweis Ignác (1818–1865) (10. ábra)
szülészorvos fedezte fel, hogy a gyermekágyi lázat fertőzés okozza. Abban az időben még nem ismerték a baktériumokat, de ő feltételezte, hogy a szülő nők körében
gyakori betegség és a nagyfokú halandóság valamilyen
betegséget okozó tényező jelenlétének következménye.
Tapasztalta, hogy a korabeli kórházban tisztátalan állapotok uralkodnak, és szülő nők sorra megbetegszenek.
A fertőzés történetének felismerése nagyon érdekes.
Semmelweis kórházi munkája során észrevette, hogy a
kórház nem minden részlegében egyformán sok a gyermekágyi lázzal küzdő beteg. A kórháznak két részlege
volt, az egyikben csak bábák és a bábaképző növendékei foglalkoztak a szülő nőkkel. A másik részlegben pedig
orvosok és orvostanhallgatók kezelték a betegeket, akik
munkaidejükben szülészeten kívül is dolgoztak, az orvostanhallgatók például elhunytakat is boncoltak. További

megfigyeléseket végzett.
Megállapította, hogy a
„bábás” részlegen sokkal
kevesebben betegszenek
meg, mint az „orvosos”
részlegen. Kereste a magyarázatot. Rájött, hogy
a kórházban az orvosok
fertőtlenítetlen kezükkel
egyik betegről a másikra
„átviszik” a betegséget.
Ezután – az ellenállást
leküzdve – bevezette a
10. ábra. Semmelweis Ignác
klórmeszes vizes kézmo(1818–1865), az anyák megsást. Ez fertőtlenített, így
mentője
lecsökkent a gyermekágyi
lázban elhunyt nők száma. Ma úgy emlékezünk rá, mint az
anyák megmentőjére.

Kérdések és feladatok

1.	Mikor és hol kezdődik egy ember fejlődése?
2.	Mi minden védi az embriót, illetve a magzatot?
3.	Hol és hogyan történik meg a magzat anyagcseréje?
4.	A méhlepényen keresztül milyen kapcsolatban
van az anya és a magzat vére?

5.	Mikortól nevezzük az utódot magzatnak? És addig?
6.	Melyek a szülés szakaszai?
7.	Értelmezd, hogy a „terhesség” mennyiben „teher”, s mennyiben nem!
	Nézz utána az interneten, hogy milyen intézmények viselik tiszteletből Semmelweis Ignác nevét!
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A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

EGYEDFEJLŐDÉS II.
A MÉHEN KÍVÜLI FEJLŐDÉS KEZDETE
Az újszülöttkortól a kisgyermekkorig

Az élet első két-három hetét újszülöttkornak nevezzük. Az egészséges újszülött azonnal felsír, tehát
a születés pillanatában megindul a tüdő működése,
a be- és kilégzés. A kis szervezet alkalmazkodik új
környezetéhez. Az egészséges újszülöttek tömege
nagyjából 3 kg, hossza pedig kb. 50 cm. Az újszülött,
amikor nem táplálkozik, szinte mindig alszik (1.
ábra).

1. ábra. Az anya és az újszülött kapcsolata a születés után
is igen erős

A csecsemőkor kb. egyéves korig tart (2., 3.
ábra). A csecsemő hasra fektetve emeli a fejét,
majd forog, fokozatosan megtanul ülni, állni, sőt

2. ábra. 9 hónapos csecsemő

3. ábra. 1 éves csecsemő a szüleivel

néha már jár is. Legalább féléves korig mindenkinek anyatejre van szüksége, mert az anyatej sok
– mással nehezen pótolható – táp- és védőanyagot
tartalmaz. A csecsemő nagyon gyorsan nő. Megfigyelhetjük, hogy már több kifejezést megért, sőt
hangutánzással egy-egy szót is meg is próbál kimondani. Ebben a korban kapják meg a csecsemők
a védőoltások egy részét. Ennek az időszaknak a
közepén jelennek meg az első tejfogak.
A kisgyermekkor kb. 6 éves korig tart (4. ábra).
Ebben a korban a gyermek növekedése nem olyan
gyors, inkább az értelmi fejlődése feltűnő. A kisgyermek már a korszak elején elkezd önállóan enni,
a végére pedig önállóan tisztálkodik és öltözködik. Egyre jobban beszél. Átlagosan kétéves korá-
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mint a felnőtteké (6. ábra). A kisgyermek ellenálló
képessége még gyenge. A védőoltások nagyobb részét is ilyenkor kapja. (Lásd a 85. oldalon az oltási
naptárt!)
A testileg, lelkileg egészségesen kisgyerek szeret játszani és mesét hallgatni (7. ábra). Mindennek tud örülni, csak legyen, aki visszamosolyog rá.
Fantasztikus tempóban tanul. Hihetetlen men�nyiségű ismeretet sajátít el viszonylag rövid idő
alatt, elsősorban tevékenységek által és a felnőttek
– vagy idősebb társai – utánzása révén. Így tanulja

4. ábra. 2 év körüli gyermek

ra megtanulja széklet- és vizeletürítését tudatosan
szabályozni. Ekkorra általában kinő az összes tejfoga (5. ábra). A kisgyermek végtagjai a törzshöz
képest viszonylag rövidek, a feje pedig nagyobb,

24–29. hónap
13–20. hónap
15–24. hónap
10–19. hónap
5–14. hónap

5. ábra. Tejfogak megjelenésének időrendje
Fejezd ki években a tejfogak megjelenésének idejét!

7. ábra. A mesét nem csak a gyerekek hallgatják szívesen

6. ábra. Testarányok változása az életkorral
A fej nagysága hányadrésze a testmagasságnak az újszülött és a felnőtt esetében?
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meg a férfi és női szerepek alapjait is. Beszédkészsége, szókincse gyorsan nő. Többnyire nem szeret
egyedül lenni; csak akkor érzi magát biztonságban, ha a maga közelében tudja szüleit (nagyszüleit stb.).
A kisiskoláskortól a serdülőkorig

A kisiskoláskor, vagy más szóval kölyökkor a serdülésig, tehát kb. 12-13 éves korig tart (8. ábra). A gerincoszlop torzulásai leginkább ebben a korban alakulnak ki. Ezt úgy tudjátok megelőzni, ha az
iskolapadban egyenesen ültök, lehetőleg kemény
fekhelyen, párna nélkül alusztok, és gyakran végeztek törzsizomzatot fejlesztő testgyakorlást. A kor-

8. ábra. Kisiskoláskorban is nagyon fontos a fogak ápolása!

10. ábra. Kölyökkor

szak vége felé egyes sportágak – legfőképpen az
úszás – már intenzíven űzhetők.
A fogváltás a korszak elején kezdődik, és még
a végére sem fejeződik be. Ebben a korban különösen jelentős a fogápolás és a szuvasodó fogak
kezelése, mert a rossz tejfogaktól a végleges fogak
is megromlanak (9. ábra). Nagyon fontos, hogy
egészséges életmódot alakítsatok ki, mert a ti ellenálló képességetek még nem éri el a felnőttekét.
A 5-6. osztályos gyerekeket már nem vonzza
annyira a mese (10. ábra). Inkább a kalandos történeteket szeretik, amelyekkel nagy emberek, hősök
helyébe tudják képzelni magukat. Jellemző e korra a
gyűjtőkedv és a versenyszellem. Ezek a gyerekek már
tenni is szeretnének valamit. Ugye emlékeztek, hogy
soha annyi energia nem volt bennetek, mint akkor?
Ebben az életkorban már megválogatja a gyerek a
barátait, s folyton verseng, mert meg akarja mutatni
másoknak (meg önmagának is), hogy ő „nem akárki”.
Növekedés és fejlődés

18. év
12. év
6. év
11. év
10. év
8. év
7. év

9. ábra. A maradandó fogak megjelenésének időrendje
(alsó fogsor)

A soksejtű szervezetek egyedfejlődése során egyetlen megtermékenyített petesejtből többféle szervvel rendelkező élőlény alakul ki. A fejlődési folyamatoknak az a lényege, hogy a sejtek és szövetek
alakja és működése egymástól különbözővé válik.
Ezáltal olyan szervek és életműködések jelennek
meg, amelyek addig nem voltak. A fejlődés lényege
tehát valami új szervnek vagy működésnek a megjelenése: minőségi változás.
Fejlődés például csecsemőkorban az első tejfogak megjelenése vagy az, hogy serdülőkorban megkezdődik a nemi hormonok termelődése és kialakulnak a másodlagos nemi jellegek.
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nn Elgondolkoztál-e már azon, hogy saját fejlő-

désed során milyen „újdonságok” jelentek meg
(pl. a testfelépítésben, viselkedésben)?

Ez a folyamat nem azonos a fejlődéssel, mert a
növekedés révén a szervezetben nem jelenik meg
új szerv, illetve új működés. Növekedés folyamán
a test magassága és a tömege gyarapszik. A növekedés tehát mennyiségi változás. Mindan�nyian figyelemmel követtétek és követitek ma is,

hogy mennyit változik évente a testmagasságotok.
A testsúlyotok változását is méritek. Tudtok arról
is, hogy a fej körmérete, a mellkas körmérete, sőt a
kar és a comb körmérete is változik.
A növekedés és a fejlődés természetesen nem
választható el élesen egymástól. A serdülőkorban
például a két folyamat teljesen összefonódva figyelhető meg. Gyors növekedés tapasztalható a testmagasságban, ugyanakkor fejlődés is lejátszódik,
hiszen újdonság az, hogy a herékben, illetve a petefészkekben megindul az ivarsejtek termelődése.

Kérdések és feladatok

1.	Mi a jellemző az újszülöttekre?
2.	Mennyit alszik egy újszülött?
3.	Milyen fejlődési folyamatok jellemzők a csecsemőkorra?
4.	Mi jellemző a kisgyerekekre?
5.	Hány tejfoga van egy kisgyermeknek?

6.	Melyek a kisiskoláskor jellemző sajátosságai?
7.	Mi az alapvető különbség a növekedés és a fejlődés között?
8.	Érdeklődj a családodban, hogy milyen történetek
vannak rólad! Nézd meg a fényképeidet, keresd
azokat a jegyeket, amelyekben változtál!

A gyermek tanulási formái: játék, mese és gyűjteménykészítés

11. ábra. A szerepjáték fontos
része gyermekkorunknak

Gyermekkorban a játék
a
személyiségfejlődés
szempontjából nagyon
fontos dolog. Különös
keveréke a valóságnak
és a képzeletnek. Az
emberen kívül sok állat
kicsinye játszik. A játék
jótékony hatása a felnőtt ember egészségéhez is nagyban hozzájárul. Ezért sok felnőtt is
szívesen játszik (kártyajátékok, társasjátékok,
sportjátékok).
A mese is különös-csodálatos része az
emberi kultúrának. An�nyiban nagyon hasonlít a

játékhoz, hogy benne is
keveredik a valóság és a
fantázia. Így a sok mesét
hallgató gyermek kreativitása (alkotó fantáziája)
növekszik. Ez később
nagy segítségére lesz a
tanulásban is.
Az 5–6. osztályosokra jellemző gyűjtőszenvedély is nagyon fontos formája a tanulásnak. Gyűjtés közben gyakoroljuk a
figyelmünket valamilyen
témára összpontosítani,
elsajátítunk rengeteg ismeretet, s megtanuljuk a
dolgok rendszerbe rakásának alapjait.

12. ábra. Gyűjtemények

nn Hogy szerettél játszani, csoportosan vagy egyedül? Mi volt kiskorod kedvenc játéka? Játszol-e még most is?
nn Szerettél-e mesét hallgatni? El tudtad e képzelni a mesehősöket? Szívesen lettél volna a helyükben?
nn Gyűjtöttél-e különböző dolgokat? Érdekelt-e, hogy a gyűjteményed minél teljesebb legyen? Megvannak-e még
a gyűjtött dolgok?
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EGYEDFEJLŐDÉS III.
SERDÜLŐK, IFJAK, FELNŐTTEK
ÉS IDŐSEBBEK
Serdülők

A serdülő- vagy kamaszkorra (13–16. életév) robbanásszerű hormonális változás, erőteljes érzelmi
labilitás, a nemek közti különbségek végleges kifejlődése jellemző – ideértve a családban és a társadalomban játszott nemi szerepek kialakulását is (1. ábra).
Ilyenkor a fiúknak mélyül a hangja. A végleges fogazatból már csak a 4 „bölcsességfog” hiányzik.
A serdülők hirtelen megnyúlt végtagjaikkal néha
kissé esetlenül mozognak. Ezért ebben az életkorban a rendszeres sportolás kifejezetten ajánlott.
A sportok gyakorlása segít a mozgások összehangolásában, javít az önbizalomhiányon, s még új társakra is találhattok.
A kamaszok – s ezek vagytok ti – keresik a helyüket a világban. „Felfedezik” önmagukat és embertársaikat. Érzelmi
életükre a végletek jellemzőek. Szeretnek bezárkózni és egyedül lenni. Szeretnék megérteni
a világot és önmagukat;
tele vannak nagy elhatározásokkal; nagyon tudnak szeretni is, de utálni
is. Szélsőségek kora a
serdülőkor; a nagy barátságok és a nagy ös�szeveszések kora; a türelmetlen sietések és a
hosszú semmittevések
kora. A korszak „nehézségei” egyáltalán nem
azt jelentik, hogy az
egyfajta betegség lenne!
Távolról sem! A kamasz
akkor egészséges lelkű,
ha ilyen. Akkor lenne
1. ábra. Kamaszkor
Jellemző ez a kép rád is?
baj a lelki fejlődésével,

ha még mindig a mesékben élne, vagy éppen megpróbálna „bölcs felnőtt” lenni.
nn Keressétek meg a A férfi és a nő, valamint a

Nemi életünk egészsége című leckében azokat a
bekezdéseket, amelyek rólatok – például a felelős szexualitás szabályairól – szólnak!

Ifjak és felnőttek

Az ifjúkorban (17–24. életév) befejeződnek a csontosodási folyamatok, kialakul a végleges testmagasság
(a végleges testsúly nem), kinő a 4 bölcsességfog is.
Az ifjak testi és szellemi képességei kiteljesednek,
és megtanulnak felnőtt módon élni. (2. ábra) Megharcolnak a világgal önmaguk felnőtté válásáért.
Megküzdenek az elveikért, s megfogalmazzák a számukra fontos értékeket. Nem fogadják el a felnőttek
világát úgy, ahogy van, mert ők már „tudják”, hogyan
csinálnák jobban. S már a képességeik is többé-kevésbé megvannak ehhez.
A felnőttkorban egészséges körülmények között lényeges változás nem történik. Ez a család-

2. ábra. Ifjúkor
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Öregedés, öregkor

A biológiai értelemben vett öregkor kezdete vitatott
(4. ábra). Mindenesetre kb. a 60. év után lassan megkezdődnek egyes hanyatló jellegű változások: a
csontok törékenyebbek lesznek, az izmok gyengülnek, az érzékszervek tompulnak, az idegrendszer
működése gyengül. Ezért az igazán öregek fokozott
gondoskodásra szorulnak, igénylik a hozzátartozók
figyelmét. Nem biztos, hogy ilyenkor a szellemi képességek is hanyatlanak; aggastyánkorúak is lehetnek szellemileg frissek, és szűkebb vagy tágabb környezetük értékes tagjai. Amikor az életfolyamatok
megszűnnek, bekövetkezik a halál.

3. ábra. Felnőttek

alapítás és karrierépítés, a reális élettervezés és
életvezetés időszaka. Kialakul a felelősségtudat
önmagunkért és másokért. A szervezet egészséges
életmód mellett optimálisan működik, a fizikai és
szellemi teljesítőképesség tartósan magas szinten
van (3. ábra). Az életkor előrehaladtával azonban
egyre inkább érvényre jutnak a genetikai adottságok, betegségekre való hajlamok. Megfelelő életvitellel természetesen mindez pozitív irányba befolyásolható.

4. ábra. Az öregkor kezdetén

Kérdések és feladatok

1.	Melyek a rátok nézve legfontosabb egészségügyi
szabályok?
2.	Milyen biológiai változások jellemzők a serdülőkre?
3.	Melyek a serdülők általános lelki jellemzői?
4.	Van-e a kamaszoknak olyan tulajdonsága, amely
már a kisgyerekekre is jellemző volt, s van-e
olyan, amely viszont már az ifjak felé mutat?
5.	Milyenek az ifjak (pl. 18 éves korukban)?

6.	Sorolj fel olyan fontos teendőket, amelyek a felnőttkort jellemzik!
7.	Milyen változások kezdődnek el az öregedéssel?
8.	Nézz utána! Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című
regényében kiváló képet ad a kölyökkor (a kiskamaszok) pszichés jellemzőiről. Ismertek-e
olyan – lányokról szóló – regényt, amely a kamaszok világát írja le ugyanilyen pontosan?
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Hogyan élhetnek együtt a különböző korosztályok?
A társadalom legalapvetőbb közössége a család. A csecsemők, kisgyermekek életében az a természetes, hogy
körülveszik őket a családtagok: a szülök és a testvérek.
Többgenerációs családokban még nagyszülők, sőt dédszülők is élnek (5. ábra). A korosztályok együttélése sokszor nem egyszerű feladat. A nehézségek ellenére a család feladata éppen az, hogy szeretettel és támogatással
vegye körül az összetartozó gyerekeket és felnőtteket.
A családi és iskolai konfliktusok többnyire abból adódnak, hogy a kiskamaszok és serdülők gondolkodásmódja
és világlátása különbözik a felnőttekétől. A növekedés és
a fejlődés ütemének megfelelően energiaszintjük is ingadozó. Ez is konfliktushoz vezethet.
Egy nagycsaládban mindig van, aki ráér meghallgatni, mesélni, játszani, vagy segít a házi feladat elkészítésében. A szülők odafigyelnek az egészségre-beteg-

ségre, az étkezésre, a ruházkodásra; és észrevétlenül
megtanítják a szülői feladatokat. Emellett nyomon követik a gyerekeik teljesítményét, a baráti körrel kialakuló
kapcsolatokat.
A nagyszülők sokat segítenek a szülőknek a gyerekek körüli teendőkben. A nagyszülők vagy nagytestvérek
sok kamaszvágy és titok őrzői. Sokat segíthetnek abban,
hogy a gyerekek önértékelése jó irányba fejlődjön.
A családtagok együttélése elősegíti az alkalmazkodás
megtanulását. Ez megkönnyíti a későbbiekben a nagyobb
közösségekbe való beilleszkedést. A felmerülő problémák
ellenére a családtagok számára alapvető biztonságot jelent a családi környezet.
A nagy családi történetek, a családi ünnepek vagy a
közös kirándulások olyan alkalmak, amelyekre az ember
felnőttkorában is szívesen emlékszik.

5. ábra. A nagycsaládban több generáció él együtt

Élet és halál
Az élőlények sejtjei működés közben állandóan használódnak és pusztulnak. Minden szervezet csak addig képes
fenntartani életét, ameddig az elhasználódott sejtjeit, szöveteit pótolja, újraképezi. Hámsejtjeink például folyamatosan elöregednek, és elszarusodva leválnak bőrünkről.
Egyidejűleg új hámsejtek képződnek. A vérsejtek is állandóan keletkeznek és pusztulnak.
Ha a test megsebesül, a sérült felület szélén szaporán
osztódnak a sejtek, és a seb beheged. A gyík farka kön�nyen letörik, és a csonkból újra kinő. Az elvesztett testrész
újraképződését regenerációnak nevezzük. Az ember elvesztett végtagjai nem „nőnek vissza”, de például a májnak igen nagy az újraképződő képessége. Méregtelenítés
közben sok májsejt is elpusztul, de rövid idő alatt új sejtek
képződnek.
Bármilyen mértékű is azonban az élőlényekben a
sejtek pótlása, a szervek regenerációja, egy idő után a
sejtek, a szövetek megöregszenek, sorvadni kezdenek,
működésükben zavarok keletkeznek. Végül bekövetke-

zik az utolsó életjelenség, a halál. A különféle élőlények
élettartama nagyon eltérő. Némelyik baktérium csak pár
percig él, a mamutfenyő azonban 4-5 ezer éves kort is
megérhet. Az emberi élet felső határa nagyjából 120 év
körül van.
A halál beálltának különböző stádiumai vannak. A légzés és a keringés leállásakor a szövetek és a szervek önmagukban még működnek a keringésben lévő maradék
oxigén felhasználásával. Ezt az állapotot nevezzük klinikai
halálnak. Ilyen esetekben különböző eljárásokkal a szervezet esetenként még újraéleszthető. A klinikai halált követően azonban néhány perc múlva beáll a biológiai halál,
amikor már az idegsejtek működése is megszűnik. Ebből
az állapotból már nem lehetséges újraélesztés. A halál
nem jelenti az összes szerv azonnali elpusztulását. Ez teszi lehetővé a szervátültetéseket. Az emberek még életükben rendelkezhetnek arról, hogy haláluk után szerveiket tudományos kutatás céljából, illetve szervátültetésre
felhasználhatják.
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Klónozás
A növényvilágban egyáltalán nem ritka a klón, hiszen a
vegetatív szaporodással (sarjadzás, dugványozás, oltás,
szemzés stb.) létrejött utódok ugyanazt az örökítőanyagot
tartalmazzák, mint az a növény, amelyből származnak. Az
összes hazai jonatán almafa lényegében egymás klónja.
Az állatvilágban sokkal ritkább a klón, de azért az alacsonyabbb fejlettségű állatfajok között ismerünk természetes példákat: az édesvízi hidra sarjadzással szaporodván lényegében klónokat hoz létre.
A legmodernebb kutatások eredményeként elérkeztünk emlősállatok mesterséges klónozásához. 1997-ben
jelentették be a híres Dolly nevű bárány (6. ábra) megszületését (azóta már elpusztult). Ő volt az első emlősállat,
amelynek élete nem úgy kezdődött, hogy egy petesejt
és egy hímivarsejt összeolvadt. Azóta már sok más állatfaj esetében sikerült klónozott egyedeket létrehozni, sőt:
2002 óta már ember klónozásáról is megjelennek (meg
nem erősített) hírek. Hogyan is zajlik a klónozás?

zonyára tényleg nagyon hasonlítani fog az „elődjére”, de
nem lesz ugyanolyan.
Klónozás őssejtekkel. A sejtmagbeültetéssel történő
klónozás ma már egyre kisebb szerepet játszik, mert kiderült, hogy az őssejtekkel való klónozás sokkal egyszerűbb és biztonságosabb. Az őssejt olyan sejt, amely még
kezdeti fejlődési állapotban van, s még nem indultak meg
benne azok a folyamatok, amelyeknek hatására izomsejtekké vagy hámsejtekké stb. alakulnának. Ezért az őssejtből (7. ábra) még bármilyen más sejt lehet. Ilyen őssejt
a zigóta és a belőle osztódással keletkezett csíra sejtjei.
Nagyon sok őssejt található a fiatal embriókban, sőt még
a megszületett csecsemő köldökzsinórjában lévő vérben
is. Súlyos etikai probléma, hogy például a „lombikbébi”program során létrejött fiatal embriók sok-sok őssejtje felhasználható-e akár kutatási, akár gyógyítási célra, hiszen
ebben az esetben megszakítjuk egy embrió további fejlődését. A 2012-es orvosi Nobel-díjasok azonban megoldották ezt az erkölcsi problémát, mert kidolgozták azt
a technikát, amellyel például egy hámsejtet vissza lehet
programozni őssejtté.

6. ábra. Dolly

Történhet sejtmag beültetésével: egy petesejtből eltávolítják a sejtmagot, s beültetik a helyére egy testi sejt
sejtmagját. Ha az így kapott sejtet osztódásra serkentik,
ekkor elindul egy új egyed fejlődése. Igen ám, de ennek az
új egyednek nem két szülője van, hanem csak egy, hiszen
csak egytől kapott örökítőanyagot (a beültetett sejtmaggal). Öröklöttség szempontjából tehát az új egyed majdnem teljes mértékben megegyezik azzal, akitől a sejtmag
származik. [Árnyalja ezt a képet, hogy örökítőanyag (DNS)
nem csak a sejtmagokban van. Más sejtszervecskék
– pl. az anyagcsere-folyamatokban meghatározó szerepet játszó mitokondriumok – szintén tartalmaznak DNS-t.
Így tehát a „befogadó” petesejt is közreműködik a klón tulajdonságainak kialakításában.] Ily módon egy öröklődési
szempontból pontos másolatot készítettünk a sejtmagot
adó állatról vagy emberről. Ez azonban nem azt jelenti,
hogy magáról az emberről készítettünk volna másolatot: nem róla, hanem csak az örökletes tulajdonságairól.
Ez azt jelenti, hogy sem Einsteint, sem mást nem lehet
rendelésre „csinálni”. Az ember sajátságait ugyanis csak
részben határozza meg az öröklöttsége, óriási szerep jut
az egyéni életében őt ért hatásoknak is. A klón tehát bi-

7. ábra. Őssejtek

Klónozás gyógyítás és szaporítás céljából is történhet.
Egy őssejtből kialakuló klónszövetből (megfelelő technikával) különböző sejtek, szövetek – és így akár szervek
is – kifejleszthetők. Az így kialakított szerv ideális az esetleg szükségessé vált szervátültetés céljára, hiszen a befogadó szervezettel azonos örökletes tulajdonságokat hordoz, ezért nem fenyegeti a kilökődés veszélye.
Egészen más dolog az új élőlényt létrehozó (reproduktív) klónozás. Korábban már említettük, hogy növények
esetében ez már régi gyakorlat. Most csak annyi lenne
a változás, hogy nem egy hajtásrészlet lenne a klón kiindulópontja, hanem egy őssejt. Állattenyésztési célokból is
várható, hogy egy kedvező tulajdonságokkal rendelkező
egyedből származó őssejtekből mintegy „sokszorosítják”
az egyedet.
Jelenleg a világon mindenhol törvény tiltja az emberek
klónozását. Nem jöhet el az az idő, amikor engedélyezetté válik, mert az az emberiség jövőjét veszélyezteti!
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A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

ÖSSZEFOGLALÁS
A szaporodási szervrendszer feladata, hogy az élőlény a saját örökítőanyagát, azaz tulajdonságait utódainak továbbadja, és így fenntartsa az élet folytonosságát.
A férfi és női szaporodási szervrendszer abban
lényegében megegyezik, hogy egyrészt hormonokat, másrészt ivarsejteket termel, és az ivarsejteket a
külvilágba juttatja. Működésük azonban sok lényeges jellemzőben eltér egymástól.
A női szaporodási szervrendszer fontosabb részei: a petefészkek és petevezetők, a méh és a hüvely. A petefészek és a méh működésére 28 napos
ciklus jellemző. A petesejtek is ilyen időközönként
érnek meg. A férfi szaporítószervei: a herék és mellékherék, az ondóvezeték, a hímvessző és a húgycső. A hímivarsejtek folyamatosan termelődnek.
Férfi és nő között a biológiailag legfontosabb
különbség az eltérő felépítésű és működésű ivarszervek, amelyek különnemű ivarsejteket termelnek. Ezt nevezzük elsődleges nemi jellegnek.
A petesejt nagyobb és mozdulatlan, a hímivarsejt
kisebb és mozgékony. A másodlagos nemi jellegek
kialakulásáért elsősorban a nemi hormonok felelősek. Vannak tanult nemi különbségek is.
Megtermékenyítéskor egy petesejt és egy hímivarsejt zigótává egyesül. Az emlősállatok és az ember utódja az anyaméhben fejlődik. Az ember méhen belüli fejlődése kb. 280 napig tart. Ebben az
időszakban az embrió, majd a magzat a köldökzsi-

nóron és a méhlepényen át, az anya vérén keresztül
folytat anyagcserét. Így tart kapcsolatot a külvilággal. A kifejlett magzat a szülés során hagyja el az
anya testét.
Az egyén az újszülöttből több jellegzetes növekedési, fejlődési korszak – újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor,
ifjúkor – után válik felnőtté. Mindegyik szakaszra
meghatározott testi és értelmi fejlődési folyamatok
jellemzők.
Nagyjából a 60. év után kezdődnek az öregedési
folyamatok. Amikor a szervezet működése visszafordíthatatlanul megszűnik, bekövetkezik a halál.
Az egyedfejlődés növekedés és fejlődés is egyben. A növekedés mennyiségi gyarapodás, a fejlődésnek viszont minőségi változás – új szerv vagy új
működés megjelenése – a lényege.
A nemi élet csak testileg és lelkileg érett embernek való igazán. A serdülők szervezete még csak
ivarsejttermelés szempontjából tekinthető biológiailag érettnek. A nemkívánt terhesség fogamzásgátló módszerekkel megelőzhető, ami durva beavatkozás egy fejlődésben lévő lány hormonháztartásába.
Súlyos zavarokhoz vezethet a felnőttkori életére
történő kihatással is. A szaporítószervek egészségére, tisztaságára különösen figyelni kell. A nemi
betegségek napjainkban is nagy gondot okoznak. Felelős szexuális magatartásoddal véded önmagadat
és óvod partneredet is!

Kérdések és feladatok

1.	Ismertesd a férfi és női szaporodási szervrendszer
fontosabb részeit!
2.	Mi az elsődleges különbség férfi és nő között?
3.	Milyen további különbségeket ismersz?
4.	Keress olyan nemi jelleget, amely csak a szokásokon alapszik!
5.	Mi a zigóta?

6.	Mi az embrió és a magzat?
7.	Melyek az egyedfejlődés fontosabb szakaszai és
azok jellemzői?
8.	Milyen fogamzásgátló módszereket és eszközöket ismersz?
9.	Mi a növekedés, illetve a fejlődés lényege?
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Felelősségünk önmagunkért: a drog
(Irányított olvasmányfeldolgozás)
A drogok
A drog szónak több jelentése is van. Jelenti azt is, hogy
’gyógyszer’, ’gyógynövények hatóanyaga’, s jelenti azt is,
hogy ’kábítószer’. Itt most ez utóbbi jelentéséről beszélünk.
A szakirodalom kerüli a „drog” kifejezést, s helyette a pszichoaktív szót használják.
Drognak, azaz kábítószernek minősül minden olyan
anyag, amely anyagcsere-folyamataink megváltoztatása révén módosítja tudatállapotunkat, befolyásolja lelki működésünket. Azaz: amely pszichoaktív. És ha komolyan vesszük
a szó jelentését, akkor rögtön világossá válik, hogy az alkohol, a nikotin vagy a koffein is „pszichoaktív szer” (1. ábra).

1. ábra. A cigaretta és a kávé legális drog

Bizonyos növényi mérgek kábító hatását már évezredekkel ezelőtt is ismerték – és használták – eleink, például
„varázsláshoz”, harci felkészítéshez, avatási szertartásokhoz, ünnepek alkalmából. A kábításnak tehát mindig
volt valami különleges feladata, sohasem volt öncélú. Ma
azonban egyrészt mesterségesen felfokozott hatású kábítószerek kerültek forgalomba, másrészt a droghasználat
elszakadt a szertartásoktól, és öncélúvá vált. Nincs más
célja, mint maga a kábulat elérése. Ezért korunk egyik különösen súlyos kérdésévé vált a „drog”.

hasznukat. Ezzel kapcsolatban nem lehet helye az engedékenységnek.
A világ drogtermelésének döntő többsége célba ér.
Szomorú tény, hogy a speciális felszerelésű amerikai
drogkommandótól a magyar határőrség betanított drogkereső kutyájáig terjedő „droghadsereg” tevékenységének alig van hatása a világ teljes drogfogyasztására.
El nem hanyagolható következménye viszont ennek a
„drogháborúnak”, hogy az „anyag” ára a piacon nagyon
magas. (Ahogyan elképesztően magas volt a szeszes italok ára az 1920-as évek Amerikájában.) Kiszámították,
hogy a drogtermelésre, a drogkereskedelemre (csempészésre) és drogfogyasztásra ma a világon többet költenek, mint a világ népességének élelmezésére, oktatására
és az egészségügyre együttvéve!
A drogok világában több szempontból is igen erős változást hoztak az ún. dizájner drogok. A kifejezés – „designer drugs” az angol design = ’tervez’ szóból – arra utal,
hogy ezeket az anyagokat már eddig is ismert drogmolekulák alapján tervezik és készítik oly módon, hogy azoknak
kicsit megváltoztatják a kémiai szerkezetét. Ennek a kémiai „áttervezésnek” két fő oka van. Egyrészt így próbálnak erősebb vagy más hatású szereket előállítani, másrészt így kerülik ki a szer tiltásával járó bonyodalmakat. Az
új vegyület még nem szerepel a tiltott szerek listáján, így
nem is büntethető az, aki terjeszti. Ez sajnos örökös versenyfutás a bűnüldözési szervek és a drogkereskedelem
között. És mire a hatóságok az újonnan előállított vegyületet felvetetik a listára, addigra a laboratóriumokban már elő
is állították az újabb kémiai változatot, amely ismét szabadon terjeszthető – ameddig az is be nem kerül a törvény
által tiltott szerek közé…

Tiltással és büntetéssel?
A kipróbálással és a használattal kapcsolatban a tiltás nagyon ellentmondásos módszer, valószínűleg a kevésbé
hatékonyak közé tartozik. A szenvedélyek tiltása többnyire nem a rossz szokás visszaszorulását eredményezi,
hanem azt, hogy a szokás gyakorlása „alábukik” a tiltott
zónába. Erre vonatkozóan van néhány történelmi példa:
Franciaországban a dohányzást egy időben halállal büntették. Ennek ellenére nem szorult vissza, csak „elbújt”.
Vagy: az Amerikai Egyesült Államokban 1919 és 1933
között teljes alkoholtilalom volt érvényben. Ettől azonban
nem csökkent a szeszes italok fogyasztása, viszont kifejlődött az alkoholcsempészet és az ebből meggazdagodó
alvilág.
Nem így van azonban a drogterjesztéssel. A terjesztők
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, s érdekük fűződik
ahhoz, hogy minél többen fogyasszanak drogot, és rászokjanak valamilyen szerre. Ők tehát egyértelműen más
egészségének céltudatos tönkretételére alapozzák a saját

2. ábra. Drogkereső kutya munkában
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A dizájner drogokhoz egy súlyos és kiszámíthatatlan
veszély kapcsolódik. Nem pontosan ismert sem az eredetük, sem az összetételük, sem a hatóanyag-tartalmuk,
sem a tisztaságuk. Mindezért használatuk súlyos, életveszélyes állapot kialakulásához, olykor sajnos halálhoz
vezet.

Kipróbálás = rászokás?
Miért dönt úgy kamasz vagy fiatal, hogy kipróbálja bármelyik pszichoaktív szer hatását? Lehet oka önértékelési probléma, rendezetlen életkörülmények, konfliktusok
a szülőkkel, magányosságérzés vagy különféle negatív
kortárskapcsolatok hatása. A kamaszok sokszor tesznek meg olyan dolgot, amit csak azért tesznek, mert azt
gondolják, hogy így jobban fogják szeretni, illetve kön�nyebben elfogadják őket társaik. De gondold végig! Az
igaz barát akkor is szeret és elfogad, ha nemet mondasz az alkoholra, dohányzásra, vagy a drogra! Már a
kipróbálás is veszélyes! Minden szervezet egyedi módon
reagál. Nem tudhatod, hogy rád miként hat ugyanaz a
szer, ami a társadnál nem okozott különösebb problémát. Ezért alkalmi drogfogyasztásnál is előfordulhat a
túladagolás. Felelős vagy önmagad egészségért! Nem
vagy kevesebb, mert ellentmondasz, sőt! Az őszinte családi és baráti kapcsolatok biztonságot nyújtanak, nem
kell értelmetlen kockázatokat vállalnod. Az alkohol- és
drogfüggő embernek megváltozik a személyisége. Már
nem önmaga irányítja cselekedeteit, megnyilvánulásait,
hanem a szer, amit használ.
A lelki és fizikai függőség egyaránt súlyos állapot. Betegség! Az élettani hozzászokást okozó kábítószerekből
a használója egyre növekvő adagokat „kíván”. Ilyenkor
már nehezen fordítható vissza a folyamat. Ha rendszeresen megkapja a kábítószert, akkor attól megy tönkre; ha
megvonják tőle, akkor viszont a „hiány” miatt jelentkeznek
olyan súlyos lelki és testi tünetei, amelyektől végül a szervezete teljesen leromlik.

3. ábra. Extasy-tabletták

Megelőzhető-e a drogfüggőség?
Igen! A rendszeres droghasználót már nehéz visszahozni a függő állapotból. Ezért a drogprobléma igazi megoldása egyedül a megelőzés. Ebben fontos szerepe van
a tudatosságnak és az önmagunkért érzett felelősségnek!
A droghasználat veszélyeiről szóló felvilágosítások nem
öncélú riogatások.
Napjainkban a drogok sajnos egyre több problémát
okoznak fiataljaink életében. Ezért ez a kérdés nagy figyelmet, szerető segítséget, bölcsességet és egyúttal óvatosságot is igényel a felnőttektől.
Mindenkinek adódnak problémái, nem minden elképzelésünk válik valóra, de ezek a személyes gondok
egyáltalán nem oldhatók meg drog vagy alkohol fogyasztásával! Ha időnként sikertelennek érezzük magunkat, és
a drogtól remélünk „segítséget”, a drogfogyasztás csak
további sikertelenségek sorozatát idézi elő.
Ha problémáid vannak, azok megoldásában a valódi
segítség a saját akaraterőd és a környezeted – a család, a
barátok, esetleg egy tanárod vagy egy telefonon elérhető
lelkisegély-szolgálat – támogató magatartása lehet.

Országosan elérhető a Kék vonal.
Telefonszáma: 06 80 505 000

06 80 505 000

Meg kell tanulnod a problémák kezelésének és megoldásának más útját! A megelőzésben kulcsszerepe van
annak, hogy – ha erre van szükséged – elsajátítsd azokat a készségeket, amelyek a problémáid más úton való
megoldásában segítenek.
A környezeted segítségével fel kell készülnöd a feszültségek kezelésére, az esetleges kudarcok feldolgozására,
erősíteni kell az önértékelésedet és önbecsülésedet. Például: gazdagítanod kell az emberi kapcsolataidat és az
ehhez szükséges viselkedésformáidat. Bíznod kell abban,
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hogy a problémáidat valakivel, vagy valakikkel meg tudod
beszélni, s van remény arra, hogy azokat meg is tudod
oldani.

Hogyan segíthetünk olyan társainkon,
akik már „drogoznak”?
Ha valaki drog hatása alatt áll, annak vannak felismerhető tünetei. A szemmel kapcsolatban árulkodó lehet, hogy
például a szemfehérjét pirosan márványozzák a vérerek,
vagy a pupilla feltűnőek szűk, illetve nagyon tág. Drog jele
lehet az is, ha a testtartás bizonytalan és térbeli tájékozódási zavarok mutatkoznak. Jel lehet a feltűnő levertség
és érdektelenség, de ennek fordítottja: az érthetetlen és
váratlan örömkitörés és heves aktivitás is. Ha összefüggéstelenül beszél valaki (aki pedig nem szokott), vagy
hallucinál és képzelődik, esetleg indokolatlan félelem jelei
mutatkoznak rajta, akkor nagy valószínűséggel drog hatása alatt áll.
Tárgyak is alapos gyanút kelthetnek. Például a dugdosott (kézzel sodort) cigaretta és injekciós készlet; egy
kormos aljú kiskanál, ismeretlen színes tabletták a fiókban stb. Ezek mind arra utalnak, hogy az illető már nemcsak kipróbálta valamelyik anyagot, hanem rendszeresen
használja is.
A drogterjesztők sok pénzt kérnek egy-egy adagért.
Mivel a fiatalok többsége még semmilyen jövedelemmel

4. ábra. Legyenek barátaid, jó társaságod, érezd magad jól!

nem rendelkezik, nem könnyen szerzi meg az „adagjára”
a pénzt. Ezért fel kell figyelni arra, ha valaki gyakran kölcsönt kér, vagy ha különféle tárgyait eladásra kínálja fel.
Otthon a szülőknek és a testvéreknek az is figyelmet felkeltő jel lehet, ha rendszeresen eltűnnek kisebb-nagyobb
pénzösszegek vagy pénzzé tehető tárgyak hazulról. Esetenként egyszerűen a hazaérkezés rendszeres késése az
árulkodó jel, mert még meg akarja várni az illető, amíg
elmúlik a drog hatása (vagy legalábbis ő azt hiszi). De önmagában a feltűnő bezárkózás is rossz jel lehet; ha sem
a szüleivel, sem a társaival nem akarja megbeszélni a dolgait és problémáit, – az ha nem is a drog hatását jelzi – azt
mindenképpen, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a kábításba menekül valami elől.
Akinek jó barátai vannak, őszinte a szüleihez, érdekes és változatos az élete: például olvas, sportol, zenél
a tanulás mellett, annak nincs szüksége a drogokba való
menekülésre.

5. ábra. Drogambulancia bejárata

nn Ha bajt észleltek, forduljatok a drogambulanciákhoz! Minden nagyobb városban van olyan központ, ahol tanáccsal – és szükség esetén orvosi beavatkozással – segítenek!

nn Ha a társaságotokban valaki rosszul lesz, esetleg az eszméletét veszti, azonnal hívjatok mentőt!

	Ha szükséged van rá, keresd meg a neten az ingyenesen hívható drogvonalak oldalait, és keress számodra
igénybe vehető lelki segélyszolgálatot!
	Ha fel akartok készülni arra, hogy szükség esetén segíteni tudjatok, nézzetek utána neten, hogy a környéketeken hol van a legközelebbi drogambulancia!
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Felelősségünk egymásért: elsősegélynyújtási alapok
(Irányított olvasmányfeldolgozás)
Bizonyára láttatok már utcai baleseteket, esetleg veletek
is előfordult, hogy kisebb-nagyobb sérüléseket szereztetek. Mit veszünk észre egy-egy balesetnél? Az emberek
kíváncsiskodva körbeállják a helyszínt, sopánkodnak, tanácsokat adnak, de tenni valamit? … Nem igazán mernek, és nem igazán tudnak; jó esetben valaki mobilon hívja a mentőket.
Az elsősegélynyújtás célja: az élet mentése és a további
egészségkárosodás megakadályozása.

A mentőhívás „szabályai”:
 Telefonszám (ingyenesen hívható): 104, 112.
 Közölni kell: Mi történt?
 Hol történt? (Város, kerület, utca, országút vagy autópálya melyik kilométere.)
 Hány sérült van? (Ha tudjuk, mondjuk meg, hogy
könnyű, súlyos vagy életveszélyes.
 Kell-e műszaki mentés (pl. gépkocsikarambolnál)?
 Saját neved, telefonszámod.

Még jobb esetben orvos is van, aki rögtön intézkedik.
A leírtak gyakran tapasztalhatók, de ma már szerencsére
egyre többen tanultak elsősegélynyújtást, ami nagy segítség lehet! Néhány dolgot érdemes nektek is megtanulni
és megjegyezni!

104

nn Dolgozzatok a munkafüzet feladataival!
Milyen esetekben tudsz te is tenni valamit?
Nagyon sokat tehetsz a balesetek megelőzésében, ha vigyázol magadra, a kisebbekre, és társaidat is figyelmezteted a megfontolt, körültekintő magatartásra! Vegyünk
sorra néhány olyan balesetcsoportot, amelyek a környezetünkben gyakoriak! (Olyan eseteket válogattunk, amelyekben már te is tudsz segíteni.)

Nyári balesetek megelőzése

112

fürdés. Figyelmeztesd a társaidat, ha felhevült testtel hideg vízbe akarnak ugrani! Ez veszélyes,
mert akár hirtelen szívmegállást is okozhat.
 Soha ne fürödjetek olyan helyen, ahol „Fürödni tilos!”
tábla hirdeti a veszélyt (erős sodrás, mély víz, szen�nyezett víz)!
 Strandolás,

A mentők a fenti telefonszámokon ingyenesen hívhatók

nn Írd be ezeket a telefonszámokat a mobiltelefonodba!
Mit tehet egy nem gyakorlott elsősegélynyújtó?
 Képességei szerint a legjobb tudását nyújtja. Nem esik
pánikba, hanem megpróbálja felmérni a helyzetet: Mi
történt? Hányan sérültek? Milyen sérülést látunk?
 Ezután mentőt kell hívni!

vergődő embert látva ne te próbálj segíteni, hanem azonnal hívj segítséget! A strandokon és a tavak
fürdésre kijelölt szakaszain mindig van vízimentő szolgálat.
 Figyeljetek a természetes vizek partján, mert a vizes,
csúszós parton könnyen megsérülhettek!
 Vízben
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 Kerüljétek

a túlzott napozást, mert égési sérüléseket
okozhat! A napozás miatti égési sérülést (ez I. fokú
égés) hideg vízzel hűtjük. Más, nagyobb égési sérülésnél az égett ruhát nem szabad eltávolítani! Az elsősegélynyújtó hideg, folyó vizes hűtést, esetleg laza steril
fedőkötést tehet. Kenőcsöket, sebhintőport nem használunk. Orvoshoz kell fordulni!
 Ha igen nagy melegben sokat izzadsz, legjobb rostos
gyümölcslevet inni (legalább napi 2 litert), hogy pótold
a folyadékveszteséget és az izzadsággal távozó ásványi sókat.

Téli balesetek megelőzése
 Óvatosan

közlekedjetek a felfagyott és hóval is fedett
utakon! Ha elcsúsztok, sérülhetnek a végtagjaitok, főként az ízületek (zúzódások, rándulások, ficamok, törések). A felsorolt sérülésekről még később is szó lesz.
Legjobban úgy előzhetők meg ezek a balesetek, ha a
járdákat takarítjuk, és megfelelő – nem csúszós talpú –
cipőben járunk.
 A befagyott természetes vizeken korcsolyázni sokkal
veszélyesebb, mert a jégréteg nem egyforma vastag.
A kevésbé tapasztalt korcsolyázó nem ismeri elég jól a
terepet, könnyen beszakad alatta a jég, vagy belefut a
halak lélegeztetésére vágott lékbe. Nagyon fontos, hogy
ilyen esetekben azonnal tárja szét a karját, így elkerülheti, hogy becsússzon a jég alá. A legbiztosabb védelem
az, ha kijelölt korcsolyázó helyen próbálkozol, mert itt
mentőszolgálat is van. Jégen ne végezz mentést, mert
a saját biztonságodat is kockáztatod! Hívj segítséget!
 A korcsolyázás még műjégen is lehet veszélyes (elesünk, beverjük a fejünket). De ilyen helyeken van elsősegélynyújtó hely, nekünk elég csak vigyázni magunkra
és a kisebbekre.

Sportolás vagy kirándulás során
gyakori balesetek esetén
 Végtagsérülések

gyakoriak labdajátékokban, kerékpározáskor, gördeszkázáskor, görkorcsolyázáskor, futás
közben vagy kirándulásokon. A zúzódások többnyire néhány nap alatt elmúlnak. Ránduláskor a sérült végtagot
felpolcoljuk, pólyával rögzíthetjük, állott vizes borogatással enyhítjük a fájdalmat. Menjünk orvoshoz! A ficamot nem szabad „helyrerántani”! Próbáljuk meg nem túl
szoros rögzítőpólyával bekötni úgy, hogy a szomszédos testrész támasztékul szolgáljon! Menjünk orvoshoz!
A törések ellátása szakértelmet igényel, azonnal vigyük
a sérültet orvoshoz! Rándulás, ficam és törés esetén a
sérült végtagot nem szabad mozgatni!
 Labdajátékok közben a labda gyakran pattan a fejünkre, orrunkra. Ilyenkor gyakori az orrvérzés. Ennek oka a
vérerek elpattanása. (Nemcsak ütésre, hanem orrpiszkálásra, meghűlésre és magas vérnyomásra is eleredhet az
orrunk vére.) Ilyenkor a vérző orrú személyt előrehajtott

fejjel leültetjük, az orrszárnyakat 5-10 percig összeszorítjuk, a tarkóra vizes borogatást teszünk. Erős, el nem álló
orrvérzéssel orvoshoz kell menni!

„Bulik”, diszkózás során bekövetkező
balesetek esetén
 Az

alkoholmérgezés tünetei sajnos elég közismertek:
alkoholszagú, bűzös lehelet, sápadtság, akadozó beszéd, hányás, egyensúlyzavar, aluszékonyság vagy agresszió. A teendő: a beteget ne hagyjuk magára, biztosítsuk a szabad lélegzést! Ne engedjük hanyatt feküdni,
és hívjunk mentőt!
 A diszkóbalesetek nagy részében ma már nem az alkoholnak, hanem a kábítószereknek van nagyobb szerepe. Az ok legtöbbször a drog túladagolása. A kábítószer-mérgezés (gyógyszermérgezés) tünetei: izgatottság, álmosság, hallucináció, szívműködési zavarok,
légzési rendellenességek. Ha ilyen tüneteket látsz valakinél, segíts! Ha tudod, hogy kb. 3 órán belül „lőtte” be
magát, az első teendő a hánytatás (egy pohár langyos
vízbe tett 3-4 teáskanálnyi sós vízzel). Ha eszméletlen,
próbáld biztosítani a szabad légzést! Ne engedd hanyatt feküdni, és hívj mentőt!

Konyhai és otthoni sérülések esetén
 A

konyha veszélyes üzem. Késsel és törött üveggel kevésbé mély vagy mély, vágott seb keletkezhet. A szúrt
sebet hegyes tárgy okozza. Előfordul, hogy a fejünket
beütjük például a nyitott konyhaszekrény ajtajába, és
a homlokunkon egy roncsolt seb keletkezik. A felszíni
sérüléssel, hajszáleres vérzéssel járó, kisebb sebeket
el tudjuk látni otthon is. Betadinos fertőtlenítés után fedőkötéssel látjuk el. Mélyebb sebek esetén a vérzéstől
függően kell eljárni. Gyüjtőeres vérzéskor sötétvörös árnyalatú vér folyik folyamatosan a sebből. Ilyenkor nyomókötést alkalmazunk. A sebre steril gézlapot, majd
erre kemény géztekercset teszünk, melyet szorosan
rögzítünk pólyamenetekkel. Ütőeres vérzésnél élénkpiros színű vér tör elő a sebből spriccelve, a szív ritmusának megfelelően. Ilyenkor a vérzést azonnal csillapítani kell, az elvérzés veszélye miatt. Steril gézlapot

hajszáleres vérzés

gyűjtőeres vérzés

verőeres vérzés

1. ábra. Vérzéstípusok
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1
kell a sebre helyezni és
ujjunkkal a seb nyílását
befogni. Néha ez a nyomás nem elég, ilyenkor a
nyomást a vérző ér nyomáspontjára kell gyakorolni. Utóbbi esetben a
sebre nyomókötést kell
2. ábra. Nyomókötés
tenni. Elsősegély után,
komolyabb vérzéssel járó mélyebb, vágott, illetve szúrt
sebekkel orvoshoz kell fordulni.
 A konyhában megégethetjük a kezünket, vagy leforrázuk magunkat. A bőrre égett ruhát nem távolítjuk el. Az
égés helyét hideg folyó vízzel hűtjük, laza steril fedőkötést teszünk rá. Kenőcsöket, sebhintőport nem használunk. Orvoshoz kell fordulni!
 Takarítás közben vegyszerekkel dolgozunk. (A vízkőoldó tömény sósav, a hypo erős lúg.) Bőrre kerülve ezek
a vegyszerek szövetkárosodást okoznak. Ellátásuk: a
bőrre került vegyszert azonnal törölgessük le száraz ruhával, majd a sérülést mossuk le vízzel, tegyünk fedőkötést és menjünk szakorvoshoz!
 A háztartásban előfordulhat áramütés is. Az első tennivaló az áramkör megszakítása, a biztosíték lekapcsolása! Amíg ez nem történt meg, ne érintsd a sérültet,

mert te magad is
áramütést kaphatsz!
Az egyik lehetséges
tünet az áram be- és
kilépési helyén kialakult égési sérülés. Ez
nem feltétlenül jelenik
meg, de ettől még
súlyos, mélyebb szöveti károsodás okozhat kritikus állapotot.
Ha van égési sérülés, 3. ábra. Ma már az országban
kezelni kell! Minden sok helyen található defibrilláesetben orvosi ellá- tor, amelyet az újraélesztéstás, esetleg kórházi hez használnak
megfigyelés szükséges. Nagyfeszültség esetén mentőt és műszaki mentőt
is hívni kell!
Még sok tudnivalóval kell megismerkedned, hogy igazi elsősegélynyújtó lehess! Nem írtunk a súlyosan sérült
személyek ellátásáról (lélegeztetés, újraélesztés, súlyos
vérzések elállítása stb.). Az ilyen esetekben az elsősegélynyújtás komoly ismereteket és szakmai rutint igényel, ezeket tehát meg kell tanulnod!

Nyomozd ki, hogy hol tudsz a közelben elsősegély-tanfolyamot végezni!

Projektfeladat
Az elsősegélydoboz
A gépjárművekben kötelező a KRESZ által előírt, szabványos – az elsősegélynyújtáshoz használatos
eszközöket tartalmazó – elsősegélycsomag elhelyezése. Nemcsak személyautókhoz, hanem motorkerékpárokhoz és biciklikhez is előírás az elsősegélycsomag (mentőcsomag) beszerzése. Kétféle mentőcsomagot használunk. A biciklikhez és motorkerékpárokhoz egy kisebb méretű összeállítás szükséges, ezt
nevezi a KRESZ „A”-változatnak. A bővebb tartalmú „B”-változatot a személyautókban kell elhelyezni. (A „C”-változat tartalmát az autóbuszokra vonatkozó rendelkezés határozza meg.)
Nézzük meg, hogy mit tartalmaz egy személygépkocsi elsősegélydoboza!
nn Ezután nézd át a csomag többi részletét! Kérd a segítségét egy olyan ismerősödnek, aki gépjármű-

vezetői engedéllyel rendelkezik.
– Találsz egy szájra helyezhető lélegeztetőmaszkot. Tudd meg, hogy ezt mikor és mire kell használni!
– Találsz különböző kötszereket (steril sebkötöző pólyákat, gézlapokat, ragtapasztekercset és fertőtlenítőszert). Keress ki az Olvasmányból olyan eseteket, amikor ezek használatára szükség lehet!
Mikor és hogyan használjuk?
– Mikor használjuk a háromszögletű kendőt?
– Mire használjuk az izotermális fóliát? Ennek feltétlenül utána kell nézned!
nn Van-e otthon kötszeres dobozotok? Nézd meg a tartalmát! Elegendő-e a tartalma az otthoni sérülések ellátására?
nn Ha biciklizel, van-e mentőcsomagod? Ha nincs, sürgősen pótold!
nn Gondolkodj el azon, hogy szükség lenne-e otthon is egy, a gépkocsikban található, komplett elsősegélynyújtó csomagra!
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Felelősségünk a Földért
A Föld egésze – a mélytengerek fenekétől a magaslégkörig – egyetlen, egységes rendszert képez, ahol semmiféle
változás sem lehet elszigetelt és független; minden részlet
függ a többitől – és az egésztől is.

És még sok-sok tulajdonsága van a Földnek, amely az
élet eredménye. Ha egy „marslakó” megvizsgálná a Földet a műszereivel, azonnal tudná, hogy itt élet kell, legyen.
A mai Föld és az Élet elválaszthatatlan egymástól.
A bioszféra tűrőképessége. Az élőlények szabályozási folyamatainak lényege a külső hatások kiegyenlítése, a
rendszer viszonylagos állandóságának megtartása. Minden
élőlényre jellemző, hogy milyen határig képes „kivédeni” az
őt ért hatásokat. Ezt nevezzük tűrőképességnek. Vannak
nagyobb (tág) és kisebb (szűk) tűrőképességű fajok.
A Föld egésze szintén mutat bizonyos önszabályozási
folyamatokat a rajta lévő élővilággal együtt, és nagyrészt
annak révén. Bizonyos szempontokból a Föld úgy „viselkedik”, mintha élőlény lenne. Olyan fizikai-kémiai-biológiai-földrajzi folyamatok mennek végbe rajta, amelyeknek
révén képes kiegyensúlyozni bizonyos hatásokat. Ezért
lehet viszonylag állandó a levegő összetétele, az óceánok vizének kémhatása és oldottanyag-tartalma stb. Nem
ismerjük azonban a Föld tűrőképességét! Nem tudjuk,
hogy mennyi emberi hatást bír „elviselni”.

Hogyan menthetjük meg a Földet?

1. ábra. A Föld az űrből

Ember és bioszféra
A bioszféra görög szó: ’életgömb’ a szó szerinti jelentése.
A kifejezés azt kívánja érzékeltetni, hogy a Föld kőzet-,
víz- és levegőburka mellett van egy élő burka is. A bioszféra tehát az a hely és rendszer, ahol élőlények is vannak. Élőlényekkel az óceáni árkokban nagyjából 10 km
mélyen is találkozhatunk, a Himaláját átrepülő madarak
pedig közel 10 km-es magasságban vonulnak. (Baktériumok még ennél magasabban is lehetnek a levegőben.) Az
élő és élettelen világ azonban olyan szoros kapcsolatban,
kölcsönhatásban van egymással, hogy helytelen lenne
úgy képzelnünk, hogy a bioszférának ott van vége, ahova
már az élőlények nem úsznak le vagy nem szállnak fel.
A bioszféra nem írható le olyan egyszerű módon, mint
ahogyan egy gép. Nem olyan a működése sem, hogy „ha
ezt a gombot itt megnyomom, akkor ott az fog történni”.
Nem mindig lehet előre látni, hogy egy beavatkozásnak
mik lesznek a következményei. A természettel szemben
elkövetett bűneink egyik gyökere éppen az, hogy eddig
nem vettük igazán tudomásul ezt a bonyolultságot; azt
hittük, hogy a Föld is olyan, mint egy mérnöki asztalon
megtervezett berendezés.
A Földnek sem a szilárd burka, sem az óceánjai, sem
a levegője nem lenne olyan, mint amilyennek megismertük, ha nem hordozna magán életet. A levegő O2-szintje
az élőlények tevékenységének eredménye, s a mészkőhegyek anyaga is hajdani élőlények vázából származik.

Korunkban az ember már olyan mértékben avatkozik be a
Föld természetes folyamataiba, hogy fennáll az egyensúly
felborulásának a veszélye. Az ember hosszú évezredeken
keresztül beleilleszkedett a természetbe (bár eleve ki is
emelkedett abból). Amit megváltoztatott, azt a természet
nagyrészt „kiigazította”. Ma azonban már egészen más a
helyzet. Olyan korszakba léptünk, amelyben egyre inkább
az ember felelőssége lesz a Föld megőrzése.
Két alapvető okra vezethető vissza az, hogy az ember soha nem látott mértékben „terheli” a Földet. Az egyik
a népességrobbanás, a másik az emberek növekvő fogyasztási igénye. A világ népessége ma már meghaladja a 7 milliárd főt. Krisztus korától Amerika felfedezéséig
nagyjából megkétszereződött az emberiség lélekszáma,
Kolumbusztól napjainkig azonban kb. tízszeresre emelkedett. Ha továbbra is ilyen gyorsuló tempóban növekedne
az emberiség lélekszáma, az előre nem látható következményekkel járna.
A számbeli szaporodás mellett a fogyasztói szemlélet a másik fontos környezetkárosító tényező. S ez talán
még fontosabb kérdés is. A levegőóceán és az igazi óceánok szennyezése, az őserdők kiirtása, a fajok eltűnése
mind-mind valamiféle emberi érdek és emberi fogyasztás
érdekében történik. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a
Föld évi teljes anyag- és energiafogyasztásának 4/5-e a
teljes földi lakosság 1/5-ének érdekeit szolgálja. (Magyarország benne van ebben az egyötödben!) A Föld „kincseiből” (élelmiszer, energiahordozók, ásványi anyagok stb.)
egy átlagos svájci polgár élete folyamán negyvenszer an�nyit „fogyaszt” el, mint egy átlagos szomáliai. A Földet tehát – bármily ellentmondásosnak is tűnik – nem a „sok
szegény” terheli elsősorban, hanem a „kevés gazdag”.
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A bioszféra nagy veszélyeztetője a fogyasztói társadalom, amely abban látja az emberi élet „lényegét” és fejlődésének célját, hogy egyre több és minél változatosabb
termékekkel legyünk elárasztva. Kétségtelenül jó érzés
dúskálni a földi javakban. De tudnunk kell, hogy ennek mi
az ára más emberekre és a természetre nézve. Ha mindenki annyi anyagot és energiát fogyasztana, mint egy
átlag USA-polgár, akkor még két Földgolyóra lenne szükségünk.

más tárgyak ma már akkora „úszó szigetet” képeznek,
amelyik tízszer akkora, mint hazánk teljes területe.
Persze, maga a szegénység is környezetkárosítással
jár. Amelyik ország ugyanis szegény, az nem engedheti
meg magának, hogy a modern – kevésbé szennyező –
gépeket vegye meg; nincs rá pénze, hogy korszerű mezőgazdasági szereket használjon, vagy, hogy energiatakarékos berendezéseket fejlesszen ki stb.

Globális probléma – globális megoldás
Ma már talán nincs is olyan zuga a Földnek, ahol ne jelentkezne valamiféle emberi hatás. Ha másként nem, akkor
azáltal, hogy már a levegő összetételét is megváltoztattuk
kisebb-nagyobb mértékben. Érintetlen természet ma már
alig-alig van. Ahogyan az élet megváltoztatta a Földet,
úgy az ember is megváltoztatta a bioszférát.

2. ábra. Az áruházak polcain sokszorosan több terméket
kínálnak, mint amennyire egyáltalán szükség lehet

A fogyasztói társadalom egyik tipikus jelensége a reklám. Ez már régen kilépett abból a szerepből, hogy egyszerűen információval szolgáljon számunkra. Ma már a
reklám egyfajta „pszichológiai hadviselés” az emberek vágyainak fölkeltésére, gondolkodásmódjának irányítására.
A fogyasztói társadalom ragadványneve az is lehetne,
hogy eldobó társadalom. Egyre több használati tárgyunkat készítjük egyszeri használatra és eldobásra; ruhát,
edényt, terítőt, italosdobozt és -palackot, elemes kis rádiót stb. Ez egyrészt óriási anyag- és energiaveszteséget
jelent, másrészt egyre növekvő mennyiségű hulladékot,
szemetet. A „szeméttermelés” persze nem kizárólag a
gazdag országok sajátsága, de például egy New Yorkban élő ember naponta háromszor annyi szemetet dob
ki és el, mint egy manilai. Hazánkban a fejenkénti és naponkénti hulladékmennyiség meghaladja a másfél kg-ot.
A Csendes-óceánon a belekerült műanyag flakonok és

3. ábra. Szemétsziget az óceánban

Világméretű problémáink csak világméretű változásokkal oldódhatnak meg. Ennek főbb pontjai:
1. Valamilyen humánus és erkölcsös megoldást kell
találunk a népességrobbanás lefékezésére.
2. 
Ki kell alakítanunk valami bölcsebb, okosabb és
igazságosabb társadalmi-gazdasági „világrendszert”.
3. Be kell látnunk, hogy az állandó gazdasági-anyagi
növekedés (mint cél) csak ábránd lehet egy olyan
bolygón, amelynek végesek a készletei.
4. Fel kell ismernünk, hogy – embervoltunkhoz méltóan! – nem a fizikai jólét (az evés-ivás és a testi
kényelem) az élet célja és legfőbb értelme. Vagyis:
meg kell haladnunk a fogyasztói szemlélet „világuralmát”.
Az emberek alapvető szemléletváltozása nélkül nehéz lesz visszatéríteni a rossz irányba fordult szekeret.
Pedig fontos lenne, mert – ahogy a szólás tartja – „csak
egyetlen Földünk van”, s „azt sem az őseinktől örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön”.

4. ábra. Óvjuk a bolygónkat!
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KISLEXIKON
Ez a te kislexikonod. Ide összegyűjtöttük a tankönyvben található fogalmak, kifejezések rövid, de pontos
meghatározásait. Használd okosan és sikeresen!
Agyalapi mirigy: agyunk alsó részén lévő belső elválasztású mirigy, amely közvetlen hatású hormonokat,
valamint más hormonok termelődését serkentő hormonokat termel.
Agyidegek: 12 pár agyideg van; többségük az agytörzsből ered. A koponya alapján lévő nyílásokon lépnek
ki a központi idegrendszerből. A környéki idegrendszer részei. A fej, a nyak, az érzékszervek, egyes zsigeri szervek beidegzésében van szerepük. Közéjük
tartozik a bolygóideg.
Agytörzs: a központi idegrendszer azon része, amely
összeköti a gerincvelőt az agy többi részével. Több
létfontosságú életműködést irányító sejtcsoportot
tartalmaz.
Agyvérzés: agyi erek – az érfal rugalmatlansága és a
magas vérnyomás következtében – elpattannak, s így
egy agyi terület vérellátás nélkül marad, amelynek
átmeneti vagy végleges működéskiesés a következménye.
AIDS: az angol Acquired Immune Deficiency Syndrome rövidítése, amelynek ‚szerzett immunhiányos tünetegyüttes’ a jelentése. Vírus okozta betegség, amely
szexuális úton (vagy fertőzött vérrel, injekciós tűvel,
esetleg anyatejjel) terjed. Leállítja az immunrendszer
egyes funkcióit, s ezzel védtelenné teszi a szervezetet
más kórokozók fertőzésével szemben.
Alapszövet: növényi szövet. A bőrszövet és a szállítószövet között helyezkedik el. Főbb típusai: a táplálékkészítő alapszövet, a raktározó alapszövet, a szilárdító alapszövet.
Albínó: olyan egyed, akinek a szervezetében nem vagy
alig termelődik festékanyag. Az elnevezés a latin albus (= ’fehér’) szóból ered.
Állandósult szövetek: a növények szövetei, amelyeket
az osztódószövet sejtjei hoznak létre. Ilyen a bőrszövet, a szállítószövet és az alapszövetek.

Allergia: az immunrendszer túlzott reakciója. A szervezet olyan anyagok ellen is – vagy olyan mértékben
– beindítja a védekezési reakciót, amely indokolatlan,
s ez már magának a szervezetnek van kárára.
Anyag- és energiaforgalom: az anyagok állandó körforgása az élettelen környezet és az élő szervezetek
(termelők, fogyasztók, lebontók) között. Az energia
egyirányú áramlása a táplálékláncon keresztül.
Anyagcsere: az élőlények anyagfelvételének, -átalakításának és -leadásának összefoglaló neve.
Autotróf szervezet: olyan élőlény, amely szervetlen
anyagokból építi fel saját szerves anyagait. Ilyenek
például a zöld növények, amelyek a felépítő folyamathoz szükséges energiát a fényenergia megkötésével nyerik.
Bélnedv: a bél falában lévő külső elválasztású mirigyek
váladéka; a tápanyagok emésztését végzi.
Belső elválasztású mirigy: kivezetőcső nélküli mirigy,
amely váladékát – a hormont – közvetlenül a vérbe
üríti.
Belső környezet: a szervezet belsejének (vér, nyirok,
belső szervek) fizikai és kémiai állapota (pl. hőmérséklete, kémhatása).
Belső megtermékenyítés: a női ivarszervben keletkező
petesejtet a hímivarsejt a női szervezeten belül termékenyíti meg.
Betegségterjesztő: élőlény, amely kórokozó hordozója,
s hozzájárul ahhoz, hogy a kórokozók megfertőzzenek egy másik szervezetet. Pl. szúrásával bejuttatja a
kórokozót a vérbe.
Biom: az életközösségek éghajlati övezetek szerint
elhelyezkedő, akár egész kontinensre kiterjedő csoportjai.
Bioszféra: a Föld azon része („burka”, azaz szférája),
amelyben élőlények vannak; a földkéregnek, a vízburoknak és a levegőnek azon része, ahol az élet létezik.
Az élővilág legmagasabb szerveződési szintje.
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Bőralja: a bőr (kívülről) harmadik – azaz legbelső – rétege. Kötőszöveti rostok, erek, idegek vannak benne.
Zsírszövetet tartalmaz.
Bőrszövet: a növény egész testét borító szövettípus.
Csiga: a belső fül csigaház alakú része. Ebben vannak a
hangingert fölvevő idegvégződések (receptorok).
Csőidegrendszer: a központosult idegrendszer azon
formája, ahol az idegsejtek és idegrostok csövet képeznek, amelynek belsejében folyadék van. Ennek a
csőnek a gerinccsatornában elhelyezkedő része a gerincvelő, kiszélesedő, agykoponyában elhelyezkedő
része az agyvelő.
DNS: örökítőanyag (dezoxiribonukleinsav). Óriásmolekula, amely az öröklődő információt tartalmazza.
Drog: 1. Gyógynövények hatóanyaga; 2. Tudatmódosító
szer (amely befolyásolja központi idegrendszerünk
működését). Idetartozik a „szokásosan” kábítószernek nevezett szereken túl az alkohol, a nikotin és a
koffein is. 3. Tiltott tudatmódosító szer.
EEG: az agyműködés vizsgálati módszere (elektroenkefalográfia). Az EEG-görbe (elektroenkefalogram)
alapján következtetni lehet az agyterületek működésére.
Egyed: a biológiai szerveződés egysége, amely a környezettől jól elhatárolható, a másiktól különálló formában létezik, tehát az élővilág szerkezeti és működési
egysége.
Egyed alatti szerveződési szintek: az egyedet felépítő,
együttműködő szervrendszerek (csak az állatokban!),
szervek, szövetek, sejtek, sejtalkotók szerveződései,
amelyek összehangolt részműködései alapján működik az egyed szervezete.
Egyedfejlődés: a megtermékenyítéstől az egyed haláláig tartó fejlődési folyamat, minőségi és mennyiségi
változások sorozata.
Egyed feletti szerveződési szintek: az egyedek különböző szintű és szervezettségű együttesei. Ezek a populációk, a társulások, biomok és a bioszféra.
EKG: a szívműködés ellenőrzésére használt vizsgálati
módszer. Az EKG-görbe (elektrokardiogram) alapján következtetni lehet a szívműködés állapotára,
esetleges zavaraira.
Életfeltételek: olyan környezeti tényezők, amelyek az
élőlény életben maradásához feltétlenül szükségesek.
Életjelenségek: az élő szervezetek létfenntartó és fajfenntartó életműködései.
Életközösség: egy élőhelyen együtt élő növények, állatok, baktériumok és gombák összessége.

Elmebaj: a központi idegrendszer működési zavara, betegsége. A betegnek torzul a kapcsolata a külvilággal,
téveszmék zavarják a normális gondolkodását.
Előbél: a bélcsatorna első szakasza: szájüreg, nyelőcső,
gyomor. Feladata a táplálék emésztésre való előkészítése, valamint az emésztés és felszívás megkezdése.
Elsődleges nemi jelleg: a biológiai szempontból legalapvetőbb nemi jelleg; az, hogy milyen ivarsejtek
termelődnek az egyedben.
Elválasztás: mirigyek olyan működése, melynek során a
szervezet számára hasznos váladék termelődik, például hormon, emésztőnedv, vagy az utódot tápláló
tej.
Embrió: az anyaméhben fejlődő emberi szervezet neve
az első 12 hétben.
Emésztőnedv: a táplálék feldolgozásában közreműködő
emésztőmirigyek (pl. a nyálmirigyek) váladéka. Tartalmazza a táplálék lebontásához szükséges emésztőenzimeket.
Energiaáramlás: az anyagforgalommal egyidejűleg zajló, egyirányú folyamat, amelyben a táplálékkal felvett
energia átáramlik a táplálékszinteken.
Enzim: a sejtekben zajló anyagcsere-folyamatok kémiai
reakcióit „segítő”, szabályozó fehérjék. Az emésztőnedvek is tartalmaznak enzimeket.
Epe: a máj által termelt váladék, amely az epehólyagban
tárolódik. Hatására a zsírok emésztése könnyebbé
válik, mivel apró cseppekké oszlatja szét az összefüggő zsírfelületet, így az emésztőenzim nagyobb felületen tud működni.
Érzékszerv: külső ingerek fölvételére alkalmas szerv;
szem, nyelv stb. Lényege a receptor, valamint az annak működését segítő segédberendezés (a szaruhártya, a szemlencse stb.)
Érzet: egy inger (ingerület formájában odajutva) tudatosul az agykéreg megfelelő központjában.
Étel (táplálék): amit megeszünk (akár nyersen, akár elkészítve), például paprikás krumpli, cseresznye.
Fehérjék: nagy molekulájú szerves vegyületek. Kis részegységekből épülnek fel a sejtekben, szerkezetük változatos. Sejtépítők, részt vesznek a kémiai reakciók
szabályozásában, anyagokat szállítanak. Környezeti
hatások változására igen érzékenyek.
Fehérvérsejtek: a vér sejtes elemei. Több típusuk van.
A szervezet belső védelmi vonalához tartoznak. Vannak olyan fehérvérsejtek, amelyek a kórokozók elpusztításához szükséges ellenanyagokat termelik, de
a falósejtek is idetartoznak, amelyek bekebelezik a
kórokozókat.
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Felépítő anyagcsere: a sejtek a kívülről felvett anyagokból energiafelhasználás mellett felépítik saját szerves
anyagaikat. Két formája az autotróf szervezetek és a
heterotróf szervezetek anyagfelépítése.
Féligáteresztő hártya: olyan hártya, mely csak a kisebb
méretű anyagokat engedi át, a nagyobbakat nem.
Ilyen az élő sejtek sejthártyája.
Félkörös ívjárat: a belső fül része. Három egymásra merőleges síkú „félkör”. Az egyensúlyozás – azon belül a
fej elmozdulásának – érzékszerve.
Feltételes reflex: olyan reflex (vagyis ingerre adott válasz), amely nem öröklött, nem ösztönös, hanem
tanulnunk kell. Kialakulásának feltétele a tanulás,
amelynek lényege egy feltétlen és egy feltételes inger
többszöri egybeesése. (Pl.: citrom íze és a citrom képének látványa.)
Feltétlen reflex: olyan reflex (vagyis ingerre adott válasz), amely öröklött, ösztönös, az adott inger hatására mindenkinél mindig bekövetkezik. Ilyen például a
nyelési reflex.
Fertőzés: kórokozók szervezetbe jutása.
Ficam: ízület olyan sérülése, amikor a csontvégek eltávolodnak egymástól, kimozdulnak eredeti helyükről,
és ebben a rossz helyzetben maradnak. Helyretétele
orvosi beavatkozást igényel.
Fogamzásgátlás: eljárás, amely közösüléskor megakadályozza a megtermékenyülést, vagyis a zigóta kialakulását.
Fogszuvasodás: a „lyukas fog” hivatalos neve. A fogzománc sérülése után károsodnak az alatta lévő, kevésbé kemény foganyagok is.
Fotoszintézis: a zöld növényekre jellemző, szénhidrát(szőlőcukor) felépítő anyagcsere-folyamat. A növény
zöld színtestjeiben megkötődő fényenergia felhasználásával a kis molekulájú és kis energiatartalmú
szervetlen vegyületek – szén-dioxid, víz – nagyobb
molekulájú és nagy energiatartalmú szerves vegyületté, szőlőcukorrá szintetizálódnak.
Garat: orr- és szájüregünk hátsó része. Itt kereszteződik
a falat útja (a nyelőcsőbe) és a levegő útja a (gégén
keresztül a légcsőbe).
Gázcsere: 1. a légzőszerv belégzéskor oxigént vesz fel,
amit átad a vérnek; a vérből a szén-dioxidot kilégzéssel a külvilágba juttatja. 2. a sejtek a lebontó folyamataikhoz oxigént vesznek fel a vérből; a keletkezett
szén-dioxidot leadják a vérbe.
Gége: a légcső bejárata, amelyet nyeléskor a gégefedő
bezár. Itt vannak a hangszalagok is.

Gén: az örökítőanyag-molekula (a DNS) egy-egy szakasza, amely az egyes tulajdonságok kialakulásához
szükséges információkat hordozza.
Gerincoszlop: a test szilárd vázának tengelye. Csigolyákból áll (különálló és összenőtt csigolyákból).
Gerincvelő: a központi idegrendszer alsó szintű központja. A gerincoszlopban, a csigolyák ürege által kialakított gerinccsatornában húzódik. Kétirányú kapcsolatot létesít az agyvelő és a test többi része között.
Gerincvelői idegek: a gerincvelő szakaszaiból kilépő 31
pár gerincvelői ideg a környéki idegrendszer részét
képezi.
Gyomorfekély: betegség, melyben a gyomor fala kisebesedik, és a sérült helyeken a gyomorsav marja
a gyomor szöveteit. Alapvetően a zaklatott életmód
következménye, s szerepe lehet benne egy itt élősködő baktériumnak is.
Gyomornedv: a gyomor falában lévő mirigyek által termelt emésztőnedv. Fehérjebontó hatású enzimje csak
a gyomorsavval együtt működik.
Hám: bőrünk legkülső rétege. Folyamatosan kopik
(hámlik) és alulról megújul. Csak fájdalomérző idegvégződés van a belső sejtrétegeiben.
Hámszövet: az állati szervezetek külső és belső felületeit borító szövetfajta. Feladata elsősorban az elhatárolás, a védelem; ugyanakkor a kapcsolatteremtés is.
Különböző működésekre specializálódhat, például a
mirigyekben és a nyálkahártyákban.
Hasmenés: a vastagbélben – pl. fertőzés vagy mérgezés
miatt – zavart szenved a béltartalomból a víz felszívása, ezért nagy mennyiségű, híg széklet ürül.
Hasnyál: a hasnyálmirigyben termelődő emésztőnedv,
amelynek enzimjei a fehérjék, a szénhidrátok és a
zsírok emésztését is végzik.
Hasnyálmirigy: a gyomor alatt elhelyezkedő, hosszúkás
szerv. Kettős mirigy: külső elválasztású sejtjei termelik a hasnyálat, belső elválasztású sejtcsoportjai termelik az inzulint.
Here: hímivarsejteket – és nemi hormonokat – termelő
páros szerv.
Heterotróf szervezet: olyan élőlény, amely a felvett
szerves vegyületeket előbb részegységekre (építőkövekre) bontja, és ezekből az „építőkövekből” építi fel
saját szerves anyagait. Ehhez a szerves anyagok oxidálásából nyeri az energiát.
Hímnős szervezet: ugyanabban az egyedben hímivarsejtek és petesejtek is termelődnek. Ilyen például a földigiliszta. Párzáskor az egyik egyed hímként, a másik
nőstényként viselkedik.
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Hímvessző: férfi nemi szerv. Nemi izgalom esetén üregei vérrel telnek meg, s merevedik. Benne fut a húgycső is.
Hólyaghurut: a húgyhólyag fertőződéses gyulladása.
Többnyire fölfázás miatt alakul ki, amelynek bakteriális fertőzés a következménye.
Hormonok: belső elválasztású mirigyek váladékai, amelyek közvetlenül a vérbe jutnak. A szervezet fontos
működéseit szabályozzák, összehangolják.
Hörgők: a légcső kétfelé ágazása és ezen ágak egyre vékonyabb további elágazásai. Gyűrű alakú porcok merevítik a falát.
Húgycső: a húgyhólyagból a külvilágba vezeti a vizeletet. Nőknél a hüvely fölött, férfiaknál a hímvessző
végén nyílik a külvilágba.
Húgyhólyag: izmos falú, tágulásra képes szerv; benne
gyűlik össze – és tárolódik az ürítésig – a húgyvezetékeken érkező vizelet.
Húgyvezeték: páros cső, amely a veséktől a húgyhólyagba vezeti a vizeletet.
Hüvely: női nemi szerv. Izmos falú cső, amely közösüléskor magába fogadja a hímvesszőt; szüléskor nagymértékben kitágul, s rajta keresztül jön az újszülött
a világra.
Ideg-összeroppanás: az idegrendszer nagymértékű túlterhelése miatt bekövetkező működési zavarok ös�szefoglaló neve.
Idegszövet: az állati szövetek egyik csoportja. Fő alkotói az ingerület felvételére, vezetésére és átadására alkalmazkodott idegsejtek. Az idegsejtek hálózata és
együttműködése hozza létre az idegrendszert.
Ikra: a halak petéje.
Immunitás: a szervezet védekezőképessége, védettsége
az idegen anyagokkal és kórokozókkal szemben. Az
immunitás különböző fehérvérsejtek működésének
köszönhető. Védőoltással az immunitás mesterségesen is kialakítható.
Inger: a szervezetet érő külső vagy belső hatás, amelyet
megfelelő idegvégződések (receptorok) fölvesznek, s
ingerületként az idegrendszer központjába vezetnek.
Az ingerek lehetnek fontos információk is, de lehetnek veszélyes hatások is.
Ingerület: inger hatására az idegsejtek fölvevő nyúlványaiban (speciális esetben a receptorokban) bekövetkező fizikai, kémiai változás, amely végigfut az idegroston.
Inzulin: a cukorforgalmat szabályozó hormon. Ahhoz
szükséges, hogy a vérben lévő cukrot a sejtek fel tudják venni. Hatására csökken a vércukorszint. Hiányában cukorbetegség alakul ki.

Irha: a bőr középső rétege. Erekben, idegekben és rostokban gazdag kötőszövet alkotja. Itt találhatók a
szőrtüszők és a verejtékmirigyek is.
Ivari kétalakúság: a váltivarú állatok körében gyakori,
hogy a hímek és a nőstények külső megjelenése és
mérete eltér.
Ivarmirigyek: a petefészkek és a herék. Az ivarsejtek
termelése mellett nemi hormonokat termelő belső
elválasztású mirigyek is. Hormonjaiknak a nemi jellegek kialakulásában és az ivaros szaporodásban van
szerepe.
Ivaros szaporodás: ivarsejtekkel (hímivarsejt és petesejt) történő szaporodási forma. Megtermékenyítéskor a kétféle ivarsejt összeolvadásával jön létre
a zigóta.
Ivarsejtek: a hímivarsejtek és a női ivarsejtek (petesejtek) az ivarszervekben ivarsejtképző osztódással
(számcsökkentő osztódás) termelődnek. Kromoszómakészletük egyszeres. A petesejt az anya, a hímivarsejt az apa kombinálódott örökítőanyagát viszi
tovább az ivaros szaporodásba.
Ivarszervek (nemi szervek): az ivaros szaporodást lehetővé tevő szervek. Szerepük van a nemi jellegek
kialakulásában. A női nemi szervek a petefészkek, a
petevezetékek, a méh és a hüvely. A férfi nemi szervek a herék és mellékherék, a prosztata és a hím ivarszerv. Az ivarsejtek az ivarszervekben termelődnek.
Ivartalan szaporodás: ivarsejtek keletkezése és összeolvadása nélkül lezajló szaporodási forma. Típusai:
kettéosztódás, bimbózás (sarjadzás).
Izomszövetek: összehúzódásra és elernyedésre képes
szövettípusok. Fajtái: a vázizmokat építő harántcsíkolt izomszövet, a belső szervek izomzatát építő
simaizomszövet és a szív izomzatát adó szívizomszövet.
Járvány: fertőző betegség gyors és nagyarányú terjedése.
Hivatalosan az új fertőzések napi számához, arányához kötik, ezért előfordulhat, hogy már sok az új beteg, de még nem éri el azt az arányt, hogy járványnak
nyilvánítsák.
Kettéosztódás: egysejtűek osztódási módja.
Kisagy: agyunk egyik, részben önálló része. A koponyában a tarkónknál van. Feladata a finommozgások
összehangolása, testünk egyensúlyban tartása.
Kiválasztás: a szervezet számára már nem szükséges
– sőt: esetleg káros – anyagok (nedvek, váladékok)
termelése és kiürítése.
Kórokozók: vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák,
férgek stb., amelyek más élőlények megbetegedéseit
okozzák.

182
11874 Biologia8 1–192_6.indd 182

2017. 02. 15. 12:55

Köldökzsinór: a magzatot és a méhlepényt összekötő,
ereket tartalmazó, „kötélszerű” szerv. Ezekben az
erekben a magzat vére van, amely a méhlepényben
felfrissül az anyai vér hatására.
Környéki idegrendszer: az idegrendszer központon
kívüli része. Idetartoznak az agyidegek, valamint a
gerincvelőből kiágazó idegek, amelyek behálózzák az
egész testet.
Kötőszövetek: a szervezet belső tereit határolják és töltik ki, ugyanakkor szerveket, szervrendszereket kapcsolnak össze. Sok bennük a sejt közötti állomány.
Kötőszövet például az ízületekben található ínszövet,
a raktározó zsírszövet vagy a vér.
Középbél: a bélcsatorna középső szakasza. Lényegében
a vékonybél szakaszai tartoznak ide. Feladata a tápanyagok teljes megemésztése és felszívása.
Központi idegrendszer: idegrendszerünk központja.
Két részből áll: agyvelő és gerincvelő.
Kromoszóma: az osztódó sejtekben található, összetömörödött örökítőanyag. A sejtek kromoszómaszáma
egy-egy fajra nézve jellemző érték.
Külső elválasztás: mirigyműködés, melynek váladéka
nem a vérbe kerül, hanem kivezetőcsövön keresztül
a szervezet valamely felületére ürül. Ez a felület lehet
testen belüli is, például a bélcsatorna.
Külső megtermékenyítés: a nőstény által a külvilágba
lerakott petékre a hím „ráereszti” hímivarsejtjeit. Jellemző például a halakra vagy a kétéltűekre.
Lebontó anyagcsere: a sejtek bizonyos szerves anyagokat oxigén jelenlétében lebontják (oxidálják), eközben energiát szabadítanak fel, amit életműködéseikhez használnak el. Oxigén hiányban is lehetséges
lebontás (ez az erjedés), de ennek során sokkal kevesebb energia szabadul fel.
Légcső: a gégefőből kiinduló cső, melynek falát C alakú
porcok merevítik. Két fő hörgőre, majd kisebb hörgőkre ágazik szét.
Légcsőhurut: a légcső (vagy a fő hörgők) baktériumos
fertőzés miatti gyulladása. A gyulladás köhögésre ingerli a szervezetet.
Léghólyagok: vékony falú, kicsiny hólyagocskák. Ezek
összessége képezi a tüdő légzőfelületét. Keveset
mozgó embernél kicsit „összemennek”, s így csökken
a tüdő kapacitása.
Légzés: létfenntartó életjelenség; a lényege: oxigén felvétele és szén-dioxid leadása.
Lúdtalp: nevét a lapos talplenyomat alapján kapta.
Másképpen: harántsüllyedés vagy bokasüllyedés. Lényege a talp inainak, izmainak megnyúlása. Edzéssel
javítható.

Magzat: az anyaméhben fejlődő emberi szervezet neve
a 12. hét után.
Magzatburok: a fejlődő embriót két rétegben veszi körül. A belső magzatburokban fejlődő embriót magzatvíz védi a kiszáradástól és a sérülésektől. A külső
magzatburok belenő a méh falába, és azzal együtt
alakítja ki a méhlepényt.
Magzatvíz: a méhen belül, a magzatburokban lévő folyadék. Ebben „úszik” a magzat. Szerepe a magzat
védelme. A magzat időnként ebbe üríti vizeletét.
Szülésnél segít.
Mandulagyulladás: a mandulákban lévő nyirokcsomókban falósejtek működnek. Ha nagyobb mértékű
a baktériumok behatolása, mint amivel a nyirokcsomók elbírnak, akkor lép fel a gyulladás.
Másodlagos nemi jellegek: az elsődleges nemi jellegből
következnek, ezért másodlagosak, de egyáltalán nem
mellékesek. Idetartoznak a nemi szervek, valamint a
férfias, illetve nőies testfelépítés.
Medenceöv: az alsó végtagok függesztőöve. Összeköti a
gerincoszlopot a lábakkal. Csontjai szabálytalan alakú gyűrűt képeznek (ezért „öv”), amelynek öblében
vannak a hasüreg szervei, s innen nyílnak a külvilágba az emésztés, a kiválasztás és az ivarszervek kivezetőnyílásai.
Méh: női belső nemi szerv. Izmos falú, nagymértékű
tágulásra képes „zsák”. Nyálkahártyája menstruációkor leválik. Megtermékenyülés után ebben fejlődik
a magzat, s szüléskor ennek erős izom-összehúzódásai tolják ki a magzatot.
Méhen belüli fejlődés: az egyedfejlődés első szakasza,
a megtermékenyítéstől a születésig tartó időszak.
Méhen kívüli fejlődés: az egyedfejlődés második szakasza, több korszakra tagolódik. Az egyed születésétől
a haláláig tartó folyamat.
Méhlepény: méhen belüli szerv, a külső magzatburok és
a méhnyálkahártya összenövése. Benne az anya és a
magzat érhálózata nagy felületen érintkezik; itt történik a tápanyagok és salakanyagok kicserélődése az
anyai és a magzati vér között.
Méhszáj: a méh elkeskenyedő, a hüvely felé eső része.
Mellékvese: a vesék tetején elhelyezkedő, páros, hormontermelő szerv. Hormonjai főként az anyagcsere-folyamatokra hatnak, de hím nemi hormon is
termelődik benne. Működésileg nincs kapcsolata a
vesével.
Mellhártya: kettős rétegű hártya a tüdő körül. Külső
rétege a mellkas falához tapad, belső rétege pedig a
tüdőhöz. Közöttük síkos folyadék van, amely megkönnyíti a tüdő mozgását.
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Menstruáció: havivérzés. Ha megtermékenyítés nem
történik, akkor a méhnyálkahártya kb. 28 naponként
leválik, s a benne lévő erekből a vér a hüvelyen keresztül távozik. Ilyenkor a méhszáj kicsit nyitva van,
ezért nagyobb a fertőződés esélye.
Mirigy: váladék termelésére specializálódott hámszövetből álló szerv. Váladéka vagy közvetlenül a vérbe
kerül, vagy kivezetőcsövön keresztül a test valamely
külső vagy belső felületére.
Nagyagy: idegrendszerünk legfelső szintje. Az érzékelés, a gondolkodás, a mozgás központja. Két féltekéből áll, melyeknek a működése között jellemző különbségek vannak.
Nátha: a felső légutak fertőzés miatti gyulladása. A fokozódó nyálkatermelés lényegében a szervezet védekezése, ugyanis így távolítja el a kórokozókat.
Nemi úton terjedő betegségek: elsődlegesen közösülés
útján terjednek. Kórokozóik vírusok, baktériumok,
gombák és egysejtűek is lehetnek, amelyek csak nedves nyálkahártyákon életképesek. Kivételesen vérátömlesztéssel, de például (droghasználat során) fertőzött injekciós tűvel is terjedhetnek.
Nemzedékváltakozás: az ivaros és az ivartalan fejlődési szakaszok szabályosan váltják egymást. Az ivaros
szakaszban lehetővé válik az ivaros szaporodás, az
ivartalan szakaszban lehetővé válik az ivartalan szaporodás.
Nukleinsavak: óriásmolekulák, szerkezetileg egymáshoz kapcsolódó részegységekből épülnek fel. A
DNS-molekula tartalmazza a fajra és azon belül az
egyedre jellemző információkat.
Nyálkahártya: a hám és a kötőszövet működési együttese, mirigyekben gazdag. Többnyire belső testfelületeket borító hártya, amely el nem szarusodó hámszövetből áll, s valamiféle nyálkát termel, amelytől
folyton nedves.
Nyirok: testfolyadék, amely külön érrendszerben áramlik. A vérből szűrődik ki a hajszálerek falán keresztül,
s végül a nyirokvezetéken keresztül visszajut a vérbe.
Szerepe van a tápanyagok szállításában és a kórokozók elleni védelemben.
Nyirokcsomó: a test különböző pontjain lévő csomók,
amelyek meghatározó szerepet játszanak a kórokozók elleni védekezésben a bennük lévő fehérvérsejtek
révén.
Nyirokvezeték: a nyirokerek fokozatosan összeszedődve a nyirokvezetékben egyesülnek, amely a szív közelében beletorkollik a nagy vérkör fő vénájába.

Osztódószövet: jellegzetes növényi szövettípus, biztosítja a növény állandó növekedését és vastagodását.
(Innen ered a növény név is: ’növekvő lény’.) Sejtjei
osztódásával hozza létre a növény állandósult szöveteit.
Örökítőanyag: lásd DNS.
Pajzsmirigy: belső elválasztású mirigy. Hormontermeléséhez jódra van szüksége. Hormonja az anyagcsere
intenzitását szabályozza. Hiányában lelassulnak a
szervezet anyagcsere-folyamatai; az ilyen beteg orvosi megnevezése: kretén.
Petefészek: páros belső női nemi szerv. Már a leánymagzatokban tele van éretlen petesejtekkel. A serdülőkor hormonális változásainak hatására (a változókor beálltáig) havonta hol az egyik, hol a másik
petefészekben érik meg egy petesejt.
Petesejt: női ivarsejt. Tartalék tápanyagtartalma miatt
nagyméretű sejt: átmérője kb. 0,1 mm. Aktív mozgásra nem képes. Megtermékenyítéskor befogadja a
hímivarsejtet, és zigótává alakul.
Petevezeték: a méh petefészkekhez vezető nyúlványa,
amely nyitottan végződik. A végén lévő nyílás szinte
„beszippantja” a petefészekből kilökődő, érett petesejtet.
Populáció: népesség. Az egy fajhoz tartozó azon egyedek összessége, amelyek tényleges szaporodási közösséget alkotnak.
Rándulás: az ízület túlerőltetés miatti sérülése, melynek során a csontok elmozdulnak a helyükről, emiatt
inak és erek elszakadhatnak, de az ízületet alkotó
csontvégek visszatérnek eredeti helyükre.
Receptor: speciális idegvégződés, amely a külvilágból
vagy a szervezet belsejéből érkező ingerek fölvételére
alkalmas, vagyis az ingert idegingerületté alakítja.
Reflexkör: 1. Inger ér egy receptort, s az abban keletkező ingerület befut az idegrendszer központjába; 2. a
központból utasítás formájában fut tovább az ingerület a végrehajtó szervhez; 3. a szerv visszajelentést
(újabb ingerületet) küld a központba a végrehajtásról; 4. a központ ennek alapján egy következő ingerülettel módosítja a receptor működését. Azért „kör”,
mert a folyamat visszajut a kiindulóponthoz.
Rekeszizom: a mell- és hasüreget elválasztó izom.
Megfeszülésekor lenyomja a hasi szerveket, s húzza
magával (azaz tágítja) a tüdőt.
Sejt: az élőlények legkisebb, önálló életre képes alaki és
működési egysége.
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Sejtalkotók (sejtszervecskék): a sejtben található szervecskék, amelyek a sejt életműködéseit bonyolítják le.
Növényi sejt főbb alkotórészei: sejtmag, sejtplazma,
sejthártya, sejtfal, színtestek, sejtüregek, zárványok.
Állati sejt főbb alkotórészei: sejtmag, sejtplazma,
sejthártya.
Sejtfal: a növényi sejt sejthártyáját kívülről határoló,
szénhidrátból (cellulózból) felépülő sejtalkotó. Elhatárol és véd.
Sejthalmaz (sejttársulás): a többsejtű szerveződés alacsonyszintű formája, melyben az együtt élő sejtek
között nincs munkamegosztás.
Sejthártya: minden növényi és állati sejt sejtplazmájának külső burka. Fehérjéből és zsírszerű anyagokból
áll. A sejthártya a sejtet el is határolja a környezetétől, és ugyanakkor össze is köti azzal a rajta keresztül
folyó anyagcsere-folyamatok révén. Féligáteresztő
hártya.
Sejt közötti állomány: a kötő- és támasztószövetek
sejtjei között nagy mennyiségben található. Szerkezete és összetétele meghatározza a szövet jellemzőit
(pl. a csontszövet sejt közötti állománya mészsóktól
szilárd, a vér sejt közötti állománya folyékony.)
Sejtmag: a sejtek központja. Ebben van a tulajdonságok
kialakulásáért felelős örökítőanyag.
Sejtplazma: az élő sejt kocsonyás alapanyagának általános neve. Benne sokféle sejtalkotó (sejtszervecske)
figyelhető meg.
Sejtüregek: a növényi sejt sejtalkotói, folyékony állapotban benne tárolódnak a növényi sejt kiválasztott
anyagai.
Spóra: ivartalan szaporítósejt (gombák, mohák, harasztok).
Számcsökkentő sejtosztódás: a sejtosztódás eredményeként létrejövő négy utódsejt (ivarsejt) örökítőanyag-állománya – kromoszómaszáma – fele a kiindulási sejtének. Ilyen osztódással keletkeznek az
ivarsejtek.
Számtartó sejtosztódás: a sejtosztódás eredményeként
létrejövő két utódsejt örökítőanyag-állománya – kromoszómaszáma –, és így a tulajdonságai megegyeznek a kiindulási sejtével. Ilyen osztódással keletkeznek a testi sejtek.
Szár: a növény létfenntartó növényi szerve, tartja a növényt, formát ad. Hordozza a föld feletti szerveket,
összeköti a föld alatti és a föld feletti szerveket, szállítja a talajból felvett vizet és a levelekben képződött
anyagokat.

Székrekedés: a székletürítés zavara. A végbélben pangó
széklet ártalmas, hiszen tele van eltávolítandó káros
anyagokkal.
Szénhidrátok: szénből, hidrogénből és oxigénből álló
vegyületek; a fotoszintézisben keletkező szőlőcukor,
illetve a belőle felépülő vegyületek (keményítő, cellulóz) összefoglaló neve. Alapvetően a sejt energiaellátásában, illetve növények esetében még a sejtfal
felépítésében van szerepük.
Szerv: a szervezet valamely működés elvégzésére szerveződő egysége. Mindig többféle szövetből épül fel.
Szerveződési szint: a sejtekből szövetek szerveződnek,
a szövetekből szervek, a szervekből szervrendszerek,
azokból szervezet. A szervezetek csoportokba szerveződnek (falka, boly, társadalom).
Szervrendszer: valamely életműködést együtt végző
szervek együttese. Például a két vese, a két húgyvezeték, a húgyhólyag és a húgycső együtt a kiválasztás
szervrendszere.
Színtestek: a növényi sejt sejtalkotói, a sejtplazmától elhatárolt sejtalkotók. Bennük találhatók a színanyagok (pl. klorofill), amelyek képesek a fényenergia
megkötésére.
Szinuszcsomó: a szív saját ingerképző központja; speciális izomsejtcsomó a jobb pitvar falában. Külső beidegzés nélkül is automatikusan ritmusos összehúzódására készteti a szívet.
Szívbillentyűk: „szelepek” a szívben; csak egy irányban
engedik a véráramlást. A pitvarok és kamrák közötti
átjárókban, valamint a szívből kiinduló nagy artériák
kezdeti szakaszán vannak.
Szívinfarktus: a szívizom részleges elhalásával járó betegség. Oka a szívet vérrel ellátó koszorúerek kóros
szűkülete vagy egy vérrög miatti elzáródása.
Szomatikus idegrendszer: a „szomatikus” jelentése:
’testi’. Lényegében a vázizmokat működtető idegrendszer. Működése általában tudatos és akarattal
befolyásolható.
Szövet: azonos eredetű, azonos működésű, hasonló alakú sejtek együttese.
Szűrlet: a vese vértisztító működése során a vérből elsődlegesen kiszűrődő folyadék. Ebben olyan hasznos
anyagok is vannak (pl. cukor), amelyek a végleges
vizelet kialakulása folyamán még visszaszívódnak a
vérbe.
Támasztószövetek: az állati szervezetek belső vázát alkotó szövettípusok. Ilyen a csontszövet vagy a porcszövet.
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Tápanyag: a táplálékainkban lévő anyagok, amelyek a
szervezet felépítéséhez és működéséhez szükségesek.
Ilyenek a fehérjék, a szénhidrátok (cukrok és származékaik), valamint a zsírok. Ezek az emésztés révén
válnak a bélfalon keresztül fölszívható anyagokká.
Tápláléklánc: az egymás számára táplálékul szolgáló
élőlények sorozata. Legegyszerűbb formája: fű (növény), növényevő állat, ragadozó állat.
Társulás: az egy időben, egy helyen együtt élő populációk összessége.
Telepes növények: olyan soksejtű szervezetek, amelyeknek még nincsenek szöveteik és szerveik. A telep
lehet sejtfonal, sejtlemez vagy sejttest. Idetartoznak a
többsejtű zöldmoszatok, a barna- és vörösmoszatok,
a zuzmók és a mohák.
Telepes szerveződésű állatok: ilyenek a szivacsok.
Egy-egy szivacsállatka telepes felépítésű, és a nagyméretű szivacstelepeket számtalan szivacsállatka építi fel.
Telepes testszerveződés: alacsonyabb szintű testszerveződés. Olyan többsejtű szervezetek, amelyekben
az osztódás után együtt maradt sejtek között nincs
vagy kevés az együttműködés. (Szövetek, szervek
még nem alakultak ki.) A gombák, a növények és az
állatok körében egyaránt előfordul.
Termés: a zárvatermő növények fajfenntartó szerve (a
virággal együtt). A magkezdeményből kialakult mag
és a termő részeiből a magot védő zárt magház alkotja.
Tojás: petesejt. A hüllők tojása lágy héjú. A madaraké
meszes héjú.
Tömlőcske és zsákocska: a belső fül szervei. Feladatuk
az egyensúlyozás segítése, azon belül elsősorban a fej
helyzetének érzékelése.
Trombózis: keringési betegség. Ha az érben kicsiny vérrög képződik, akkor az valahol – pl. egy érelágazásban – megakadva elzárja a vér útját. Így a rög mögötti
terület szövetei elhalnak.
Tüdőgyulladás: ha a kórokozók lejutnak a tüdőbe, s ott
megtelepszenek a léghólyagokban, kialakul a tüdőgyulladás. Régen gyakran akár halálos betegség volt.
Tűrőképesség: a fajra jellemző, öröklött tulajdonságok,
amelyek megszabják, hogy az adott környezeti tényező változásait az élőlény milyen határok között
képes elviselni.
Utóbél: a bélcsatorna utolsó, kivezető szakasza. Gyakorlatilag a vastagbél (a vakbéllel és végbéllel együtt).
Feladata elsősorban a béltartalom víztartalmának
visszaszívása. Ha ez zavart szenved, akkor híg széklet ürül.

Vakbélgyulladás: hagyományos, de téves elnevezés, hiszen nem a vakbél gyullad be az elszaporodó baktériumoktól, hanem az annak végén lévő féregnyúlvány.
A féregnyúlvány nyirokszerv, működését tekintve
nincs köze az emésztő szervrendszerhez.
Vállöv: azon csontok összessége, amelyekhez a karok
kapcsolódnak. Idetartozik a lapocka és a kulcscsont.
Varrat: olyan – nem mozgékony – csontösszeköttetés,
melyben a kapcsolódó lapos csontok hullámos vonalban egymásba ékelődnek (mint az asztalosok munkájában a csapolás). A koponya egyes csontjai között
vannak varratok.
Vázizom: a csontvázhoz tapadó izmok. Harántcsíkolt,
akarattal működtethető izmok.
Védettség: idegen szóval: immunitás. Lásd ott!
Védőoltás: egyes fertőző betegségek elleni védekezés
céljából a testbe oltóanyag juttatása, amely oltóanyag
vagy kész ellenanyag, vagy olyan anyag (pl. legyengített kórokozó), amely kiváltja az immunrendszer
védekezését.
Végbél: az utóbél legvégső szakasza. Feladata a széklet
összegyűjtése és a külvilágba való ürítése.
Vegetatív (zsigeri) idegrendszer: az idegrendszer azon
része, amely a belső szervek – szív, gyomor, belek, vesék stb. – működését szabályozza. Működése többnyire nem tudatosul, és akarattal nem is befolyásolható.
Véralvadás: az érfal sérülésekor a vérben olyan folyamatok indulnak el, amelyek hatására bizonyos fehérjék
kicsapódnak, szilárd hálózatot képeznek. Ezen fennakadnak a vérsejtek, s így kialakul az a véralvadék
(var), amely elzárja a sebet, megállítja a vérzést.
Vérátömlesztés: vérnek az egyik egyedből a másikba
való juttatása. Szigorú szabályai vannak, hogy milyen
vércsoportú ember milyen vért kaphat és adhat.
Vércsoport: a vörösvérsejtek sejthártyáján lévő speciális
fehérjék milyensége alapján az emberek az A, a B,
az AB vagy a 0 vércsoportba tartoznak. Egy másik
szempont szerint vagy az Rh+ , vagy az Rh– vércsoportba. Ez a két csoportosítás egymástól független.
Vérlemezke: a vér egyik „alakos eleme”. A véralvadásban van fontos szerepe.
Vérnyomás: az a nyomás, amellyel a vér belülről nyomja az érfalat. A szív összehúzódásakor magasabb, elernyedésekor alacsonyabb. Egészséges, nyugalomban
lévő ember vérnyomása általában 120/80 Hgmm,
azaz 16/11 kPa.
Vérnyomásbetegség: a keringési rendszer gyakori betegsége. Lényege, hogy a vér nyomása magasabb
(vagy ritkábban alacsonyabb) a normálisnál.

186
11874 Biologia8 1–192_6.indd 186

2017. 02. 15. 12:55

Vesekő: a vizeletben normális körülmények között oldott állapotban lévő vegyületek közül némelyik esetenként „kövek” formájában kiválik (kicsapódik) a
vizeletből. Ha ez a „kő” beszorul valahol, s elzárja a
vizelet útját, akkor fájdalmas görcsöt okoz.
Vesemedence-gyulladás: ha a kórokozók a húgycsövön,
húgyhólyagon és húgyvezetéken keresztül feljutnak
a veséig, akkor a vesemedencében alakul ki gyulladás.
Veszettség: vírusos betegség, amely elsősorban a kutyaféléket (kutya, róka) támadja meg, s harapással terjed
egyik állatról a másikra, illetve az emberre. A fertőzött róka „gyanúsan szelíd”.
Virág: a nyitvatermő és a zárvatermő növények szaporítószerve, amely a hajtás szaporodásra módosult leveleiből fejlődik. Az egyivarú virág csak egyféle
ivarsejtet termel. A termős virágban csak termő,
a porzós virágban csak porzó van. A kétivarú virágban termő és porzó is található.
Vírus: a sejtekből kiszabadult nagy molekulás (örökítőanyag + fehérje) rendszer, amelynek működési feltétele a gazdasejt; enélkül nem képes szaporodni.
Visszajelentés: az idegrendszeri központtól „parancsot”
kapott szervből, a „végrehajtásról”, a központba futó
információ.

Vitamin: járulékos tápanyagok. Nem építőanyagok,
nem is szolgáltatnak energiát, mégis nélkülözhetetlenek, mert hiányukban egyes anyagcsere-folyamatok nem működnek normálisan. Minthogy a szervezetünk nem tudja szintetizálni a vitaminokat, azokat
készen kell megkapnunk a táplálékkal. Némelyik vitamint elővitamin formájában vesszük föl.
Vizelet: a vese vértisztító működésének végeredménye.
Benne – egészséges ember esetében – a szervezet
számára szükséges, hasznos anyagok már nincsenek,
csak az eltávolítandó salakanyagok.
Vörösvérsejt: a vér sejtes, alakos eleme. Lapos, korong
alakú, sejtmag nélküli sejt. Fő feladata az oxigén és a
szén-dioxid szállítása a vérben.
Zárványok: a növényi sejt sejtalkotói, szilárd állapotban
tárolják a növényi sejt kiválasztott anyagait, vagy a
tartalék anyagokat (pl. a keményítőt).
Zigóta: megtermékenyített petesejt. A hímivarsejt és
petesejt egyesülésével jön létre.
Zsigerek: a belső szervek (tüdő, szív, gyomor, máj, bél,
vese stb.) összefoglaló neve.
Zsírok, olajok (lipidek): szerves vegyületek; molekuláikat szén-, hidrogén- és oxigénatomok építik fel. Vízben nem oldódnak. A sejtek szerkezetének felépítésében, valamint energiaellátásában is van szerepük.
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NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ
A Név- és tárgymutatóban a tankönyvben előforduló nevek és szakkifejezések találhatók a tankönyvbeli
előfordulást jelző oldalszámmal.
A
agyalapi mirigy 135, 136, 150, 179
agyidegek 124, 179, 183
agykoponya csontjai 53
agytörzs 125, 127, 129, 131, 132, 179
agyvelő 27, 124, 125, 180, 181, 183
agyvérzés 87, 88, 137, 179
AIDS 108, 153, 154, 157, 179
alapszövet 25, 26, 43, 179
albínó 48, 179
állandósult szövetek 25, 179
allergia 99, 100, 179
alvás 98, 137–139
anyagcsere 6, 32, 33, 43, 57, 62, 65, 66, 71, 75, 102,
103, 108, 134, 169, 171, 179–171, 183–186
autotróf szervezetek 32, 43, 181
B
Békésy György 117
bélnedv 69, 70, 179
belső elválasztású mirigyek 135, 182
belső környezet 20, 110, 112, 113, 133, 179
biom 9, 12, 43, 179, 180
bioszféra 12, 177–180
bőralja 46, 47, 60, 180
bőrszövet 12, 26, 43, 179, 180
bőrünk egészsége 49, 60
CS
csiga 12, 37, 117, 118, 180
csípőficam 58
csontváz 52, 54, 60, 186
csőidegrendszer 122, 180

D
DNS 21, 23, 24, 41, 169, 180, 181, 184
dohányzás 86, 87, 96, 98, 101, 108, 160, 171, 172
drog 98, 101, 108, 137, 171–173, 175
E, É
EEG 180
egyed 7, 9, 12, 15, 35–37, 43, 49, 144, 169, 179, 181,
183, 184, 186
egyed alatti szerveződési szintek 180
egyedfejlődés 156, 158, 164, 170, 180, 183
egyed feletti szerveződési szintek 9, 43, 180
egyensúly-érzékelés 118
egysejtűek 6, 15, 18, 25, 35, 43, 144, 182, 184
EKG 81, 180
életfeltételek 180
életjelenségek 6, 7, 43, 180
életközösség 7, 9, 12, 33, 34, 43, 111, 179, 180
elmebaj 138, 180
előbél 180
emésztőnedv 16, 69–71, 74, 119, 136, 180, 181
elsődleges nemi jelleg 149, 170, 180, 183
elválasztás 127, 130, 136, 160, 180, 181, 183
ember kültakarója 46
ember mozgásszervrendszere 52, 60
embrió 156, 158, 159, 169, 170, 180, 183
emlékezet 130
energiaáramlás 180
enzim 69, 74, 180, 181
epe 69, 71
érzéklet 119
érzékszerv 46, 98, 113, 115, 119, 122, 124, 131, 167,
179–181
étel (táplálék) 62, 64–67, 69, 72–74, 86, 95, 99,
104–106, 113, 119, 130, 133
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F
fehérjék 23, 24, 40, 41, 43, 62, 71, 72, 89, 104, 180,
181, 186
fehérvérsejtek 82–84, 157, 180, 182, 184
felépítő anyagcsere 32, 33, 181
félkörös ívjárat 118, 181
feltétlen reflex 127, 129, 131, 181
fertőzés 24, 51, 66, 74, 81–83, 89, 96, 97, 103, 146,
153, 156, 157, 179, 181–184
ficam 57, 58, 181
fog 66, 68, 73, 166
fogamzásgátlás 181
fogszuvasodás 73, 181
fotoszintézis 14, 20, 32, 34, 40, 43, 107, 181, 185
G, GY
garat 69, 80, 92, 118, 181
gázcsere 25, 33, 79, 92, 93, 107, 181
gége 69, 71, 92, 181, 183
gén 23, 24
géntechnológia 24
gerincoszlop 53, 56, 81, 102, 124, 164, 181, 183
gerincvelő 27, 124–127, 129, 179–181, 183
gerincvelői idegek 124, 181
gyomor 68, 69, 71, 73, 105, 119, 133, 181
gyomorfekély 74, 181
gyomornedv 69, 71, 74, 181
H
hallás 117, 118, 130
hám 21, 26, 43, 46–48, 50, 60, 65, 92, 93, 119, 168,
169, 181, 184
hámszövet 26, 43, 46, 47, 60, 65, 181, 184
hasmenés 71, 74, 181
hasnyál 71, 74, 181
hasnyálmirigy 24, 69, 136, 181
here 144, 181
heterotróf szervezet 32, 33, 181
hímvessző 50, 144, 145, 153, 170, 182
hólyaghurut 103, 182
hormonrendszer 133–135, 151
hörgők 92, 93, 97, 99, 182, 189
húgycső 103, 144, 147, 174, 182, 185
húgyhólyag 26, 103, 147, 182, 185, 187
húgyvezeték 103, 104, 182, 185, 187
hüvely 145, 146, 153, 156, 170, 182–184
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