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Állattan 

8. előadás - mozgás 

Hámszövet 
• Szorosan kapcsolódó sejtek, kevés sejtközötti állomány.  

• Közvetlen vérellátása nincs 

• Alatta az un. alaphártya . 

• A sejtrétegek száma, valamint a legfelső sejtrétegben lévő sejtek 
alakja alapján 

Alaphártya: a hámsejtek és a kötőszöveti fibroblaszt sejtek termelik (rostok és 
alapállomány). 

a) egyrétegű laphám: Az anyagok szabad áramlását biztosítja. pl. hajszálerek 
fala, léghólyagocskák fala 

b) egyrétegű köbhám: pl. vese kanyarulatos csatornái, petefészek felszíne 
c) egyrétegű hengerhám: pl. gerincesek bélcsatornája (mikrobolyhos), trachea 

(csillós, többmagsoros) 
d) többrétegű el nem szarusodó laphám: A felszíni sejtek laposak, az alsók 

hengeresek. pl. nyelőcső 
e) elszarusodó többrétegű laphám: gerincesek bőre  
f) átmeneti hám: többrétegű, alakja a feszüléstől függően változik: pl. 

húgyhólyag.  

A hámszövet gerincesek azon szövete, mely a test külső felszínét és a 
belső üregek (testüregek) falát borítja. Szorosan kapcsolódó sejteket és 
kevés sejtközötti állományt tartalmaz.  
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Hámszövet 
Funkció alapján 
1. Fedőhám: védelem 

2. Felszívó hám: víz/tápanyag felszívódása az bélben, ill. a hasznos 
anyagok visszaszívása a vesékben. Jellemző felületi struktúra a 
kefeszegély. 

3. Mirigyhám: váladéktermelés 

4. Érzékhám: ingerfelvétel ld. érzékszervek 

5. Pigmenthám - szemben, bőrben (citoplazmában melanin szemcsék 
találhatók). 

Egyrétegű 
köbhám Egyrétegű 

hengerhám 
Egyrétegű 
laphám 

Többmagsoros 
hengerhám 

Többrétegű 
laphám 

Fedőhám, felszívóhám 

elágazó csöves: 

gyomormirigyek 

összetett csöves: 

máj, hasnyálmirigy 

összetett bogyós: 

tejmirigyek   
összetett csöves-bogyós: 

nyálmirigyek 

elágazó bogyós: 

faggyúmirigyek  

egyszerű csöves: 

vékonybél Lieberkühn 

féle kriptái, 

verektékmirigyek 

Exokrin mirigyek 

Belső elválasztású mirigyek 

tobozmirigy 
agyalapimirigy 

pajzsmirigy 

mellékpajzsmirigy 

csecsemőmirigy 

  mellékvese hasnyármirigy 

szigetei 

petefészek 

   here 

Mirigyhámok:  
A hámszövet sejtjei váladéktermelésére specializálódtak. 
A mirigyek lehetnek endokrin és exokrin mirigyek.  
 
Az exokrin mirigyek váladékukat a hám felszínére ürítik. 
Lehetnek egysejtűek és többsejtűek.  
Az egysejtű mirigyekre tipikus példa a kehelysejt, az üreges szervek (bél, légcső)  
nyálkatermelő sejtje.  
A többsejtű mirigyek mirigyvégkamrából és kivezetőcsőből állnak. Ezek alakja és 
száma alapján  egy többsejtű mirigy lehet egyszerű, elágazó és összetett, illetve 
csöves, bogyós vagy csövesbogyós. 
 
Az endokrin mirigyeknek kivezető csövük nincs, váladékukat közvetlenül a 
véráramba ürítik. Az endokrin mirigyek terméke a hormon.  
 
Vannak olyan váladékot termelő sejtek, amelyeknek a váladéka csak a szomszédos 
sejtekre fejti ki a hatását, ilyenkor parakrin szekrécióról beszélünk.  

oligodendroglia 

mikroglia 

neuron 

asztroglia 

ependima 

agyhártya (pia mater) 

Ranvier féle 

befűződés 

mielinhüvely 

neuron 

asztroglia 

dendrit 

csillók mikrobolyhok 

kapilláris 

koponya 

agykamra 

A szövetben feltűnően nagy a vérerek száma.  
 
Glia: Osztódásra képes (neuron nem) 

Szürke és fehérállományban is 
Asztroglia: Támasztó és tápláló funkció, Vér-agy gát kialakítása 
Mikroglia: immunválasz, gyulladás, elhalt elemek fagocitózisa 
Oligodendroglia: Mielin hüvely (=velőshüvely) kialakítása az axon 
körül.  

Környéki idegrendszerben Schwann sejtek. 
Ependima sejt: Cerebrospinális folyadék termelése; Agykamrák, 

gerinccsatorna üregét bélelik, csilló és mikroboholy. 
 
Neuronok  
Minimum 2 nm-re vannak egymástól.  
Alakjuk szerint: unipoláris – csapok, pálcikák; pseudounipoláris – 
primer érzőneuronok; bipoláris – a retina bipoláris sejtjei; 
multipoláris – központi idegrendszer neuronjainak többsége 

Ranvier féle 

befűződés 

Idegszövet: A gerincesek szöveteinek egyike. Idegsejtekből (neuron) és 
gliasejtekből áll.  Az idegsejtek az inger felvételére, továbbítására és 
átadására specializálódott sejtek, szinapszisokat kialakítva hálózatokat 
képeznek. A gliasejtek támasztják, táplálják, és izolálják a neuronokat.  

Idegszövet 

Idegrendszer 

108 idegsejt+ 

1010 glia 

108 idegsejt+ 

1010 glia 
(12 pár, I-XII) 

(31 pár) 

érző neuronok  
interneuronok  
mozgató neuronok 
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Kötő- és támasztószövetek 

Lazarostos kötőszövet: Kitölti a szervek közötti hézagokat, 

alápárnázza a bőrt. A hámszövet alatt ill. a szervek körül. 

•Kevés sejt, jelentős sejtközötti állomány 
•Változatos funkció 

hízósejt 

rugalmas rost 

kollegén rost 

rácsrost 

melanocita 

makrofág 

monocita 

kapilláris 

vörösvértest 

zsírsejt 

fibroblaszt 

mátrix 

makrofág 

histologyolm.stevegallik.org 

histologyolm.stevegallik.org 

Kötőszövet: A gerincesek azon szövetei,  melyek támasztják és 
összekapcsolják a szervek elemeit, a szervezet belső vázát alkotják, 
emellett részt vesznek a szervezet védekező reakcióiban is. 

Tömöttrostos kötőszövet: Ahol a szövet egyirányú húzásnak 
vannak kitéve, a rostok egy irányba rendeződnek, párhuzamosan 
helyezkednek el.  

ínakban (az izmok ezek közvetítésével tapadnak a csontokon) 
ínszalagokban (az izületeknél köti össze a csontokat). kollegénrost-

kötegek, alig nyújthatóak 
vérerek falában, rugalmas rostok, jól nyújthatóak 

Retikuláris kötőszövet: Sejtképzőszervek alapvázát adja,  
nyirokszervek (lép, csecsemőmirigy), vérképzőszervek (csontvelő)  

Vér: folyékony szövet ld. Később 

www.harford.edu 

Kötő- és támasztószövetek 

www.harford.edu 

www.stegen.k12.mo.us 
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Zsírszövet: zsírsejtek + rácsrostok  
A retikuláris kötőszövetből alakul ki. A szövet nyomással szembeni 

ellenállása nagy.  
a) fehér zsírszövet: A sejtekben egy nagy zsírcsepp található, mely a 

magot oldalra nyomja. Energiaraktár,  a bőraljában hőszigetelő 
réteget képez.  

b) barna zsírszövet: Sejtjeiben apró zsírcseppek találhatók. A barna 
zsírszövet hőtermelő szövet, (csecsemőkorban és téli álmot alvó 
állatoknál) 

academic.pgcc.edu 

Kötő- és támasztószövetek 

academic.pgcc.edu 

Porcszövet 
Porcsejtek csoportosan. Vérerek nincsenek, anyagcsere és gyógyulás 

lassú. 
 Mivel csak szerves anyagot tartalmaz (kondroitin szulfát, hialuronsav 

és kollagén), ezért a csonthoz képest puha és rugalmas.  
Üvegporc: Az alapállomány a kollagén rostokat teljesen elfedi, így azok 

nem látszanak. Előfordulás: orrporc, gégeporc, izületi porc stb. 
Kollagén rostos porc: egymással párhuzamos rostok. 

Előfordulás:csigolyák közötti porckorongok. 
Rugalmas porc: Az alapállományban rugalmas rostok alkotnak 

hálózatokat. Előfordulás: fülkagyló, gégefedőporc stb. 

medcell.med.yale.edu medcell.med.yale.edu 

medcell.med.yale.edu 

Kötő- és támasztószövetek 

medcell.med.yale.edu 

medcell.med.yale.edu 

medcell.med.yale.edu 
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lemezek 

csontsejtek 

Csontszövet 
1. belső váz, passzív mozgásszerv 
2. védőburok (agy, gerincvelő)  
3. a vérképzőszervek helye  

csonthártya 

tömör  

állomány szivacsos  

állomány 
oszteon 

Kötő- és támasztószövetek 
Külső felszínét tömött rostos 

kötőszövet, csonthártya borítja.  
Szivacsos állomány:  
• A csontok belső részén (főleg az 

epifízis területén) 
Tömör (lemezes) csontállomány:  
• A csontok külső rétege. 
• Szerveződési egysége az oszteon:  

koncentrikusan elhelyezkedő 
lemezekből épül fel, ezek a 
csontszövet ereit és idegeit 
tartalmazó Havers-csatornákat 
veszik körül.  

Az oszteonokat a Volkmannn-féle 
csatornák kapcsolják össze.  

• Az oszteon lemezei közt lapos, 
nyúlványos oszteociták. 

Sejtközötti állományuk szerves (kollagén rostok és glikoproteinek) és 
szervetlen (hidroxilapatit Ca5(PO4)3(OH) ) anyagokból áll.  

Havers 

-csat. 

Volkmann 

-csat. 

www.bbc.co.uk 

izületi porc szivacsos állomány 

epifízis 

korong 
csontvelő 

csonthártya 

tömör állomány 

epifízis epifízis diafízis 

A csövescsontok szerkezete és 
növekedése 

Az oszteoblasztok (csontépítő sejtek)  
Az extracelluláris anyagba ágyazódnak, 
nyúlványaik révén kapcsolatban maradnak 
(oszteociták=csontsejtek).  

Az oszteoklasztok (csontfaló sejtek) 
fagociták, a pusztuló csontállomány 
eltávolítását végzik. 

Folyamatosan aktívak, a csont átépülhet a 
terhelésnek megfelelően.  

Csontszövet: A gerincesek belső vázát képező, szilárd sejtközötti 
állománnyal rendelkező szövet. 

Izomszövet 
Vázizom            

100 m 

Szarkomer          

Sejtmagok          

Izom 

rostok 

Simaizom          

25 m Sejtmag          Izomrostok 

Szívizom            

50 m Sejtmag          Interkaláris 

korongok 

Az izomsejtek általában megnyúlt sejtek, amelyek párhuzamos kötegekbe 
rendeződnek.  

A sejtközötti állomány kicsi.  

Három típusa:  
Simaizom:  

Üreges szervek falában. 
Orsó alakú, 15-500um-es sejtek. 
Miofilamentumok lefutása nem rendezett 
Izomsejtek között kötőszövet, benne erek. 
Lassú, kitartó összahúzódás. 
A vegetatív idegrendszer szabályozza (akaratunktól független). 

Vázizom vagy harántcsíkolt izom: 
Akaratlagosan mozgatható (motoneuronokkal). 
Összeolvadó szincíciális sejtek. 
Rendezett miofilamentumok. 
Kötőszövetes burok. 
Gyorsabb, fáradékonyabb 

Szívizom: 
Elágazó, egyedi sejtek 
Rendezett miofilamentumok 
Akarattól független, önálló működés, vegetatív szabályozás 

Izomszövet: A gerincesek összehúzódásra képes ingerlékeny 
sejtmembránnal rendelkező szövetei, feladatuk a test mozgatása, illetve a 
belső szervek alakjának megváltoztatása. 
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Ellenőrző kérdések 

1. Főbb állati szövetek (rövid jellemzéssel) 

2.  A hámszövet (definíciója, típusai rövid jellemzéssel) 

3. Fedőhámok (csoportosítás, jellemzés) 

4. Mirigyhámok (mirigytípusok) 

5. Kötő és támasztószövetek (típusai rövid jellemzéssel) 

6. Porcszövet típusok 

7. A csontszövet jellemzése (sejttípusok, extracelluláris mátrix, 
csontszerkezet stb.) 

8.  Izomszövetek 

Mozgás az állatvilágban 
A mozgás törzsfejlődése:  

– amöboid, csillós, ostoros, izom mozgás 

1. Hidrosztatikus váz (Merev részek nincsenek) 
– A zárt testüregek folyadéknyomása adja a test szilárd (merev) 

formáját. 

– Csalánozók, Lapos- Hengeres és Gyűrűsférgek 

– Féregmozgás 

2. Exoszkeleton (külső váz) 
– Külső (meszes-, vagy kitin-) vázhoz kapcsolódó izmok 

– Puhatestűek, ízeltlábúak 

3. Endoszkeleton (belső váz) 
– Többnyire mozgathatóan (izületekkel) kapcsolódnak 

Az izmok többnyire antagonista párokban működnek.A 
működésüket a mozgató idegrendszer hangolja össze. 

 

Hosszanti 
Izom 
ernyedt 

Körkörös 
izom 
aktív 

Körkörös 
izom  
ernyedt 

Hosszanti 
 izom  
 aktív 

serték Fejvég 

Fejvég 

Fejvég 

2 

1 

3 

Bicepsz 

Bicepsz 

Tricepsz 

Tricepsz 

Extensor 
izom 

Extensor 
izom 

Flexor 
izom 

Flexor 
izom 

Kulcs Összehúzódó izom Ernyedt izom 

Humán felkar 
(belső váz) 

Tücsök lábszár 
(külső váz) 

H
a
jl
ít

á
s
 

F
e

s
z
ít

é
s

 

Az izomerő egy része a súrlódás és a gravitáció legyőzésére fordítódik. 
 
Gyaloglás, futás, ugrás és mászás és repülés során elsősorban a gravitációs 
erőt kell legyőzni.  (madarak fajsúlycsökkentő légzsákjai)  
Az úszás esetében a víz ellenállása a fő probléma. (áramvonalas test).  
 
 



2015.11.11. 

7 

Izületek 

forgóizület 

csúszóizület 
nyeregizület 

gömbizület 

tojásizület 
csuklóizület 

Egytengelyűek: 
 forgóizület:  atlasz és axis között (első két nyakcsigolya) 
    singcsont és orsócsont között (az alkar két csontja) 
 csuklóizület: ujjpercek között 
    felkarcsont és singcsont között (könyök) 
    boka 
Kéttenglyűek: 
 tojásizület: orsócsont és a kéztőcsontok között (csukló) 
    állkapocs 
 nyeregizület: hüvelykujj! 

Soktengelyűek: 
 gömbizület: vállizület 
     csípőizület 
 csúszóizület:  kéztő- és lábtőcsontok között 
    csigolyanyúlványok között 
    kulcscsont és lapocka között 
    bordák és szegycsont között 
  (csak kis mozgást enged) 

Egytengelyűek 
Kéttengelyűek 
Soktengelyűek 

Feladata: 
• Testtartás, mozgás 
• Belső szervek védelme 

Vázizomzat 

Az izomzat a mozgás aktív szerve (a csontváz a passzív) 

A mozgás alapja a test vázát alkotó elemek elmozdítása 
egymáshoz képest. 

Testtömeg 40-50% (kb 650 izom az emberben) 
Legtöbb izom két izületekkel összekötött csonton tapad. 
Az izmok többsége emelő-elven működik. 

Fordított egykarú emelő: nagy erőt kell, hogy kifejtsenek, de kis 
elmozdulásuk is nagy végkitérést eredményez.  

(erőkar : teherkar = 1:7) 
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izompólya 

ín 

izomköteg 

izomköteg 

izomrost (sejt) ”fiber” 

ideg 
ér 
sejtmag 

miofibrillum  kb.”szál”  

miofilamentum  kb.”fonál”  

csont 

Az izmok szerkezete 

Az izomrostokat, kötegeket és az 
izmot kötőszövet veszi körül. Ebben 
haladnak az erek és idegek. 

A kötegen belül az 
izomrostok párhuzamosak 

A vázizomsejt felépítése 

Az izomrostokat ingerlékeny membrán határolja (sarcolemma). 
Az kontraktilis fehérjék kötegekben helyezkednek el az izomsejten 
belül. 
A kötegekben az aktin és miozinszálak szabályosan rendeződnek.– 
harántcsíkolat. 
A sejtmagok a sejtmembránhoz közel.  
Az energia biztosításhoz: mitokondriumok, ill. a citoplazmában  
glikolitikus enzimek. 

Az izomsejtek apikális végüknél 
összeolvadnak, így sok magvú 
sejt jön létre. 
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Az szarkomer szerkezete 

Vékony filamentum: aktin  

‒G-aktin: globuláris, 5,5 nm átmérőjű, polimerizálódik 
‒F-aktin: 2 "gyöngysor" helikális, kb. 8 nm vastag 
‒Z-lemezhez (α-aktinin) kapcsolódik 
‒tropomiozin - troponin komplex simul hozzá – szabályozás 

Vastag filamentum: miozin 

‒2 db 150 nm hosszú, 2 nm vastag nehéz lánc; -hélix egymás köré 
tekeredve 
‒"fej" régió: 3-4 fajspecifikus könnyű lánc 
‒12 nm vastag szállá asszociálódnak 
‒A "fejek" oldalirányban, 9 sorban állnak. 

Szarkomer: A harántcsíkolt izomrostok egysége, amely aktin és miozin 
filamentumokból épül fel. Az izom összehúzódásakor ezek a filamentumok 
kölcsönhatásba lépnek egymással és összecsúsznak.  

A motoros egység 

Gerincvelő Motoros 

egység 

Motoros 

egység 

Szinaptikus 

végződés 

ideg 

Motoneuron 

sejttest 

Motoneuron 

axon 

izom 

Ín 

Izomrostok 

izomrostköteg 

Motoneuron + beidegzett izomrostok = motoros egység 

A vázizom csak a motoros idegen keresztül érkező akciós 
potenciálok hatására aktiválódik 

 A gerincvelő mellső szarvában és az agyidegi magvakban 
elhelyezkedő motoneuronok aktiválják. 

Egy izomrosthoz egy motoneuron tartozik, de egy motoneuron 
több izomrostot láthat el 

Beidegzési arány 
változó:  

Általában a finomabb 
mozgást végző izomban 
több és kisebb motoros 
egységek vannak. 

Beidegzési arány változó: külső szemizom-10; láb-2000 
izomrost/motoneuron. Általában a finomabb mozgást végző izomban 
több és kisebb motoros egységek vannak. 

Motoros egység: A harántcsíkolt izmok működési egysége. Motoneuron + 
az általa beidegzett izomrostok 
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A motoneuron szinaptikus végződése 

Szinaptikus rés T tubulus 

Szarkoplazmatikus 

retikulum (SR) 

Plazmamembrán 

ACh 

Ca2 pumpa 
Ca2 

Ca2 

CITOPLAZMA 

ATP 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

Ideg-izom áttevődés 
Ideg-izom áttevődés 

Szinaptikus 

végződés 

A motoneuron 

axonja 

T tubulus 

Szarkoplazmatikus 

retikulum (SR) 

miofibrillum 

Az izomrost 

plazma 

membránja 

Szarkomer 
A szaktoplazmatikus 

retikulumból 

felszabaduló 

Ca2  

mitokondrium 

A troponin-tropomiozin komplex 
Tropomiozin 

Aktin 
Troponin komplex 

Ca2-kötőhelyek 

(a) Miozin kötőhelyek blokkolva 

Ca2 

Miozin kötőhely 

(b Miozin kötőhelyek felszabadulva 

Ideg-izom áttevődés ábramagyarázat: 
1. 

A mozgatóidegen futó akciós potenciál a véglemezhez érkezik. 
Feszültségfüggő Ca2+ csatornák nyílnak. 
A vezikulákból acetilkolin ACh szabadul fel. (Ca2+ kell az ürüléshez.) 
Az izomrost-mebránon nikotinerg receptorokhoz köt és Na+ csatornát nyit. 
Depolarizálja a membránt → Aktiválódnak a feszültségfüggő Na+ 

csatornák.  Akciós potenciál keletkezik.  
2. 

Az izomroston végigfutó akcióspotenciál (sebessége 2-15m/s) 
a T tubulusokon keresztül beterjed az izomrost belsejébe is. 

3. 
A szarkoplazmatikus retikulumban rengeteg Ca2+ van.  

4. 
Az AP hatására a SR Ca2+ csatornái kinyílnak, a Ca2+ az 
izomfilamentumok közé diffundál. 

5. A miozin köti az aktint 
6.  

A akcióspotenciál lecsengésével a Ca2+ pumpa visszaveszi a Ca2+ot a 
citoplazmából. 

7. A miozin leválik az aktinról. 
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Vastag filamentum 

Vékony 
filamentum 

Vékony filamentum 

Miozin fej (alacsony- 
energiájú konfiguráció) 

ATP 

Vastag 
filamentum 

Miozin  
kötőhelyek Aktin 

Miozin fej (magas- 
energiájú konfiguráció) 

ATP 

ADP P i 
ADP 

Keresztkötés 

Miozin fej (alacsony- 
energiájú konfiguráció) 

A vékony filamentum a szarkomer 
közepe felé elmozdul 

P i 
3 

4 

2 

1 

5 

P i 
ADP 

A csúszófilamentum modell 
A szarkomerek változása az 
izomkomtrakció alatt 

ernyedt 
szarkomer 0.5 m 

Z Z M 

ernyedt  
izom 

feszülő 
izom 

maximálisan  
feszülő izom 

feszülő 
szarkomer 

Csúszófilamentum-modell ábramagyarázat 
1. 
A miozinnak ATP-áz (ATP bontó) aktivitása van. A miozin megköti és 

elhidrolizálja az ATP-t.  
2. 
A felszabaduló energia a miozinfejet „kifeszíti”. (Az ADP nem válik le) 
3. 
A szarkoplazmatikus  retikulumból felszabaduló és az izomfehérjék 

közé diffundáló Ca2+ a troponinhoz kötődik. Ezáltal az aktin 
miozinkötő helye felszabadul, az aktin a miozinhoz kötődik. 

4. 
A kötődés hatására az ADP lehidrolizál, a miozinfej feszítettből 

relaxált állapotba kerül. A két filamentum egymáshoz képest 
elmozdul. 

5. 
Az aktomiozin a miozinhoz kötött ADP-t ATP-re cseréli, (csak Mg2+ 

jelenlétében!) Az aktin leválik a miozinról. (Hullamerevség!) 
 
A ciklus kezdődik elölről, amíg Ca++ jelen van. 
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Az izomfeszülés szabályozása 
• Az izomhossz-frekvenciamoduláció: Az izomrostok 

összehúzódása az efferens kisülési frekvencia függvénye.  

 

Tetanizáló frekvencia alatti maximális erejű ingersorozat lépcsősen 
fokozódó összehúzódást okoz. 

A troponin egyre fokozódó Ca++ kötése miatt. 

A SR-ból kikerült Ca2+nak nincs ideje visszadiffundálni, így a 
rostok közötti koncentrációja egyre nagyobb lesz. 

• A kontrakció szummációja:(in)komplett tetanusz. 

Tetanusz (fiziológiás): Egy vázizom erőteljes és tartós összehúzódása, ami 
abból ered, hogy az egyást követő izomrángások összeadódnak a 
mozgatóidegsejt nagyfrekvenciás kisüléssorozata hatására.  

"lépcső" mechanizmus 

Izomrost-típusok 

I: miozin ATP-áz aktivitás kicsi 

Oxidatív rostok (ATP-t oxidatív foszforilációval képez) 

–  lassú összehúzódás, kisebb feszülés, lassú fáradás 

– sok mioglobin, sok mitokondrium  

 
II: miozin ATP-áz aktivitás nagy 

IIa: oxidatív rostok 

IIb: Glikolitikus rostok  

– több izomfehérje és glikogén  

– gyors, erős, de gyorsan fárad 
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Az izomfeszülés szabályozása 
• Recruitment (toborzás) - további motoros egységek 

bevonása; 
Toborzás : további motoros egységek aktiválása az izomerő növelésének 
céljából 

Egy motoros egység egyféle 
rostból áll,  de egy izmot 
többféle motoros egység 
építhet fel.  

Oxidatív rostok testtartási 
izmokban nagyobb arányban 

Glikolitikus rostok 
munkaizomzat nagy részében 

Ezért kevesebb motoros egység szükséges adott izomerő eléréséhez. 

Az edzés első hatása neurális, egy-két napon belül már jelentkezik. 
Megtanulja az idegrendszer használni az izmot. 

Az izomzat növekedése két-három hónap múltán indul csak el 
(génakakitiválódás, génexpresszió). 

Edzett embereknek vastagabbak az izomrostjaik: több 
kontraktilis fehérje van bennük.  

Izomformák 
Az izomrost kötegek mennyisége és egymáshoz 
viszonyított helyzete határozza meg az izom alakját, 
erejét és rövidülési sebességét. 
• Az elmozdulás nagysága az izomrostok hosszától függ.  

• Az maximálisan kifejthető izomerő viszont az izomrostok számától.  

 

• orsó alakú: hosszú, párhuzamos rostkötegek; nagyobb rövidülés az 
izomban, a csont nagyobb elmozdulása 

• toll-alakú: több, rövidebb rostköteg; nagyobb erőkifejtésre képes 

• gyűrű alakú (szájizom, záróizmok) 

• lapos, háromszög alakú (vállizom, mellizom) stb. 

Izomtónus: Az izom feszítettségi állapota. Különösen az 
antigravitációs izmokban magas. 

A testtartás az izomtónus differenciált eloszlása mely biztosítja, hogy a 
test ne a gravitáció által „megkövetelt” helyzetet vegye fel. 

A nyugalmi izomtónus az izmok passzív mozgatással szembeni ellenállása, 
mely a motoros egységek kisfokú alternáló aktivitásának következménye. 

Melyik a legerősebb vázizom? 
1. Ha a külső tárgyra kifejtett erőt (vagyis a teherkart) nézzük:  

Állkapocsizom (Masseter) 4337N erőkifejtésre képes, mivel kicsi a 
teherkar. 

2.Most nézzük csak az erőkart, azaz ahol a csonton ered az izom: 
Combizom (Quadriceps femoris/gluteus maximus) 
Ennek a keresztmetszete a legnagyobb és így az egyes izomrostok 
ereje (0,3μN) összeadódik. 

3.Egységnyi keresztmetszetre vetítve: 
Gázlóizom (Soleus, a vádli belső izma) járás során az egész testet 
emeli fel 

Egyéb (nem váz-)izmok: 
Ha a kifejtett erőt egységnyi izomtömegre számítjuk:  
 méhizomzat (400N/1kg)  de ez nem vázizom… 
Ha az időegység alatt végzett munka (teljesítmény) értékét az idővel is 

megszorozzuk: 
  szívizom  
Leggyorsabb izom: szemhéj izma (pislogás) 
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A kontrakció energetikája 

Vér  Izomrost    

Glükóz 

glikolízis  

Piroszőlősav 

Tejsav 

Kreatin 

Kreatin- 

foszfát 

Közvetlen 

foszforiláció   

Mitokondrium 

Oxidatív 

foszforiláció    

A kreatin foszfátból 
származó ATP 1-2s-ig elég 

A mioglobinban  tárolt O2 az 
oxidatív foszforilálás révén 
10-30s-ig biztosít elegendő 
ATP-t. 

A raktározott glükózból a 
glikolízis által még 20-30s-ig 
tartható fenn megfelelő ATP 
szint.  

A keletkező tejsav a májban 
glikogénné alakul ehhez 
energia kell – oxigénadósság. 

Egy izomrost maximális összehúzódása – a lokális vérkeringés megszűnése 
esetén - legfeljebb 60s-ig lehetséges. 

Az izomműködés hatásfoka kb. 20% 

Ellenőrző kérdések 

1.  Az izomműködés sejttana 

1. Az izomrost felépítése, a szarkomer szerkezete, kontraktilis fehérjék 

2. Az motoros egység, és az ideg-izom áttevődés 

3. A csúszófilamentum modell 

2.  A kontrakció szabályozása (frekvencia moduláció, toborzás) 

3. A kontrakció energetikája 

4.  A muszkoloszkeletáris rendszer  

1. Funkciója 

2. Az izmok működési elve (emelő-elv, hossz és keresztmetszet jelentősége) 

3. Az izületek típussai 

4. Az izmok felépítése (rostkötegek, pozíciója, izmok alakja) 

5. A mozgás az állatvilágban (vázrendszer típusok) 
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Állattan 

9. előadás - légzés 

Légzés 
Légzés: O2 és CO2 kicserélődése 

Diffúzió: Hatékonysága  

 a diffúziósebesség és  

 a rendelkezésre álló felület függvénye.  

A diffúzió sebességét  

 a diffúziós út és  

 a koncentrációgrádiens szabja meg.  

Egysejtűeknek könnyű. 

Többsejtűek: romlik a felület/térfogat arány. 

Légzőszervek ezt az arányt javítják.  

 Pl. ember légzőfelülete 100m2
., a test egyéb felszíne 2m2. 

 (levegő – tüdő, víz - kopoltyú) 

Légzőmozgások és keringés kialakulásával az koncentrációgrádiens 
növekszik. 
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Légzés törzsfejlődése 

Kültakarón át: még a kétéltűeknél is fontos 

1. Kültakaró vékonyfalú függelékei:  
– pl. rákok kopoltyúja 

2. A kültakaró betüremkedései: 
– Pl. rovarok légcsövei, póktüdő 

3. Az előbél kitüremkedése: 
– Pl. halak kopoltyúja, szárazföldi gerincesek tüdeje 

Kopoltyúk 

Mitokondriumok Izomrost 

2
.5

 
m

 

Légcsövecskék 

Légcső 

Légzsák Légcsövecske 

Testi 
sejt 

Levegő 

Légcsövek 

Légzsákok 

Légzőnyílások Rovarok: Légcsövek (tracheák) 
Elágazó csőrendszer, mely egészen a sejtekig szállítja az oxigént. 
A keringési rendszer – kivételes módon – csak a tápanyagszállításban 
vesz részt, a légzőrendszertől független. 
A nagyobb rovaroknak légzőmozgásokat is kell végezniük, a nagyobb 
O2 igény miatt. 

A halak légzése 

kopoltyú 
ívek 

O2-szegény vér 

O2-gazdag vér 

vér 
erek 

kopoltyúív 

kopoltyúfedő 
víz 
áramlás 

vízáram 
véráram 

Ellenáramlásos gázcsere 

PO  (mm Hg) a vízben 
2 

150 

PO  (mm Hg) 

A vérben 
2 

120 90 60 30 

140 110 80 50 20 
Az O2 nettó 
diffuziója 

opoltyú 
szálak 

lemez 

A vízben kisebb az [O2], 
mint a levegőben.  
A víznek áramolnia kell! 

Vagy a hal mozog a vízben 
(cápák) 
Vagy a hal mozgatj a vizet 
a kopoltyúin keresztül. 

A keringési- és légzőrendszer az ellenáramlás elvét használja a diffúzió 
hatékonyságának növelésére. A vér és víz [O2] közötti különbség állandó. 
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A gerincesek légzése 
Fejlettsége a metabolikus igénnyel nő. 

• Kétéltűek: zsákszerű, nyelik a levegőt, bordáik 
nincsenek. A légzésben a hajszálerekben gazdag 
szájnyálkahártyának és bőrnek is szerepe van.  

• Hüllők: légmozgások a bordák segítségével, Egyre 
nagyobb belső felület. 

• Emlősök: léghólyagocskák, rekeszizom 

• Madarak: csöves szerkezet (tüdősípok), légzsákok, 
izületekkel kapcsolódó bordapárok, rekeszizom nincs. 
– kettős légzés: a gázcsere a ki- és belégzés során folyamatos 

– képes fedezni a repüléshez szükséges magasabb metabolikus 
ráta által megkövetelt oxigén-igényt 

– a hangképző szerv az alsó gégefőben 

Az egyes hüllőcsoportok tüdeje változatos fejlettségű. A teknősökben 
és krokodilokban már nincs központi üreg. A kígyókban többnyire csak a 
bal oldali tüdő fejlődik ki.  

Elülső 
légzsákok 

Hátsó 
légzsákok 

Tüdő 

1 mm 

Légáram 

Tüdősípok 
a tüdőben 

Elülső 
légzsákok 

Tüdő 

belégzés 

Hátsó 
légzsákok 3 

2 4 

1 

4 

3 1 

2 kilégzés 

A madarak tüdeje 

A madarak légzőszerve a leghatékonyabb. 

A légzőmozgásokat a  bordaközi izmok és – repülés során - a mellizmok 
hozzák létre. A bordáik két részből állnak, amiket bordaközti ízület 
köt össze. 

Belégzéskor a szegycsont lesüllyed, a bordarészek által bezárt szög nő. 
Elsősorban a tüdőhöz kapcsolódó légzsákok tágulnak. (A légzsákok a 
fajsúly csökkentésében is fontosak, behatolnak az izmok közé és a 
csontokba is.) 

Belégzéskor a levegő részben a hátsó légzsákokba, részben a tüdőn át 
az elülső légzsákokba jut. Kilégzéskor a hátsó légzsákokból újra friss 
levegő kerül a tüdőbe. 

A madarak tüdejében a gázcsere egymással párhuzamosan futó 
légcsöveken (tüdősípokon) keresztül zajlik. A levegő és a vér áramlási 
iránya itt is ellentétes. Bár a tüdő mérete kicsi, a felülete többszöröse 
lehet egy emlős tüdejének.  

Két gége alakul ki: az emlősökével homológ felső gégefő (larynx) és a 
hangadás szerve az alsó gégefő (syrinx) a két főhörgő elágazásánál.  

Ezen a szakaszon a légutak fala porcmentes (hanghártyák). A  hozzájuk 
tapadó izmok állítják be a  légutak átmérőjét és  a hanghártyák 
feszességét, ezáltal a hang magasságát és erejét. A két főhörgőben  
ez akár különbözhet is, vagyis a madarak egyszerre két hangot is 
kiadhatnak. 



2015.11.11. 

18 

Az emlősök légzőrendszere 

garat 

gégefő 

(nyelőcső) 

légcső 

jobb tüdő 

hörgő 

hörgőcske 

(rekeszizom) 

(szív) 

kapillárisok 

bal  
tüdő 

A léghólyagocskák körüli 
sűrű kapilláris-hálózat 
(SEM) 

50 m 

léghólyagocskák 

tüdőartéria 
(oxigén-szegény 
vér) 

tüdővéna 
(oxigén-gazdag 
vér) 

végső 
hörgőcske 

orr- 
üreg 

főhörgő 

A légzőizmok működése 
Belégzés Kilégzés 

Rekeszizom 

Rekeszizom 

Borda 

Borda 
Gerinc-

oszlop 

Borda- 

mozgás 

Borda- 

mozgás 

Külső 

bordaközi 

izmok 

 

Belső 

bordaközi 

izmok 

Külső 

bordaközi 

izmok Belső 

bordaközi 

Rekeszizom: összehúzódik és 
lesüllyed. 

Külső bordaközi izmok: 
összehúzódása a bordákat 
megemeli. 

Mellkas kitágul, a tüdő passzívan 
követi. 

Passzívan a tüdő kollapszus-
tendenciája okozza. 

(rugalmas kötőszöveti elemek + a 
léghólyagocskák felületét borító 
folyadék felületi feszületsége) 
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Az emlősök légzőrendszere 
Orrüreg: tisztít, melegít, nedvesít, (+ szaglás) 

Garat: a légutak és tápcsatorna kereszteződése 

Gégefő: A gégefedőporc nyeléskor zárja a légcsövet. Hangszalagok. 

Gége: C alakú porcok, csillós hengerhám, nyálka 

Főhörgők, hörgők: porcdarabkák 

Hörgőcskék: simaizom 

Léghólyagocskák (alveoli): surfactant réteg, egyrétegű laphám 

Mellhártya:  

 fali (parietális) és zsigeri (viszcerális) lemez  

 közötte folyadék (állandó térfogat) 

 

Nehézlégzés (és erőltetett belégzés) esetén segédizmok is részt 
vesznek a légzőmozgásokban.  

Aktív (erőltetett) kilégzés során a hasizmok megnövelik a hasűri 
nyomást, ez a rekeszizmot felnyomja. A belső bordaközi izmok 
összehúzzák a mellkast. 

 

 

Légzési térfogatok (spirometria)  

holt-tér 

belégzési             
tartalék 
térfogat 

nyugalmi 
légzés 

kilégzési  
tartalék 
térfogat 

vitálkapacitás 

Teljes tüdő-
térfogat 

12-15 légvétel/perc 

500 ml gáz/légvétel 

6-8 l gáz/perc 

Vitálkapacitás: maximális belégzést követő maximális kilégzés során 
megmozgatott levegő.  

Spirometria: a légzési térfogatok vizsgálata. Segítségével elkülöníthetők a 
tüdő szerkezetét és a légzőizmokat érintő restriktív; ill. a légutakat érintő 
obstruktív betegségek. 

Vitálkapacitás: Maximális belégzést követő maximális kilégzés során 
megmozgatott levegő. A nyugalmi légzési térfogat, a belégzési tartalék 
térfogat és a kilégzési tartalék térfogat összege. 
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A légzési gázok útja a vérkeringésben 

Kilélegzett 

levegő 

Belélegzett 

levegő 

tüdőartériák 

szisztémás 
vénák 

szisztémás 
artériák 

tüdővénák 

tüdőkapilláris 

léghólyagocska 
légtere 

léghólyagocska 
hámsejt 

szív 

Szisztémás kapillárisok 

CO2 O2 

Testi szövetek 

CO2 O2 

8 1 

2 

3 7 

6 4 

5 

sejtlégzés (biokémiai folyamat) 

belső légzés 

3. A belső légzés: a légzési 
gázok cseréje a vér és a 
szövetek közti tér között. 

külső légzés 

légcsere 

2. A külső légzés: 
a légzési gázok 
cseréje a vér és a 
léghólyagocskák 
között. 

1. A légcsere a 
légköri levegő 
mozgása a tüdő 
és a külső 
környezet között. 
A légzőmozgások 
idézik elő. 

Belső légzés: A belső légzés során a szövetnedv és a nagyvérköri 
kapillárisok között cserélődnek a légzési gázok. 

Külső légzés: Az oxigén felvétele és a széndioxid leadása a léghólyagocskák 
ürege és a tüdőkapillárisok között a kisvérkörben. 

Légcsere: A tüdő és a külvilág közötti nyomáskülönbségen alapuló 
levegőáramlás. A légzőmozgások idézik elő. 

A külső légzés 
Parciális 

nyomás 

% (Hgmm) 

Levegő be alveolusok 
Vénás 

vér 

Artériás 

vér 
Levegő ki 

O2 21 (158) 13 (100) 6 (40) 13 (95) 15 (116) 

CO2 0,0004 (0,3) 5 (40) 7 (46) 5 (40) 4 (32) 

H2O 0,008 (5,7) 6 (47) 7 (47) 6 (47) 6 (47) 

N2 és egyéb 78+ (596) 76 (573) 80 (573) 76 (573) 75 (565) 

(normál levegő nyomása: 760Hgmm) 

szövetek 

 Keringés  

Tüdő  

levegő 

P
a
rc

iá
lis

 n
yo

m
á
s
  

  
  
  
  

Levegő 

Tüdő 
Vér    

Kapilláris 

Szövet 

Az alveoláris gázcsere tényezői: 
Koncentráció gradiens 
Vízoldékonyság (CO2 20szor jobban, mint O2) 
Membrán vastagság 
Membrán felület (tüdőtágulás!) 
Megfelelő keringés  

(Ha egy adott tüdőrészben romlik a légcsere, akkor annak 
vérellátása is reflexesen csökken.) 
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Az O2 szállítása 

Fizikai oldódása igen rossz → A légzőpigmentek 
kialakulása  
Hemocianin: 

– puhatestűekben, ízeltlábúakban 
– Cu-tartalmú 

Hemoglobin: 
– Gerincesekben, (néhány gerinctelenben) 
– Oxigenálva élénkpiros, egyébként lilásvörös 
– Tetramer szerkezetű 
– Fe-tartalmú 
– Négy oxigénmolekulát köthet 
– O2 telítődés szigmoid jellegű. 

A széndioxid szállítása 

Szövetek 

Kapilláris 

fal 

Sejtközötti 

folyadék 

Vérplazma 

CO2 transzport 

a szövetekből CO2 termelés 

CO2 

H2O 

H2CO3 Hb 
Vörös 
vér- 
test Szénsav 

Hemoglobin  

megköti a 

CO2-ot 

H+ HCO3
 

Bikarbonát 
 

HCO3
 

A tüdő felé 

CO2 

CO2 

HCO3
 

CO2 transzport 

a tüdőbe 

H2CO3
 

H2O 

H+  

Hb 
Hemoglobin (Hb) 

leadja a H+-t 

CO2
 

A léghólyagocskák tere 

A tüdő felől 

HCO3
 

CO2
 

CO2
 

CO2
 

és a H+-t. 

és a CO2-ot 

1. A vérplazmában fizikailag oldott formában (5%) 
2. Hemoglobinhoz kötve (5%) 
3. A vvt-ben és a vérplazmában szénsavként (90%) 

A tüdőben az oxi-Hb nem köti a H+ iont. 
A CO2 az oxihemoglobin szabad aminocsoportjához is kisebb 

affinitással kötődik. 
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A belső légzés 

Magzat 

Anya 

PO  (Hgmm) 
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PO2  (Hgmm) 

A mioglobin az izomsejtekben veszi át az oxigént a hemoglobintól. 

Monomer szerkezetű. Alacsonyabb O2 tenzión telítődik (5Hgmm-nél), így 
át tudja venni az oxigént a hemoglobintól 

Magzati hemoglobin 

Nem köti a 2,3-BPG-t. A placentában jobban oxigenálódik, mint az anyai 
hemoglobin, így képes tőle az oxigént átvenni. 

Szénmonoxid mérgezés 

200x jobban kötődik a hemoglobinhoz 

csökkenti a többi alegységen az oxigén deszaturációját. 

Nitrát-mérgezés 

Az O2 állandóan oxidálja a hem-vasat, a keletkező methemoglobin nem 
funkcióképes. 

A nitrátok (az ivóvízben) szintén oxidálószerek  

A reduktáz a csecsemőkben még nem funkcióképes 

(b) A pH és a hemoglobin disszociációja közti 

összefüggés 
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Az oxigén leadását (deszaturációt) segíti: 

2 
(a) PO  és a hemoglobin disszociációja (pH 7.4) 

szövetek  
izommunka alatt 
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– A magasabb hőmérséklet 

– A kapillárisok alacsony O2 tenziója 

– A magasabb CO2 koncentráció miatt 
kialakuló savas pH (Bohr effektus) 

– A glikolízis egyik köztitermékének 
(2,3-bisz-foszfoglicerát, 2,3-BPG) 
kötődése a Hb-hoz 

Ellenőrző kérdések 
1.  A légzés törzsfejlődése 

1. A felület szerepe 

2. A rovarok légzőrendszere 

3. A kopoltyú felépítése és működése 

4. A madár légzőrendszer sajátosságai 

5. Az emlősök légzőrendszere 

2. A légzőizmok működése és a légzőmozgások 

1. Légzési paraméterek (emberi) és tüdőtérfogatok (vitálkapacitás) 

3. Légzési gázok útja a szervezetben 

1. Légcsere, külsőlégzés, belső légzés 

2. A légzési gázok  (oxigén és széndioxid ) szállítása 

3. A mozgás az állatvilágban (vázrendszer típusok) 

4. A légzőműködések szabályozása 
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Állattan 

10. előadás - keringés 

A keringési rendszerek evolúciója 

Körkörös csatorna Száj 

Sugárcsatorna 5 cm 

(a) Medúza (Aurelia) (b) Laposféreg (Dugesia) 

Középbél 

Száj 

Garat 

2 mm 

A csalánozók űrbele és a laposférgek középbele szerteágazik. 
Nincs külön keringési rendszer  
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A keringési rendszerek evolúciója 
(a) Nyílt keringési rendszer 

Szív 

vérnyirok 

nyílások 

szívcső 

Főszív Mellék- 

szivek 

Kisebb elágazó  
erek a szervekben 

Alsó erek 

Vér 

Nyirok 

Szív 

(b) Zárt keringési rendszer 

A keringési rendszerek általános felépítése: 
• Szerteágazó csőrendszer 
• A csőrendszerben áramló testfolyadék (vér, nyirok, vérnyirok) 
• A folyadékáramlást fenntartó pumpa = szív. 

A rendszer nyílt vagy zárt (pl. gyűrűsférgek, fejlábúak, gerincesek). 

A gerincesek keringése 

Kulcs 

Oxigén-gazdag vér 

Oxigén-szegény vér 

Halak 

Artéria 

Pitvar 

Kamra 

Véna 

Kopoltyú- 
kapillárisok 

Egy vérkörös keringés 

Kapillárisok 

Szív: 
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A gerincesek keringése 

Kulcs 

Oxigén-gazdag vér 

Oxigén-szegény vér 

Kétéltűek 

Tüdőartéria 

Pitvarok 

Kamra 

Véna 

Tüdő- 
kapillárisok 

Kisvérkör Bal Jobb 

Nagyvérkör 

Kapillárisok 

Artéria 

Tüdővéna 

Szív: 

Kétéltű szív 
A fenti ábra erősen leegyszerűsített. 
Valójában: 
A vér a kamrából a kétfele (jobb/bal) 
ágazó artériás törzsbe jut. Mindkét 
ágából három ér ered. Az első a  fej 
felé (fejverőér), a második a test felé 
(aortaív, ezek a szív alatt egyesülnek),  
a harmadik  ág a tüdő és a bőr felé 
(tüdő-bőr artéria) fut. 
A jobb pitvarba a test és bőr felől  
kevert vér, a bal pitvarba pedig artériás 
vér kerül. A két pitvarból a kamrába 
jutó vér a kamra vastag falának mély 
kriptái miatt csak kis részben 
keveredik.  Az artériás törzsben 
található spirális billentyű a vénás vért 
a tüdőartériákba, a kevert vért az 
aortaívekbe, az artériás vért pedig  a 
fejverőerekbe irányítja. 

A gerincesek keringése 

Kulcs 

Oxigén-gazdag vér 

Oxigén-szegény vér 

Hüllők 

Jobb 
aorta 

Tüdőartéria 

Pitvarok 

Kamrák 

Véna 

Tüdő- 
kapillárisok 

Kisvérkör Bal Jobb 

Nagyvérkör 

Kapillárisok 

Artéria 

Tüdővéna 

Nem teljes  
válaszfal 

Bal aorta 

Hüllő szív 

Két pitvar és egy változóan tagolt kamra.  
A koszorúerek a hüllőkben jelennek meg.  
A szív jobb pitvarába a nagyvérkör nagyvénái 
vénás vért szállítanak, amely a kamra jobb 
oldalának üregeibe kerül. A bal oldali pitvarba a 
tüdővénák artériás vért vezetnek: ez a vér a 
kamra bal oldali üregébe kerül. 
A szívkamrából nyíló nagy artériák (a tüdők 
artériás törzse, valamint a két aortaív) 
mindannyian  a jobb oldali kamrarészből 
indulnak. 
Szájadékuk térbeli elrendeződésének, valamint 
az ingerület kamraizomzaton megfigyelhető 
szétterjedésének következtében az 
összehúzódás során először a vénás vér távozik 
a tüdőartériák felé, majd a kevert vér a jobb 
oldali aortaívbe kerül, végül  a tisztán artériás 
vér a bal oldali aortaívbe jut. 
A két aortaív a szív alatt találkozik, a leszálló 
aorta már kevert vért szállít. A szívizomzatot 
ellátó koszorúerek, valamint az agy 
vérellátását biztosító fejverőerek a jobb 
oldalra kanyarodó aortaívből ágaznak le. 
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A gerincesek keringése 

Kulcs 

Oxigén-gazdag vér 

Oxigén-szegény vér 

Madarak és 
emlősök 

Tüdőartéria 

Pitvarok 

Kamrák 

Véna 

Tüdő- 
kapillárisok 

Kisvérkör Bal Jobb 

Nagyvérkör 

Kapillárisok 

Artéria 

Tüdővéna 

Teljes  
válaszfal 

Aorta 

Madarak, emlősök: teljesen elkülönült vérkörök 
Madarak esetében a jobb, emlősök esetében a bal aortaív marad 
csak meg. 

A hőszabályozás következtében megnövekvő oxigényigény 
kielégítésére 
magas nyomás, gyors áramlás 

felső gyűjtővéna 

tüdőartéria 

tüdőkapillárisok 

tüdővéna 

aorta 

alsó gyűjtővéna 

jobb kamra 

az alsó testfél kapillárisai 

jobb pitvar 

bal kamra 

bal pitvar 

a felső testfél kapillárisai 

A keringési rendszer főbb részei 

Szív: pumpa 
Artériák és vénák: az elnevezés a 
véráram irányától és nem a 
szállított vér összetételétől függ. 

Arteriás rendszer: 
elosztó és nyomás-
kiegyenlítő 

Vénás rendszer: térfogati rezervoár 

Kapillárisok: 
Anyagcsere 
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Az emberi szív részei 

Tüdőartéria 

Jobb pitvar 

Zsebes 

billentyű 

Vitorlás 

billentyű 

Jobb kamra Bal kamra 

Vitorlás 

billentyű 

Zsebes 

billentyű 

Bal pitvar 

Tüdőartéria 

Aorta 

Szívbillentyűk 

rostos perikardium 
savós perikardium 

epikardium 

miokardium 

endokardium 

szívüreg 

Az emberi szívfal  

Szívizomszövet 

 sejtmembrán    

mitokondrium 

 izomfehérjék  

Ebert féle 

vonalak 

T tubulus 

 

• Egymagvú, valódi sejtek 

• Réskapcsolatok (gap junction, 
elektromos szinapszis) 

• AP szabadon terjed 
(Pirvarokról kamrákra nem!) 

• SER kevéssé, T-tubulusok 
jobban fejlettek, mint a 
vázizomban. 

• Akciós potenciál hatására Ca2+ 

szint emelkedés itt is, de nem 
csak a SER-ből, hanem az 
extracelluláris térből is. 

• A kontrakció mechanizmusa a 
vázizoméhoz hasonló. 

szarkoplazmatikus    

retikulum 

• Ingerképzés Miogén és nem idegi eredetű 

• Nodális szövet: Spontán diasztolés depolarizáció, fejletlen 
kontraktilis apparátus. Pacemaker (ritmusgeneráló) sejtek. 
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Az ingerület terjedése 

pitvar-kamrai 
csomó 

2 

Tawara 
szárak szív 

csúcs 

3 His  
köteg 

szinusz 
csomó 

EKG 

1 

pitvari 
munkaizomzat 

4 

kamrai 
munkaizomzat 

Purkinje 
rostok 

Az ingerület terjedése: 
Szinuszcsomó →  
pitvari munkaizomzat →  
pitvar-kamrai csomó →  
His-köteg →  
Tawara-szárak →  
Pukrinje rostok →  
kamrai munkaizomzat. 

Az ingerületben levő (külső) sejtfelszín a nyugalomban levőhöz képest 
elektoronegatív, ezért a szövetek aktív és nyugalomban levő részei 
között potenciálkülönbség keletkezik. 

Ez a szív körül változó elektromos teret kelt. 

Az elektrokardiográfia a szívizom elektromos aktivitása által keltett 
elektromos mező időbeli változásainak regisztrálása. 

P 

R 

Q S 

T 

0,1 s 

0,4 - 0,43 s 

0,18 s 

(0,12-0,2 s) 

Idealizált EKG görbe 

Mivel a vezetőrendszer tömege (sinoatrialis és atrioventricularis csomó, 
Hisköteg) nagyon kicsi, az ezekhez társuló áramok túl kicsik ahhoz, hogy 
érzékelhető kilengéseket okozzanak az EKG-n.  
 
A P–R-és az S–T-szakasz normálisan izoelektromos, mert nem folyik áram; a 
pitvarok és kamrák vagy teljesen depolarizálódtak, vagy teljesen 
nyugalomban vannak. 

P-hullám a pitvari depolarizáció 
QRS komplex: kamrai depolarizáció (legnagyobb hullám a nagy 
kamrai izomtömeg miatt. Elfedi a pitvari repolarizáció jelét.) 

T-hullám: a kamrai repolarizáció  
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I 

II 

III 

jobb kar 

jobb kar 

bal kar 

bal kar 

bal láb 

bal láb 

jobb láb 

jobb láb 

jobb láb 

+ 

- 

- 
+ 

- 

+ 

Bipoláris EKG elvezetések 

A 6 unipoláris, mellkasi elvezetés 

V1 

V2 

V3 V4 

V5 

V6 

A 3 unipoláris (Goldberger-féle) 

végtagelvezetés 

aVR 

aVL 

aVF 

+ 

- 

+ 
- 

+ 

- 

aVR aVL 

aVF 

V1 V2 
V3 

V4 V5 
V6 

Unipoláris EKG elvezetések 

A szívciklus 

Diasztolé 

Pitvari szisztolé 

Kamrai szisztolé 

0.1 
sec 

0.4 
sec 

0.3 sec 

3 

Szisztolé: A szívverésnek 
(szívütésnek) az a fázisa, ami 
alatt a szívkamrák 
összehúzódnak és a diasztolé 
alatt beléjük jutott vért a 
verőerekbe nyomják.  

Diasztolé: A szívverésnek az a 
fázisa, ami két kontrakció 
között található; ideje alatt a 
szívizomzat elernyed és a 
szívkamrák vérrel telítődnek. 

szisztolé (szívizom-kontrakció) 
diasztolé (elernyedés) 

relatív refrakter stádium 

abszolút refrakter stádium 

szívizom (munkaizomrost) 

plató szakasz iz
o
m

e
rő

 

akciós potenciál izomkontrakció 

  idő (ms)    idő (ms)  

izomkontrakció 

vázizom 

akciós potenciál 

m
e
m

b
rá

n
 p

o
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n
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l 

• Az akciós potenciál 100ms-os nagyságrendű, az izomösszehúzódás 
idejével összemérhető, ezért az izomelernyedés alatt a szívizom 
még ingerelhetetlen. 

• Vagyis a szív sorozatingerléssel sem hozható folyamatos 
kontrakcióba, nem tetanizálható. 
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A kisvérkörben hasonló 
térfogatváltozások 
zajlanak, de a 
nyomásváltozások 
lényegesen kisebbek a 
kisvérkör kisebb 
ellenállása miatt. 

Diasztolé: 
A szívizom elernyed. 
Amikor Pkamra<Paorta, záródnak a 
zsebes billentyűk. 
Amikor Pkamra<Ppitvar, kinyílnak a 
vitorlás billentyűk. 
A vér beáramlik, a kamratérfogat nő. 

Kamrai szisztolé: 
A kamrai izomzat ráfeszül a vérre. 
Amikor Pkamra>Ppitvar, záródnak a vitorlás billentyűk. 
Amikor Pkamra>Paorta, a zsebes billentyűk kinyílnak. 
A vér kiáramlik (először gyors, majd lassul), a kamra térfogata csökken. 
Verőtérfogat: Az egy szívverés alatt a kamra által kilökött vérmennyiség ~70 ml. 
Ejekciós frakció: Az EDV kilökött része (verőtérfogat/EDV). 

Pitvari szisztolé: 
A pitvarok kontrakciója teszi teljessé 
a kamratelődést. 
A végdiasztolés térfogat (EDV) kb. 
120-140 ml. 

EKG 

bal kamrai  

nyomás 

bal pitvari  

nyomás 

aorta  

nyomás 

          diasztole      

kamrai   

szisztole 

 bal kamra 

 térfogat  
80 

130 

0 

120 

pitvari  

szisztole (H
g

m
m

) 
(m

l)
 

Nyomás és térfogatváltozások 

(Hgmm) 

Vérnyomás: A vérnyomás a keringési rendszerben a vérnek az erek falára 
kifejtett nyomása. Egységnyi érfalra vonatkoztatott erő. 

Nyomás és térfogatváltozások 

kamrai  

szisztole 
diasztole 

pitvari 

szisztole 

vitorlás  

billentyű zár 

zsebes  

billentyű nyit 
zsebes 

billentyű zár 

vitorlás  

billentyű nyit 
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S1 S2 

szívhangok 

EKG 

 bal kamrai nyomás 

 bal pitvari nyomás 

aorta nyomás 

EDV 

ESV 

SV 
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Ellenőrző kérdések 
1.  A keringési rendszer törzsfejlődése  

2.Az emlős keringési rendszer főbb részei 

1. És az egyes részek funkciója 

3.  Az emberi szív  

1. Részei 

2. A szívciklus 

3. A szívizomszövet sajátságai 

4.  A szív elektromos működése 

1. Az ingerület terjedése 

2. Az EKG genezise (melyik csúcs milyen történésnek felel meg) 

3. EKG elvezetések (pontos helye csak a bipolárisnak kell) 

Ér-szövettan 
artéria 

vörösvértestek 

hámréteg 

artéria 

simaizom 

kötőszövet 

kapilláris 

billentyű 

véna 

véna 

alaphártya 

hámréteg 

simaizom 

kötőszövet 

100 m 

L
M

 

kisvéna 

1
5

 
m

 
L

M
 

kisartéria 

vörösvértest 

kapilláris 

Laphám (endothelium)  
Simaizomréteg 

A sejtek körkörösen, így 
összehúzódásuk szűkíti az 
ereket.  
A depolarizáció sejtről sejtre 
terjed (réskapcsolatok). 

Kötőszövet 
kollagén és rugalmas rostok 
változó arányban idegek 
 

• A kisartériák 
simaizomzatának működése 
idegi és hormonális úton 
szabályozható. (spontán 
miogén tónus) 

• Nagy artériák 
fala rugalmas 

• Vénák 
fala tágulékony 
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A keringési rendszer részei 

diasztolés  

nyomás 

pulzus- 

nyomás 

artériás  

közép- 

nyomás 

bal kamra aorta,  

nagy artériák 

arteriolák kapillárisok vénák jobb 

pitvar 

szisztolés nyomás 

4. Alacsony nyomású érszakasz 
Folyamatos áramlás 
• Kapillárisok, vénák, jobb szívfél, 

kisvérkör, bal pitvar 

1. Balkamra: Nagy ingadozások 3. Prekapilláris rezisztenciaerek  
Kis keresztmetszetváltozás nagy 
áramlási és nyomásváltozásokat okoz. 
• Kisartériák, arteriolák 

2. Magas nyomású rendszer 
• Aorta, nagy artériák 

A pulzus 

A pulzus az artériákban mérhető vérnyomás periodikus változása, melyet 
az artériaágakon lefelé haladó nyomáshullámok hoznak létre.  

Vérnyomás: A vérnyomás a keringési rendszerben a vérnek az erek 
falára kifejtett nyomása. Egységnyi érfalra vonatkoztatott erő. 

Artériás középnyomás: az aortában uralkodó nyomás időbeli átlaga  

Pulzusnyomás: szisztolés és dialosztés nyomás különbsége. 

Vérnyomás és véráramlás az artériákban a 
bal kamra ritmusos ürülésének 
következményeként pulzáló jellegű.  

Szisztolés nyomás: a hullám maximuma 
(120Hgmm) 
Diasztolés nyomás: a hullám minimuma 
(80 Hgmm) 
Pközép=(Pszisztolé+2*Pdiasztolé)/3  
 80+40/3 = 93 Hgmm  

A szisztolés nyomás függ 
1. Verőtérfogattól 
2. Bal kamrai ejekciós 

sebességétől 
3. Aorta/artériák merevségétől 

A diasztolés nyomás függ  
1. A teljes perifériás 

ellenállástól 
2. A diasztolé szívfrekvenciával 

összefüggő hosszától 

A leolvasott vérnyomás: 120/70 

120 

70 

Folyamatos véráramlás 
Megszűnik a hang 

Szakaszos véráramlás 
Hallható surrógó hang 

120 

Véráramlás nincs 
Összepréselt artéria 

1 2 3 

A vérnyomás mérése 

70<p<120 p<70 p>120 

A pulzus az artériákban mérhető vérnyomás periodikus változása, melyet az 
artériaágakon lefelé haladó nyomáshullámok hoznak létre.  

Pulzusnyomás: A szisztolés és diasztolés vérnyomásérték különbsége. A 
vérnyomás ingadozásának nagysága az egyes szívciklusok alatt. 

Artériás középnyomás: Az artériákban mérhető, folyamatosan változó 
vérnyomás időbeli átlaga. 
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A kapilláris-keringés 

Prekapilláris 
záróizomsejt 

Metarteriola 

Kisartéria 

Kapillárisok 

Kisvéna 

(a) nyitott kapilláris rendszer 

Kisartéria Kisvéna 

(b) Zárt kapilláris rendszer 

A kapillárisok a kis artériáktól a kis vénákig futó erekből 
(metarteriolák) ágazódnak le. 

Eredésüknél simaizomgyűrű van, mely szabályozza az átfolyó vér 
mennyiségét. 

A kapillárisokon átjutó anyagok mennyiségét (kapillárisfiltrációt) 
megszabja 

1.A kolloidozmotikus nyomás: a vér és a szövet közötti tér ozmotikus 
nyomás különbsége 

2.A vér hidrosztatikai nyomása: vérnyomáskülönbség különbség a vér és a 
szövet közötti tér között 

3.A kapillárisok átjárhatósága 

Kapilláris-típusok 

1.folyamatos 
izom-, tüdő, bőr: kis molekulákat és bizonyos fehérjéket átenged 
idegszövet: fehérje egyáltalán nem juthat át 

2.ablakos 
gyomor-bél, mirigyek, vese: sejteken és a fehérjéken kívül minden 

átjuthat 
50-60nm-es rések 

3.szinuszoid  
máj, csontvelő, lép: szabad anyagáramlás 

 

Anyagkicserélődés a kapillárisokban 

Szövetek közötti 
folyadék Nettó kilépő folyadékmennyiség 

Vérnyomás 

Ozmotikus 
nyomás 

Kapilláris eleje 

Véráram iránya 

Kapilláris 
vége 

Testi sejt 

Kapilláristípusok 

Ablakos       

vér 

alaphártya 

Sejtközötti tér 

Pórusok 

Folyamatos 

vér 

alaphártya 

 

Sejtközötti tér 

Sejtmag 

Sejtközötti  

kapcsolat Szinuszoid 

vér 

alaphártya 

Sejtközötti tér 

Sejtek közötti rés 

Keringési 
paraméterek 

Szisztolés nyomás 

Diasztolés 
nyomás 
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Soros kapcsolás:  

Utáp=Ua+Uk+Uv;  

I áll. = Ua/Ra = Uk/Rk = Uv/Rv 

Pl:  

U=90V Ra=1Ω Rk=6Ω Rv=2Ω I=1A 

Ekkor:Ua=10V Uk=60V Uv=20V 

Ra Rk Rv 

Párhuzamos kapcsolás 

U áll. I=Ik1+Ik2+Ik3  

A vér áramlását a vérnyomás 
különbségei tartják fenn. 
Az áramlási intenzitás az 
érrendszer két pontja között 
időegység alatt átáramló 
vérmennyiség. 
Az áramlási ellenállás a vér 
áramlását akadályozó erő.  
 
Függ:  
1. a vér viszkozitása 
2.az erek hossza 
3.és keresztmetszete. 
Ezek közül csak a 
keresztmetszet a változékony.  

(Mint ahogy az elektromos áramot a feszültség.) 
(áramerősség: időegység alatt átáramló töltésmennyiség) 
(elektromos ellenállás) 

Egy érszakasz áramlási intenzitása a nyomáskülönbséggel egyenesen, az 
áramlási ellenállással pedig fordítottan arányos. 
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72/perc * 70-80ml vér/szisztolé = 5500ml 
 
A perctérfogat (időegység alatt átáramló vérmennyiség) a bal kamra és 
jobb pitvar nyomáskülönbségével (nyomásfő) egyenesen, a perifériás 
ellenállással fordítottan arányos. 
 
A perifériás ellenállás a szisztémás keringés egészére vonatkoztatott 
áramlási ellenállás. 

Hagen-Poisseuille törvény: Q = (P1-P2)πr4/8lη 

P2: Centrális vénás nyomás, a jobb pitvarban diasztolé alatt mért nyomás, 

0 körüli érték, azaz a légköri nyomással megegyező 
 

A vénás visszaáramlás támogatói:    
1. Vázizompumpa 
1. Vénás billentyűk 
2.Légzőpumpa 
3.Szív elernyedései 

(kieg angyag… ) 
Párhuzamos kapcsolás 
U áll.  
I  = Ir1 +Ir2 + Ir3 
Azaz az áramerősség az ágak számától függően „szétaprózódik”.  

Analógia: 
I  perctérfogat 
Iszerv1, Iszerv2, Iszerv3  az egyes szerveken időegység alatt átfolyó vér 
mennyisége 
 Iszerv1 = U/Rszerv1 Iszerv2 = U/Rszerv2  Iszerv3 = U/Rszerv3 
Vagyis a szervek áramlási ellenálásuk (a bennük található 
rezisztenciaerek keresztmetszete) arányában részesülnek a teljes 
vérmennyiségből. 
 

Soros kapcsolás:  
Utáp =Ua+Ur+Uv;  
I áll. = Ua/Ra  = Uk/Rr = Uv/Rv 
Pl: U=90V,Ra=1Ω,Rr=6Ω, Rv=2Ω és I=1A 
Ekkor: Ua=10V, Ur=60V,Uv=20V  
Tehát a legnagyobb ellenálláson a legnagyobb a feszültség azaz „esett” a legnagyobbat a potenciál… 

Analógia: 
Tápfesz  Nyomásfő 
I  perctérfogat 
Rnagyartériák, Rrezisztenciaerek, Rvénák  az egyes érszakaszok áramlási ellenállása 
Ua  Az aortán és nagyartériákon-; Ur  a rezisztenciaereken-; Uv   a 
vénákon eső vérnyomás 

Perctérfogat: a szív által egy perc alatt kipumpált vérmennyiség. Tehát a 
verőtérfogat és a szívfrekvencia szorzata. 

Centrális vénás nyomás: a jobb pitvarban diasztolé alatt mért nyomás. (0 
körüli érték, azaz a légköri nyomással megegyező). 

Nyirokrendszer 

Nyirokerek 

nyirokcsomó 

kapilláris 

Sejtközötti 
folyadék 

nyirokér 

immunsejtek 

1. a kapillárisokon kiszűrődő 
vérplazma visszajuttatása 

2.  zsírfelszívás 
3.  „limfocita őrjárat” 

A nagyobb nyirokerek billentyűket tartalmaznak.  

A nyirokerek nyirokcsomókon haladnak át. 

A gyűjtő nyirokerek a kulcscsont alatti nagy vénákba torkollanak. 

Ödéma: a szövetek közti folyadék megnövekedett mennyisége. 

A nyirokkapillárisok vakon 
végződő csövek, melyek 
hámsejtei közt még baktériumok 
is bejutnak. 
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Ellenőrző kérdések 
1.  Az artériák, vénák és kapillárisok szöveti szerkezete 

2.  Kapillárisok (Típusai, anyagkicserélődés stb.) 

3.  A nyirokrendszer szerepe és felépítése 

4.Keringésdinamika 

1. Alapfogalmak (definíciók)  

2. Mitől függ a perctérfogat, a szisztolés nyomás, a diasztolés 
nyomás és a vénás visszaáramlás 

3. Az artériás vérnyomás időbeli változásai 

4. A vérnyomás mérése 

Az emlős vér 
Funkciói: 
1. Transzport 

oxigén és szén-dioxid szállítás 
tápanyagok, ionok, vitaminok, hormonok 
anyagcsere végtermékek, stb. 

2. Védelem 
Immunrendszer: immunglobulinok , fagocitáló sejtek, 
komplement rendszer 
véralvadás 

3. hőszállítás 

Összetétele: 
Vérplazma + sejtes elemek  

Hematokrit: 0,46 

A hematokrit  a vérsejtek százalékos arányát fejezi ki a teljes 
vér térfogatához viszonyítva. 

A teljes testtömeg 60%-a folyadék. 
Ennek 1/3 extracelluláris folyadék(ECF). 
Az ECF 80%-a a szövetekközti 
folyadék+nyirok, 20%-a vérplazma 

 

Az immunrendszer a szervezet önazonosságát és épségét 
biztosító védekező rendszer. Feladata a kórokozók (pl. 
mikroorganizmusok) és a megváltozott, veszélyes sejtek (pl. 
daganatsejtek) felismerése és elpusztítása. 
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A vér összetétele 

Csontvelői őssejt 

Mieloid 
őssejt 

Limfoid 
őssejt 

B sejtek T sejtek 

Limfociták 

Vörösvértestek 
Neutrofilek 

Bazofilek 

Eozinofilek 
Vérlemezkék 

Monociták 

A vér sejtes elemeinek keletkezése 

Őssejtek 

Eritropoetin: A vörösvérsejt-képződés folyamatát serkentő citokin, amelyet 
főleg a vese bocsát ki a vérbe hipoxia hatására. 

Vérképzés a vöröscsontvelőben. 
Kivéve T limfociták (thymus - csecsemőmirigy) 

Vérképző őssejtekből 
Őssejt: Minden sejt, ami önreprodukcióra képes és specializálódott 

sejtekké képes differenciálódni. 
 A folyamatot citokinek serkentik és szabályozzák 
 

Őssejtek (szigorúan véve) 
Totipotens: A teljes egyed (embrionális + extraembrionális sejtek) 

kifejlődhet belőle.  Forrás: zigóta és morula (szedercsíra). 
Pluripotens: Minden embrionális sejt (mindhárom csíraréteg) kifejlődhet 

belőle, de teljes egyed nem.  Forrás: blasztula (hólyagcsíra) belső 
sejtjei.  

Progenitor sejtek 
Multipotens: sokféle, közös családba tartozó sejt kifejlődhet belőle. 

Forrás: köldökzsinór, fogkezdemények, csontvelő (felnőtt szervezetben 
is sokfelé). 

 Pl. Limphohemopoeticus őssejtek, mezenchimális őssejtek 
Oligopotens: már csak néhány féle sejtté képes differenciálódni  

Prekurzor sejtek 
Unipotens: Már csak egyféle sejt lehet belőle (de még mindig képes 

önreprodukcióra) 
 

 

 

Vörösvértestek, vérlemezkék 

4,8 - 5,4 millió/l 

7-8 m x 2 m, bikonkáv, semmi 
sejtalkotó 

120 napig él, végig az érpályában 
marad 

Funkció: oxigénszállítás 

Fejlődés: 

eritroblaszt (még osztódik) 

normoblaszt (hemoglobin-szintézis) 

retikulocita (már magtalan, megjelenhet a perifériás vérben) 

vörösvértest (érett) 

120 nap után a lépben szétesnek 
 A vas a vöröscsontvelőbe jut. 
 A hemoglobin váza bilirubinná alakul.  
 A máj (epe) kiválasztja, a bélbaktériumok szterkibilinné (széklettel 

ürül) vagy urobilinné alakítják. Utóbbi visszaszívódik, majd a vesén át 
(vizelet) ürül. 

150-300 ezer/mikroliter 

1-4 m, korong alakú, aktiválva  
nyúlványos 

9-11napig él, végig az érpályában 
marad  

Funkció: véralvadás 

Megakarioblaszt: már nem osztódik, csak a sejtmag 
(endomitózis) 

Megakariocita: nagyméretű, szabálytalan, többszörös DNS 
készlet. 

Az endothel sejtek között pszudopódiumokat bocsát a 
csontvelő szinuszaiba. Ezek leválnak, így képződik a 
magtalan trombocita  

(2-4000 db/megakariocita). 

A véralvadás a szervezet védekezési reakciója,  mely során a vér szilárd 
halmazállapotúvá válik a vérér vagy szöveti sérülés helyén; ez a véralvadék 
(trombus) bezárja a véreret, meggátolja a további vérvesztést és a 
baktériumok behatolását. 

Trombocita: A vérben található, a csontvelői megakariociták 
feldarabolódásával keletkező sejttöredékek. Fontos szerepet játszanak a 
véralvadásban, pl. aktivációs felületet jelentenek a véralvadási kaszkád egyes 
enzimjei számára. 



2015.11.11. 

37 

Véralvadás 

Vérlemezke 

Vérlemezke- 

rög 
Fibrin- 

háló 

Vérlemezkék 

Sérült sejtek 
Vérplazma (véralvadási faktorok:  

  kalcium, K vitamin) 

Enzim-kaszkád 

Protrombin Trombin 

Fibrinogén Fibrin 

 

Kollagén rostok 

1.Vazokonstrikció: 
Azonnali, 4-5 percig 

Reflexesen, és 
lokálisan 
felszabaduló 
anyagok 
(szerotonin) 
hatására 

3.Fibrinogenezis: 
kb 5 perc 

2.Trombocita-letapadás: 
3 perc alatt 

a) Letapadás  a sérült hámréteg alatti kötőszöveti rostokhoz 
b) Zsugorodik, nyúlványokat fejleszt. 
c) Az alvadási faktorok számára „tapadóssá” válik. 
d) Maga is alvadási faktorokat bocsát ki. 

Véralvadás: külső és belső út 
In vitro negatív töltésű anyag is 

aktiválhatja, pl. üveg. Érintkezés 

kollagénnel 

KÜLSŐ ÚTVONAL 

BELSŐ ÚTVONAL 

Inaktív XII 

Inaktív XI 

Inaktív IX 

Inaktív X 

Inaktív VII 

Inaktív       

szöveti  

faktor III 

Szöveti faktor 

VIIa komplex 

Inaktív X 

Protrombin 

(II) 

fibrinogén 

Pozitív 

visszacstolás 

Inaktív XIII 

BELSŐ ÚTVONAL 

KÜLSŐ ÚTVONAL 

Trombin 

(IIa) 

Fibrin 

(laza háló) 

 
Fibrin 

(stabil  háló) 

 

Véralvadás: 
közös út 

Véralvadás 

13 féle alvadási faktor 

I: fibrinogén; II: protrombin; IV: kálcium 

X: (Stuart-Prower) közös útvonal kezdete 

VIII. (antihemofiliás globulin) hiányzik: hemofília A 

IX. (Chrismas faktor) hiányzik: hemofília B 

K-vitamin hiány szintén vérzékenységet okoz 

(A II,VII,IX,X faktorok szintéziséhez kell) 

Utolsó lépés oldhatatlan fibrinszálak hálózata (vvt-k trombociták stb 
beleragadnak : vörös trombus) 

Fibrinolízis 
A fibrin bontását végző vegyület (plazmin) aktiválása azonnal 
elindul, de lassabb. 

 

A véralvadás gátlása 

Az erek hámjából származó egyes anyagok (PGI2) csökkentik a trombocitaaggregációt. Ezek szintézisét serkenti a szelén.  

A trombocita aktiváció egyik mediátora a már aktivált vérlemezkékből felszabaduló TXA2. (tromboxán). Ennek szintézisét gátolják az 
omega-3 telítetlen zsírsavak, és az aszpirin is. 

A fokhagyma alkaloidja, az allén, szintén gátló anyag, de ennek pontos hatásmechanizmusa nem ismert 

A II,VII,IX,X faktorok szintézisét végző egyik májenzim koenzimje a K-vitamin. A cumarinok (növényi alkaloid, pl. patkányméreg, 
Syncumar) K-vitamin antagonisták. 

A kullancsok nyála Xa-, az orvosi piócáé  trombin-gátló. A heparin szintén a trombin gátlószere.  

Laboratóriumokban a Ca++ megkötése (EDTA, Na-citrát, ammonium-oxalát) a bevett módszer 
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Fehérvérsejtek 
Granulociták 

– Karéjozott sejtmag, citoplazmában szemcsék 

– Fagozitózis (mikrofágok), gyulladás, allegia 

– neutrofilek, bazofilek, eozinofilek 

Monociták 
– Vese alakú sejtmag 

– Fagozitózis (makrofágok) 

Limfociták 
– Kicsi kerek sejt, nagy kerek sejtmag 

– Nyirokrendszerben, nyirokszervekben 

– Funkció: Antigén-felismerés 

– TH, TC, B, és NK sejtek 

 

 

Peyer 
plakkok 
(vékonybélben) 

Féregnyúlvány 
(vakbélben) 

Orrmandula 

Garatmandulák 

Nyirokerek 

Lép 

Nyirokcsomók 

nyirokcsomó 

kapilláris 

Sejtközötti 
folyadék 

Szöveti sejt nyirokér 

nyirokerek 

immunsejtek 

Az emberi nyirokrendszer 

Csecsemőmirigy 

Granulocita: Olyan fehérvérsejt, amely a citoplazmájában lizoszómákat és 
szemcséket tartalmaz. A leggyakoribb granulociták mikrofág sejtek, főleg a 
baktériumokat pusztítják bekebelezéssel. 

Limfocita: A fehérvérsejtek (leukociták) egyik típusa, amelynek jellegzetesen 
nagy sejtmagja van és kevés citoplazmával rendelkezik. Az adaptív 
immunválaszért felelősek. A B-limfociták a humorális immunválasz (antitest-
képzés), a T-sejtek a celluláris immunválasz sejtjei. 

szemcsék festődése alapján: neutrofil, eozinofil, bazofil 
Neutrofil: Baktériumok fagocitózisa és elpusztítása. (mikrofágok) 
Eozinofil: Féregfertőzések és allergiás reakciók  
Bazofil: gyulladási reakció 

B sejtek: emlősökben a csontvelőben érnek meg (madarakban „Bursa 
Fabricii”) 

T sejtek: Fejlődésük korai szakaszában a csecsemőmirigybe (Timusz) 
vándorolnak 

Monocita: A legnagyobb méretű fehérvérsejt-típus, bab alakú sejtmaggal és 
fagocitáló képességgel. Fő szerepük az antigénprezentálás és a halott 
baktériumok és immunsejtek bekebelezése.  

Nyirokszervek 
csecsemőmirigy, lép, nyirokcsomók, mandulák, féregnyúlvány stb. 

Ellenőrző kérdések 

1.  Az emlős vér összetétele 

2.  Vérsejttípusok és altípusok (rövid jellemzéssel !) 

1. Vörösvértest 

2. Vérlemezke 

3. Fehérvérsejtek (monociták, granulociták, leukociták) 

3.  A véralvadás  

1. külső és belső útvonala  (melyiket mi váltja ki) 

2. Alvadási faktorok (név  ill. szám szerint csak I., II. IV. és X. 
kell) 
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Állattan 

11. előadás - táplálkozás 

A táplálék fontos alkotórészei 

A táplálkozás olyan élettevékenység, mellyel az élőlények az életben 
maradáshoz szükséges energiát és szervezetük felépítéséhez szükséges 
anyagokat biztosítják. 

Azokat az anyagokat, amelyek a test felépítésében, a szervezet működésében 
részt vesznek, és a táplálékkal jutnak a szervezetünkbe, tápanyagok-nak 
nevezzük.  

Szénhidrátok 
– Alapvető energiaforrás és energiaraktár 

(glikogén) 

– De építőanyagok is!  

• RNS és DNS (pentózok)  

• sejtközötti állomány, sejtmembrán 

Zsírok: 
– Alapvető energiaforrás, és energiaraktár 

(zsírszövet) 

– Vitaminok oldószere, esszenciális zsírsavak 
forrása 

– Építőelem (sejtmembrán) 

– Mechanikusan védelem, hőszigetelés 

Táplálkozás, életjelenség 
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A táplálék fontos alkotórészei 

Fehérjék: 
– Alapvető építőanyagok 

– Enzimek, immunanyagok, hormonok, 
szállítómolekulák 

– Szükség esetén energiaforrás 

– Esszenciális aminosavak forrása 

 

Étkezési rostok: Nem emészthető 
poliszacharidok (cellulóz, keratin stb). 
– Normális bélműködés elősegítése 

• jóllakottság érzet, lassúbb felszívódás 

• Mechanikusan tisztítják a bélfalat 

 

 

Vitaminok 
– Néhány kivételével esszenciálisak 

– Koenzim funkciót töltenek be 

– Lehetnek víz vagy zsíroldékonyak 

A táplálék fontos alkotórészei 
Ásványi anyagok: Kis mennyiségben szükséges szervetlen 

anyagok 
– Elektrolitok alkotói (pH, ozmózis)  

• Na és Cl: vízháztartás, izom- és idegingerlékenység 

• K: nyugalmi potenciál, szív-, izomműködés 

• Ca: izom- és idegműködés 

– Sejtközötti állomány építőkövei 

• Fl: fogzománc, csontképződés, P, Ca: Csont-és fogképzés 

– Enzimek, hormonok alkotórészei  

• Fe: hemoglobin, citokrómok stb. ; S: aminosavak alkotórésze;  

• P: ATP része; J: pajzsmirigy hormonok alkotórésze  

        vízoldékony vitaminok 

jel név funkció hiánybetegség forrás 

B1 Tiamin dekarboxiláló enzimek koenzimje 
 beri-beri (kordinációs zavarok, 
szívzavarok) 

disznóhús, teljes kiőrlésű gabona, 
hüvelyesek, mogyoró 

B2 Riboflavin  FAD, FMN része Bőrléziók, repedések tejtermékek, hús, zöldségek, magvak 

B3 Niacin NAD+, NADP része bőr- és nyálkahártyafekélyek olajos magvak, hús, magvak 

B5 Pantoténsav KoA része 
fáradság, érzékelési hiány, 
zsibbadás 

tejtermékek, hús, zöldségk, gyümölcs, 
magvak 

B6 Piridoxin 
aminosav anyagcsere enzimjeinek 
koenzime 

ingerlékenység, görcsök, izomrángás, 
vérszegénység 

hús, tejtermék, tejes kiőrlésű gabona 

B7 Biotin 
zsirok, glikogé és aminosavszintézis 
enzimjeinek koenzime 

neuromuszkuláris betegségek, 
bőrgyulladás 

hüvelyesek, hús, zöldségek 

B9 Folsav 
nukleinsav és aminosav anyagcsere 
enzimjeinek koemzimje 

vérszegénység, születési 
rendellenességek 

zöld zöldségek, narancsm magvak, 
hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabona 

B12 Kobolamin nukleinsavszintézis, vérképzés 
vérszegénység, érzékelési zavarok, 
egyensúlyzavar 

hús, tojás, tejtermékek 

C Aszkorbinsav antioxidáns, kollegén-szintézis skorbut, lassú sebgyógyulás citrusgyümölcsök, brokkoli, paradicsom 

       zsíroldékony vitaminok 

jel név funkció hiánybetegség forrás 

A retinol a rodopszin része vakság, immunhiány, bőrproblémák 
sötltzöld és narancssárga zöldségek és 
gyümölcsök, tejtermékek 

D Vitamin D Kálcium és foszfor anyagcserében 
angolkór (csontfejlődési 
rendellenességek) 

tejtermékek, tojássárgája 

E Tokoferol antioxidáns, sejtmembrán integritás idegrendszeri rendellenességek 
növényi olajok, magvak, olajos 
gyümölcsök 

K Fillokinon 
véralvadási faktorok szintézisét 
végző enzim koenzimje 

véralvadási zavar zöld zöldségek, tea (bélbaktériumok) 

A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, 
különféle kémiai összetételű biológiailag aktív szerves vegyületek, melyeket 
szervezetbe a táplálékkal kell bevinni.  

Az esszenciális tápanyagok nélkülözhetetlenek, de 
előállításukra a szervezet nem képes. A tápanyagoknak 
ebbe a csoportjába tartoznak: 
– Esszenciális aminosavak 

– Esszenciális zsírsavak 

– Vitaminok 

– Ásványi anyagok 
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Szájnyílás 

Tapogatók 

Táplálék 

Epidermisz Gasztrodermisz 

3. A lebontott táplálék 
felszívása 

2.Táplálék lebontása 
(emésztése) 

1. Emésztő enzimek  
felszabadulása 

Az emésztés evolúciója 
Intracelluláris emésztés:  

Fagocitózis 
A fagoszómák enzim tartalmú 
lizoszómákkal egyesülnek 
Egysejtűek, szivacsok 

Extracelluláris emésztés 
erre a célra kialakult üregben 
vagy csőrendszerben 
• csalánozók (űrbél) 
• laposférgek: elő és középbél 

(vakon végződő zsák) 
• Hengeresférgektől: cső alakú 

tápcsatorna 

A cső alakú emésztőrendszerek 

Jellemzői 
1. A tápcsatorna a külvilág része 

2. A nyílásokat záróképletek védik 

3. A táplálékot mechanikai, kémiai és bakteriális hatások 
érik 

1. 

2. 

3. 

4. 

Mechanikai: rágás, a táplálék darabolása, 
felületének növelése 

Kémiai: a táplálék nagy méretű molekulái 
felszívódásra (membrántranszportra) 
képes kis molekulákra bomlanak. 

Biológiai: emberben kevéssé.  (A 
vastagbélben élő Escherichia coli  B12 
vitamint termel) 

Részei 
1. Fejbél: táplálékszerzés, rágás, nyelés (szájnyílás, 

szájüreg, garat) 

2. Előbél: tárolás, emésztés (nyelőcső, gyomor) 

3. Középbél: emésztés, felszívás (vékonybél) 

4. Utóbél: sűrítés, ürítés (vastagbél, végbél) 

Kloáka 

Kloáka: kétéltűek, hüllők és madarak esetében a bélrendszer, a 
vizeletelvezető rendszer és a genitáliák közös kivezető szakasza. 
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A cső alakú zsigerek szerkezete* 

hosszanti izomréteg 
körkörös izomréteg 

artéria 

1. mukóza: 

   3. izomréteg:  

2. szubmukóza 

mienterikus 

plexus 

mirigyek  

nyirokcsomó 

 hám     
Lamina propria 

a nyálkahártya 

saját izomrétege 

szubmukózális 

plexus 

külső emésztőmirigy 

kivezetőcsöve 

5. hashártya 

(mezentérium 

fali lemeze) 

ideg 

véna 

mirigyek  

4. szeróza: 
hám  + 

kötőszövet   

Mukóza: nyálkahártya 
Szubmukóza: nyálkahártya alatti 
kötőszövet 
Szeróza: savós hártya 

A bélcsatorna motilitása  
Szerepe:  

– a táplálék befogadása, továbbítása,  

– összekeverése az emésztőnedvekkel,  

– keverése, hogy a felszívóhám mindig friss résszel érintkezzen 

 

Gerincesekben kizárólag izmok 

(gerinctelenekben csillók is). 
– Harántcsíkolt izmok:  

–  Szájüreg - nyelőcső felső harmada +  

–  végbél külső szfinktere 

– Simaizom:  

–  Nyelőcső alsó kétharmada - végbél belső szfinkteréig 

A bélcsatorna összehúzódási és béltartalom-továbbítási képessége a 
motilitás. 
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A simaizom 

miozin 

aktin 

rés kapcsolat 

sötét test 

szoros kapcsolódás 

membrán 

kapcsolat 

sötét test 

Anatómia: 
• Nem harántcsíkolt.  

• Az aktin filamentumok a plazma 
sötét testeihez vagy a 
membránhoz kapcsolódnak 

• A miozin filamentumok az 
aktinnal párhuzamosan. 

• Kevesebb mitokondrium ,  a 
szarkoplazmatikus retikulum 
gyengén fejlett 

Működés: 
• lassú kontrakció. 

• alacsonyabb ATP-igény, inkább 
glikolitikus.  

• kontrakció az EC térből származó 
Ca++ hatására 

sejtmagok izomsejtek 

 A simaizomműködés szabályozása 

kontarkció relaxáció 

kalmadulin 

  foszfatáz   
az aktin  
köti 
a miozint 

 nem köti    
 a miozint 

kalmadulin 

aktin  

kaldezmon 

Szabályozás az aktin 
filamentumon: 
Kaldezmon (kék korong) 
blokkolja az aktint (troponin-
tropomiozin helyett) 
Az aktin aktivációja a 
kaldezmon kötődésének 
gátlásával: 

Ca-kalmodulin kötődik a 
kaldezmonhoz, az leválik az 
aktinról 
Foszforilálás (PKC-vel) 
után sem kötődik az 
aktinhoz. 
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 A simaizomműködés szabályozása 

kontarkció relaxáció 

a miozin LC -  
köti 
az aktint 

a miozin LC        
nem köti 
az aktint 

kalmad 

     foszfat áz   

ulin 

miozin LC -  
köti 
az aktint 

miozin LC 
nem köti     
az aktint 

miozin LC 

miozin LC kináz 
miozin LC kináz 
inaktív 

miozin LC 
foszfatáz 

Szabályozás a miozin 
könnyűláncon: 
Ca++ kötése után képes az 
aktint kötni. 
Foszforilációja szintén aktivál 

A foszforilációt végző 
enzimet - MLCkináz – Ca-
calmadulin aktiválja, vagyis 
végsősoron itt is a Ca++ 
aktivál… 
Újabb foszforiláció (PKC -a 
molekula egy más pontján...) 
inaktiválja. 

Egyegységes simaizmok 

idegrost 

varikozitások 

Egyegységes sima Többegységes sima Harántcsíkolt 

Hol? 

 

Üreges szervek 

falában 

Pupilla, szemlencse, 

szőrszálak stb 

vázizmok 

 

Nyugalmi pot -40 - -60 ingadozó, -40, stabil -90, stabil 

Akciós pot  Ca++ influx 

néhány 100 msec 

nincs 

 

Na+ influx 

4-6 msec 

parancs Bazális miogén tónus 

Idegi hatás serkent 

vagy gátol. 

Nincs bazális tónus. 

Összehúzódás csak 

vegetatív idegi 

parancsra 

Nincs bazális tónus. 

Összehúzódás csak 

szomatikus idegi 

parancsra. 

mediátor Változik  

( serkent: M, 1, P2x 

gátol: β2,VIP, NO) 

ACh v. NA ACh 

 

• elektromos szinapszisok - szinkron összehúzódás 

• mindig van  tónusa - bazális miogén tónus - a beidegzés 
csak szabályoz.  

• pacemaker sejtek, varikozitások, sokféle mediátor 
(+nyújtásra összehúzódás ) 

• nyugalmi potenciál változó 

• akciós potenciál  100ms (Ca++ influx, nincs gyors Na+ 
csatorna) 
Pl. üreges szervek: légutak, húgyutak, gyomor-bélrendszer, erek 

A legismertebb simaizomgörcs-oldók (pl. Meristin, No-Spa ) 
a Ca++ csatornák bénításával gátolják a simaizom-kontakciót. 
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Többegységes simaizmok 

idegrost szinapszisok 

• önálló sejtek külön-külön beidegzéssel 
• összehúzódás idegi - szimpatikus (NA) vagy 

paraszimpatikus (ACh) - hatásra  
• stabil membránpotenciál (-40mV) 
• akciós potenciál ált. nincs 

 
Pl. pupillaszűkítő és tágító izmok,   
a sugártest izmai (közelre látás) 
a szőrszálakhoz kapcsolódó izmok, stb. 

Ellenőrző kérdések 

1. A tápanyagok csoportosítása (funkciók) 

2.A cső alakú emésztőrendszerek általános felépítése 

3.  A cső alakú zsigerek szöveti szerkezete 

4.A simaizmok 

1. szerkezete 

2. típusai 

3. működésük szabályozása 
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Szájüreg 

Nyelv 

Az emberi emésztőrendszer* 

Máj 

Nyálmirigyek 

Epehólyag 

Nyelőcső 

Szfinkter 

(záróizom) 

Hasnyálmirigy 

Vékonybél 

Vastagbél 

Végbél 

Végbélnyílás 

Gyomor 

Patkóbél 

Szájnyílás 

Garat 

Gyomor 

fejbél:  
szájnyílás, szájüreg, garat 

utóbél:  
vastagbél, végbél, 
végbélnyílás 

előbél:  
nyelőcső, gyomor 

középbél: 
vékonybél 

A szájüreg 

dentin 

gyökércsatorna 

fogcement 

g
y
ö

k
é

r 
n

y
a

k
 

k
o

ro
n

a
 

fogbél (pulpa) 

ideg 

vérér 

fogzománc 

állkapocscsont 

íny 

felső ajak 

garat- 

mandula 

alsó ajak 

nyelvfelszín 

fogíny kemény szájpad 

lágy szájpad 

nyelvrögzítő 

szalag 

fogak 

gége 

nyálmirigy kivezetőcső 

nyelvcsap 

nyelvmandula 

gégefedő garatmandula 

Ízlelő  

szemölcsök 

Fogak (táplálékszerzés, rágás);  
 funkciótól függően metszőfog, szemfog, őrlőfog (zápfog) 
Nyelv (nyelés, ízlelés, beszéd) 
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Ragadozó 

Növényevő 

Mindenevő 

3142 

3143 

0133 

3133 

2123 

2123 

Evolúciós adaptációk: fogazat 

A táplálkozástól függően a zápfog 
• gumós (mindenevő) 
• tarajos (ragadozó) 
• recés (növényevő) 

A fogazat jellemzésére használatos 
a fogképlet. 

• Kérődzőknek nincsenek felső metszőfogai. 
• Nyulak és rágcsálók metszőfogai állandóan nőnek, nincs szemfog. 
• Elefánt agyar: felső metszőfog; sertés, ragadozók agyara: alsó és felső szemfog 

nagyőrlő kisőrlő szemfog metszőfog 

Nyálelválasztás 

Nyálmirigyek: 
– Állkapocsalatti-  

– Nyelvalatti-  

– Fültőmirigy 

– a szájnyálkahártya apró mirigyei. 

 

 

Feladata:  
– Emésztés (amiláz, kevés lipáz – gyomorban válik aktívvá) 

– Védekezés (lizozim, IgA), fogvédelem (Ca-kötő fehérjék), 

– „Kenés” (mucin), nedvesítés, beszéd 

Adaptációk:  
– Mérges kígyók, selyemhernyó, szalangána 

Evolúciós adaptációk: nyálmirigyek 

Állkapocsalatti- (gl.submandibularis),  
Nyelvalatti- (gl. sublingualis), 
Fültőmirigy (gl.parotis), ill. 

• Selyemlepkék hernyójának szövőmirigye: selyemszál 
• Kígyóméreg: Általában a parotisz specializálódik 
méregmiriggyé. A méreg üregekben tárolódik, majd a 
méregfog (nyílt vagy zárt) csatornáin keresztül jut az 
áldozat testébe.   

• Szalangána (sarlósfecskék családjának egyik 
nemzetsége): fészeképítés. 

 
 

 

Két féle sejt: enzimtermelő, mucintermelő 
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nyelv 

garat 

gégefő 

falat 

gégefedő 

fenn 

nyelőcső 

tüdőbe gyomorba 

légcső 

Nyelés 

Indítása akaratlagos (kell valami „nyelnivaló”) 
A továbbiakban reflexes: 

1. a nyelv a szájpadhoz nyomja a táplálékot, mechanoreceptorok 
aktiválódnak 

2. nyúltvelői központban átkapcsolódik 
3. a lágy szájpad zárja az orrgaratot, gége megemelkedik, gégefedő zárul, 

garatizmok aktiválódnak, a falatot a nyelőcsőbe továbbítják. 

izom 

ernyedt 

izom 

összehúzódott 

záróizom 

ernyedt 

gyomor 

záróizom 

ellazul 

Nyelőcső 

5. A szfinkterek a táplálék mechanikai ingerére 
reflexesen ellazulnak.  

6. A nyelőcső testében a szekvenciálisan aktiválódó 
izomsejtek perisztaltikus mozgást hoznak létre. 

A nyelőcső részei:  
• felső funkcionális szfinkter: 

haráncsíkolt izom állandó 
tónussal  

• cardia (=gyomorszáj) vagy alsó 
(anatómiai) szfinkter: simaizom 
miogén tónussal.  

• corpus: nyugalomban ellazult.  

Cardia: Gyomorszáj. A nyelőcső és a gyomor között elhelyezkedő sphincer 
feladatot ellátó, ferde izomrostok által alkotott izomgyűrű, amely 
megakadályozza a gyomortartalom visszajutását a nyelőcsőbe. 
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cardia 
fundus 

corpus 

antrum 

pilorus 

duodenum 

gyomorredők 

Pilorus 

(szfinkter) 
ferde 

izomréteg 

kisgörbület 

nyelőcső hosszanti 

izomréteg 

körkörös 

izomréteg 

szeróza 

nagygörbület 

gyomorüreg 

szeróza 

cardia 
fundus 

corpus 

antrum 

pilorus 

duodenum 

gyomorredők Pilorus 

(szfinkter) 
ferde 

izomréteg 

kisgörbület 

nyelőcső 

szubmukóza 

mukóza 

izomréteg 

szeróza 

gyomormirigyek 

mukóza saját 

izomrétege 

erek 

ferde 

körkörös 

hosszanti 

kötőszövet 

gyomorgödrök 

peritóneum 

körkörös 

izomréteg 

hosszanti 

izomréteg 

nagygörbület 

A gyomor részei 

Fundus, corpus 2/3-a 
a nyelőcsővel rokon, de 
ferde izomréteg is van. 
Corpus alsó 1/3-a, antrum 
pacemaker központ (3/min) 
perisztaltikus hullámok 

Funkció: tárolás, emésztés 

A gyomorkapu emésztés 
alatt csak az 1mm-nél 
kisebb szemcséket engedi 
át.  

Emésztési a pylorus nyitva 
van. perisztaltikus hullámok 
90-120 percenként. 

Pylorus: a gyomor és duodenum között elhelyezkedő körkörös izomgyűrű.  
Szerepe az 1mm-nél kisebb táplálék-szemcsék patkóbélbe juttatása. 

Evolúciós adaptációk 

A madarak gyomra 

A mirigyes gyomor mirigyei sósavat és pepszinogént 
termelnek. 

A zúzógyomor belső felszínét a nyálkahártya mirigyeinek 
keratinszerű  megszilárduló váladéka  borítja.  

Az izmos gyomor őrlő funkcióját a keratinoid bélés 
redői, valamint a lenyelt kavicsok teszik 
hatékonyabbá. A zúzógyomor funkcionálisan a 
fogazatot helyettesíti. keratin 

bélés 

mirigyek 
mirigyes 

gyomor 

zúzó 

gyomor 

A madarak begye 

A begy a nyelőcső speciális tágulata.  

A kacsafélékben, ragadozókban, stb. a nyelőcső hosszúkás tágulatot képez, ez az 
álbegy. Galambokban és énekesmadarakban sphincterizmokkal zárható valódi 
begy alakul ki.  

A táplálék raktározására, felpuhítására, szénhidrátemésztésre és 
galambfélékben a „begytej" (fehérjedús anyag) képzésére szolgál.  

A ragadozók egy részének rendkívül tágulékony a gyomra. 

A begy a nyelőcső tágulata. Feladata a felvett táplálék raktározása, esetleges 
előzetes puhítása, majd a gyomorba juttatása. Madarakban (gyűrűsférgekben, 
puhatestűekben, rovarokban) fejlődött ki.  

A zúzógyomor (zúza) a madarak gyomrának része. Izomzata vastag, erős, belsejét 
kemény szaruszerű réteg fedi. A táplálékot mechanikailag feldarabolja. Különösen a 
magevő madarakban fejlett. 
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nyelőcső 

vékonybél 

bendő recésgyomor 

százrétű oltógyomor 

Összetett gyomor 

cellulóz emésztéshez 

szimbiózis baktériumokkal 

kérődzőkben a legkifejezettebb. 

Bendő, recésgyomor:  

Bakteriális cellulózbontás és 
tejsavas erjedés 

A tejsav, aminosavak stb. 
felszívódnak 

A karbamid, kiválasztódik 
fehérjeforrásként a 
baktériumnak. 

Levelesgyomor (százrétű) :  

víz és szervetlen anyagok 
felszívása 

Oltógyomor (mirigyes gyomor):  

Az egyszerű gyomornak felel meg 
(fehérjeemésztés) 

További emésztés és felszívás a 
vékonybélben 

gyomornedv 

a gyomor- 
nyálkahártya 

bemélyedései 

gyomorkapu 

vékonybél 

hám 

nyálkatermelő 
sejt 

fősejt 

parietális sejt 

fősejt 

pepszinogen 

parietális 
sejt 

pepszin 

a gyomor- 
nyálkahártya 
redői 

gyomorszáj 

nyelőcső 

gyomor 

3 

2 

1 

1
0
 

m
 

HCl 

H 
Cl 

Gyomorsav-termelés* 

gyomormirigyek 
nyálkahártya bemélyedések 

sejttípusok:  
1. fősejtek               

- pepszinogén 
2. fedősejtek = 

parietális sejtek  
– gyomorsav (HCl), 
pH 0,8!!! 
baktericid hatás a 
gyomor steril! 

3. nyálkatermelő 
sejtek - nyálka, 
NaH2CO3. 

4. hámsejtek 
5. (gasztrin termelő 

sejtek ld. később…) 
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Ellenőrző kérdések 

1.  Az fejbél részei 
– A fogak felépítése, fogképlet, méregfog 

– Nyálelválasztás, Nyálmirigyek, A nyál funkciói 

2.  Az előbél részei 
– nyelőcső részei, a nyelés folyamata  

–  gyomor  felépítése,   

– gyomormirigyek felépítése és működése, 

– Összetett gyomor felépítése és működése 

– A madarak gyomra és a begy 

Középbél 
duodenum 

ileum 

jejunum 

Középbél = Vékonybél 

Patkóbél = Duodenum: epe, 
hasnyálmirigy, emésztés és 
gyomorsavsemlegesítés 

Éhbél=Jejunum: emésztés és 
felszívás 

Csípőbél=Ileum: főleg felszívás 

Bélnedv: Emésztőnedveket nem tartalmaz, higító funkciójú. 
A kolera toxinja bélnedvtermelés kórós serkentésével okoz halálos 

kimenetelű hasmenést. 
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májkapuérbe 
vezető vénák 

Izomrétegek 

kapilláris 

enterociták 

körkörös 
redők 

kulcs 

tápanyag 
felszívás 

bélbolyhok kefeszegély 

enterocita 

bélüreg 

központi 
nyirokkapilláris 

nyirokér 

mukóza 

szeróza 

Lieberkühn féle kripták 

szubmukóza 

redők x  bélbolyhok x  kefeszegély 

Sejttípusok: 
Goblet sejtek: nyálkatermelés 
Paneth sejtek: lizozim, fagocitózis, baktériumflóra szabályozása 
Endokrín sejtek: lokális hormonok termelése 
Enterociták: kefeszegély, tápanyagok felszívása 
Stem sejtek: az elpusztult enterociták utánpótlása 

Óriási felület (2-300m2) 

Paneth sejtek 

Lieberkühn  
mirigy 

endokrín sejtek 

goblet sejtek 

enterociták 

epitélium 

mikrobolyhok 

kefeszegély 

bélboholy 

centrális nyirokér 

kapillárisok 

kripta nyílása 

Középbél* 

A hasnyálmirigy 

   Oddi szfinkter 

enzimek 

   közös epevezeték 

enzimtermelő 
sejtek 

artéria,  
véna 

   A sejtek 
   B sejtek 
   C sejtek 

mirigyvégkamra 
   Langerhans szigetek 

hasnyálmirigy- 
vezeték 

   hasnyálmirigy 

közös vezeték 

nyálkahártya 
redők 

   duodenum 

   lebenyvezeték 

   lebenyvezeték 

A hasnyálmirigy enzimjei: 

Proenzimek:  
tripszinogén, 
chimotripszinogén, 
proelasztáz, 
prokarboxipeptidáz, 
profoszfolipáz 

+ nagy mennyiségű alkalikus 
oldat (NaHCO3) 

Aktív enzimek:  
amiláz, lipáz, 
észterázok, 
ribonukleáz, 
dezoxiribonukleáz 

A proenzimeket a patkóbél hámjában található 
enterokináz aktiválja. 
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A máj májszinuszok 

májsejtgerendák 

Kupffer 
sejtek 

centrális 
véna 

májartéria 

portális 

véna 

epekapilláris 

epe 

csatornácska 

bilirubin 

(epefesték) 

epesók 

epesavak 

koleszterin 

 

epe 

Máj acinuszok:  

közepén véna 

sugár irányban májsejtgerendák, 
az egymással szorosan érintkező 
sejtsorok közt epecsatornácskák, 
körülöttük szinuszoid kapillárisok 

a kötőszöveti tokon át lép be az 
artéria és portális véna és lép ki 
az epevezeték. 

Portális keringés: A hasüregi szervek területéről összeszedődő vénás vér a 
májba jut, így a tápcsatornából felszívódott anyagok csak a máj anyagcserét 
szabályozó és méregtelenítő "szűrőjén" történő áthaladás után jutnak a 
vérkeringésébe. 

epecsatornácskák 

Az epe szerepe:  

Emésztés: epesavas sók, 
foszfolipidek, koleszterin 

(Nem tartalmaz emésztőenzimet, 
de segíti az emésztést) 

Kiválasztás: epefesték, idegen 
anyagok (réz)  

Lokális peptidhormonok 

máj 

epehólyag 

táplálék 

gyomor 

patkóbél 

gyomor 
nedv 

hasnyálmirigy 

epe 

béltartalom 

gasztrin 
CCK 

HCO3
 

CCK 
szekretin 

szekretin 

gyomor 
nedv 

 
 

  

 

 

 

CCK 

Gasztrin (G-sejt, gyomor antrumában) 
Inger: aminosavak;  
válasz: HCl termelés fokozása 

Oddi-szfinkter: Az epevezeték 
bélbe való beszájadzása. 

Ha zárt, az epe az epehólyagba 
kerül és bekoncentrálódik 

Ha nyitott, a doudenumba ürül. 

GIP (Patkóbél) 
Inger: glükóz,  
válasz: hasnyálmirigy inzulinszekréció 

CCK = kolecisztokinin (I-sejt, patkóbél, éhbél) 
Inger: zsírsavak;  
válasz: epeürítés, hasnyálmirigy enzimtermelés 
fokozása, gyomornedvtermelés csökkentése 

Hisztamin (hízósejtek) 
Inger: antigén,  
válasz: heves motoros aktivitás  

Szekretin (S-sejt patkóbél) 
Inger: H+ ionok,  
válasz: hasnyálmirigy-NaHCO3-szekréció 
fokozása, gyomornedvtermelés csökkentése.  

enzimek 

Oddi-szfinkter: Az epevezeték és hasnyálmirigyvezeték közös szakasza bélbe 
való beszájadzásánál található záróizom. 
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remesebél (colon): 

vakbél (caecum) 

végbél (rectum) 
szigmabél 

Az utóbél 
150–160 cm hosszú. A végbél felé 
keskenyedik (30-15cm).  

Vastagbél 
Vakbél (caecum),  

Nem minden gerincesben van 
Féregnyúlvány csak nyulak, majmok 
és ember esetében 

Emberben alárendelt immun-
szerep 

Remesebél (colon) 
Szigmabél (colon sigmoideum) 

és leszálló szakasz 

felszálló- átlós-  

Végbél (rectum), végbélnyílás (anus) 
belső szfinkter: simaizom, A rectum telődése reflexesen ellazítja  
külső szfinkter: haráncsíkolt izom A simaizomszfinkter 
ellazulásának hatására mégjobban összehúzódik (tanult reflex). 

Funkció: Víz és sóvisszaszívás 
Sok növényevőben még az utóbélben is van fermentáció (ló, sertés) 
(Kloákájukat egyes teknősök légzésre is használják a víz alatt.) 

féregnyúlvány (appendix) 

féregnyúlvány 

vakbél 

vékonybél 

Az utóbél* 
lép felőli hajlat máj felőli hajlat 

ténia 

Ileo- 
cekális  
billentyű 

hausztra 

zsírcsomók 

anus 

külső- 
belső- 
szfinkter 

remesebél 

végbél 

Evolúciós adaptációk 

Vékony 
bél 

Gyomor 

Vakbél 

Ragadozó 

Vastag 
bél 

Vékonybél 

Növényevő 

Szövettanilag specialitások: 

• Sejtek: enterociták, 
goblet-sejtek 

mukóza 

hosszanti izomréteg 

szubmukóza 

mukóza izomrétege 

nyílások 

Goblet sejtek 

kripták 

szeróza 

körkörös izomréteg 

szigmabél 

• A vakbél és remesebél hosszanti 
izomrétege csak a taeniákban (=bélszalag) 
kifejezett. 

• Hausztra: az izmok tartós kontrakciója 
következtében kialakuló kiöblösödés 

• Bélbolyhok helyett 
nyálkatermelő kripták. 
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Vékony- és vastagbélbélmotilitás 
Vékonybél 
1. perisztaltika 

terjedési sebessége 2-25 cm/perc 

helyi reflex hozza létre, 
frekvenciája a bél teltségétől függ 

a vegetatív idegrendszer modulál 
(paraszimpatikus serkenti). 

 

Szegmentáló mozgás: a körkörös izomzat összehúzódik, majd 
rövid idő múlva elernyed és a köztes szakasz húzódik össze.  

Perisztaltika: Mechanikai ingertől cranialis (fej felé) irányban 
a körkörös izomzat összehúzódik, caudalisan elernyed. A 
béltartalom az ellazult részek felé továbbítódik. A hosszanti 
izomzat is részt vesz benne. 

Vastagbél 
1. antiperisztaltika  

(vakbél–remesebél) 

keverő mozgás: néhány erőteljes kontrakciót 
10-15 perces szünet követ 

A vékonybélbe az ileocaecalis billentyű 
záródása miatt nem jut vissza.  

2. kontrakciós gyűrűk 
(remese–szigmabél)  

a béltartalom tömörítése: az egyre 
szilárdabb, gyöngysorszerűen  lefűződő 
béltartalom lassan előrehalad 

3. tömegperisztaltika 
(szigmabélből végbélbe)  

hosszabb szakaszra (kb 20cm)  kiterjedő. 
erőteljes kontrakció 3-4x naponta 

a végbél hirtelen feltöltődése és 
megfeszülése székelési ingert okoz 

2. szegmentáló mozgás 
5-10 cm távolságban 

keverőmozgás, a béltartalom nem 
halad előre 

miogén eredetű 

 

 

Ellenőrző kérdések 

1.  A középbél és az utóbél részei 

2.  A vékonybél felületnagyobbító képletei 

A bélbolyhok szerkezete 

3.  A vastagbél szövettani sajátosságai  

4.A vékonybél és a vastagbél motilitásának típusai 

5.  A hasnyálmirigy emésztőenzimjei 

6.  A máj szerkezete 

7.  Az epe szerepe az emésztésben és kiválasztásban 

8.  Lokális peptidhormonok 
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poliszaharidok diszaharidok 

nyálamiláz 

kisebb 
poliszacharidok 

maltóz 

hasnyálmirigy amiláz 

maltóz, maltotrióz 
határdextrinek 
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é
k
o

n
y
b

é
lh

á
m

 
v
é
k
o

n
y
b

é
l 

ü
re

g
e
 

g
y
o

m
o

r 
s
z
á
jü

re
g

 
A szénhidrátok emésztése 

és felszívása 

amilopektin 

maltóz 

szaharóz laktóz 

glükóz galaktóz fruktóz 

Keményítő  
(amilóz + amilopektin) 

α-amiláz : csak 1-4 kötéseket 
bont, random 

maltáz izomaltáz 

határdextrináz laktáz 

invertáz 

Felszívás: 
Na-glükóz kotranszporter: glükóz, galaktóz (gyorsabb) 
GLUT-5 transzporter: fruktóz (lassú, látszólagos fruktóz 

intolerancia  mint civilizációs ártalom) 

laktáz invertáz maltáz 

Amiláz: Az emésztőenzimek azon csoportja, amelyek lebontják a 
keményítőt, a glikogént és más poliszacharidokat. Megtalálhatók a 
hasnyálban és a nyálban. A glikozidos kötéseket hasítják el. 

aminosavak 

dipeptidáz,  
karboxipeptidáz,  
aminopeptidáz 

di- hexapeptidek 

karboxipeptidáz A és B 

kisebb 
polipeptidek 

tripszin, kimotripszin 

kis polipeptidek 

fehérjék  

pepszin 

A fehérjék emésztése és felszívása 

v
é
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bélüreg 
kimotripszin 

karboxipeptidáz 

aminosavak 

tripszin 
aminopeptidáz 

karboxipeptidáz 

dipeptidáz 

aminosavak dipeptid 

tripeptid 

aminosav 

vértranszfer 

felszívóhám 

sejt 

citoplazma 

sejtközötti tér 

kapilláris 

Endopeptidázok: meghatározott aminosavak mellett hasítanak 

Exopeptidázok: fehérjelánc N vagy C-végéről, meghatározott aminosavakat 

Felszívás: 
 
Na/aminosav  
kotranszporterek: 
főleg semleges és 
savas oldalláncú 
aminosavak 

 
Aminosav uniporterek: 
főleg pozitív töltésű 
aminosavakat  
(hajtóereje részben 
a membránpotenciál) 

 
H+/peptid uniporter: 
A di és tripeptideket 
veszi fel, majd sejten 
belül aminosavakra 
bontja.  

Pepszin: A gyomormirigyek fősejtjei által inaktív formában termelt 
fehérjeemésztő enzim. Sósav hatására aktiválódik, a láncközi peptidkötéseket 
bontja (endopeptidáz). 

Tripszin: A hasnyálmirigy által termelt fehérjeemésztő enzim. A vékonybélben fejti 
ki hatását, a láncközi peptidkötéseket bontja (endopeptidáz) . 

Karboxipeptidáz: A hasnyálmirigy által termelt fehérjeemésztő enzimek azon 
csoportja, melyek a fehérjelánc karboxi-végéről hasítanak le aminosavakat. A 
vékonybélben fejti ki hatását. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amylopektin_Sessel.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maltose_structure.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beta-D-Lactose.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Sucrose_3Dprojection.png
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A lipedek emésztése és felszívása 

BS: epesó 

LPA: lipofoszfatidsav 

CE: koleszterin észterek 

ApoB: apolipoprotein B 

CM: kilomikronok  

MGAT: monoacilglicerol-aciltranszferáz 

DGAT: diacilglicerol-aciltranszferáz 

AGPAT: acilglicerolfoszfát-aciltranszferáz 

A lipidek: trigliceridek (TAG), foszfolipidek (PL) stb. az 
epesavak segítségével micellákat alkotnak. 

A hasnyálmirigy-lipázok a micellák felszínén hatnak, a 
két szélső zsírsavat hasítják le.  

A végtermékek: monogliceridek (MAG), zsírsavak (FA) és 
koleszterin (CL) a micellákban maradnak. 

zsír emésztés 

zsír (triglicerid) 

hasnyálmirigy lipáz 

zsírsavak, 
monogliceridek 

Szabadon diffundálnak be a 
sejtbe a zsírsavakkal és 
koleszteszterinnel a zsírban 
oldódó vitaminok is. 

A zsírok és foszfolipidek 
újraszintetizálódnak, a 
koleszterin zsírsavakkal 
észtereket képez. 

Kilomikron lipoproteinek 
formájában nyirokerekbe 
kerülnek. 

monoacil-

glicerol, 

zsírsav, 

koleszterin 

A rövidebb láncú szabad zsírsavak 
közvetlenül a vérbe kerülnek és 
albuminhoz kötődve szállítódnak a 
májba. 

emulzió Emésztés 

(bélcsatorna) 

Lipáz 

Foszfolipáz 

Kevert micella 

Lipáz: Az enzimek azon csoportja, amelyek lipideket bontanak. A 
hasnyálmirigy lipázai a két szélső zsírsavat hasítják le a glicerinről. 

Ellenőrző kérdések 
1.  A szénhidrátok emésztése 

Enzimek, közti- és végtermékek, transzporterek 

2.  A fehérjék emésztése 

Enzimek, közti- és végtermékek, transzporterek 

3.  A zsírok emésztése és felszívódása 

A nyirok szerepe, lipoproteinek 

4.  Transzporttápanyagok 

Felsorolás, és funkció 
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Állattan 

12. előadás - kiválasztás 

Homeosztázis 

hőmérséklet 
ozmotikus nyomás 
ionösszetétel 
pH 
térfogat  
egyes anyagok (pl. glükóz) koncentrációja stb. 

A homeosztázis az élő szervezet azon komplex működése, mellyel a külső 
környezet folyamatos változásai közepette fenntartja belső környezete 
állandóságát. 

Az oldatokban az oldott anyagok a teret homogenitásra törekszenek, akár a 
gázok a rendelkezésükre álló térben. Ez diffúzió útján valósul meg. Ha az oldott 
részecskék mozgását féligáteresztő hártyával akadályozzuk, akkor csak az 
oldószer molekulák mozognak, így a töményebb oldat térfogata növekszik, a 
hígabbé csökken. Az ilyen koncentráció-kiegyenlítődési folyamatot nevezzük 
ozmózisnak. A töményebb oldatra kellően nagy hidrosztatikai nyomást kifejtve 
az oldószer molekulákat visszakényszerítjük a kisebb koncentrációjú oldatba. 
Azt a nyomást, amit a dinamikus egyensúly létrehozásához ki kell fejteni, 
ozmózisnyomásnak nevezzük. 

A sejtek többnyire nem érintkeznek közvetlenül a külvilággal, hanem egy sajátos 
közeg, az un. Belső környezet veszi őket körül. 
Belső környezet: a sejteket körül vevő testfolyadékok állománya (sejtek, 
szövetek közötti (intersticiális) tér folyadéka-nyirok, ill. a vér).  

A belső és a külső környezet között folyamatos, obligát 
(=kötelező, elmaradhatatlan, kivédhetetlen) ozmotikus 
kicserélődés zajlik. 

Ezt kell kompenzálni a homeosztázis fenntartása végett.  

Az élő szervezet azon komplex működése, mellyel a külső 
környezet folyamatos változásai közepette fenntartja 
belső környezete állandóságát. 
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Ozmotikus vízvesztés 
Vízvesztés a légzőhámon és más hámfelületeken át 
Túlélési stratégiák: 
1. A szárazság elviselése 

Nyugalmi állapot szárazság esetén. Pl. medveállatka 

2. A vízveszteség csökkentése 
A bőr átjárhatóságának csökkentése  
Éjszakai életmód  Sivatagi állatok 

3. Az elvesztett víz pótlása 
Tengervíz + sómirigyek Tengeri hüllők, madarak 
Édesvíz fogyasztása Szárazföldi állatok – ha tehetik… 
Metabolikus víznyerés Sivatagi állatok, tengeri emlősök 

 

(kieg. Anyag, nem kell megtanulni) 
Medveállatkák a túlélés bajnokai  
Kriptobiózis: Anyagcseréjük a normális 0,01%-ára, oxigénigényük 0,06%-ára, 
testük térfogata pedig 50%-ára csökken. Nedvességtartalmuknak 99%-át is 
elveszíthetik. Ebben a formában akár 100 évig is életben maradhatnak élelem és 
víz nélkül.  
Hőmérséklet: 
100Cº-os levegőn 6 óráig is kibírják, 151Cº-os forró levegőn néhány percig. Túlélik 
a forrásban lévő vízben, és a forrásban lévő alkoholban való fürdetést. 
-200Cº-ra lefagyasztva 20 hónapig életben maradnak, -272Cº-on néhány percig 
Folyékony nitrogénben (-196 Cº), és folyékony héliumban (-270Cº) sem pusztulnak 
el. 
Elviselik, ha 15 perc alatt -190°Cº-ról +151°Cº-ra melegítik őket.  
Sugárzás:  
Egyes példányai túlélték az emberre halálos röntgensugárzás 1000szeresét, a 
földi ultraibolya sugárzás 1000-szeresét, a gamma-sugárzást, és az 
elektronsugárzást is. 
Nyomás: 
A földi légköri nyomás 300-szorosát, a tenger legmélyebb pontján lévő nyomás 6-
szorosát képesek elviselni. Légüres térben, teljes oxigénhiányban 7 hónapig is 
életben maradnak. 
Mérgező anyagok:  
Ellenállnak mérgező gázoknak. Túlélik a savakban, oldószerekben való fürdetést. 
Világűr:  
Egy teszt során 68%-uk élet- és szaporodóképes maradt a világűrben tett „séta” 
urán is. (Ahol egyszerre kellett elviselniük a -270°C-ot, a légüres teret, a 
kozmikus sugárzást, és a földi ultraibolya sugárzás 1000-szeresét.)  
 

ugróegér 
(2 mL/nap) 

ember 
(2,500 mL/nap) 

táplálék 
víztartalma (0.2) 

táplálék 
víztartalma 
(750) folyadék 

fogyasztás 
(1,500) 

víznyerés 
(mL) 

vízvesztés 
(mL) 

metabolizmusból 
(1.8) 

metabolizmusból 
(250) 

széklet (0.09) 

vizelet 
(0.45) 

széklet(100) 

vizelet 
(1,500) 

párolgás (1.46) párolgás(900) 

Az ozmózis sebessége  
• a koncentráció-gradiens,  
• az érinkező felület (ill. felület/térfogat arány), és  
• a barrier áteresztőképességének (permeabilitás) függvénye. 

Az obligát kicserélődés a teljes hámfelületen át, a fiziológiásan 
szabályozott viszont csak a hám meghatározott, jóval kisebb részén 
zajlik. 

Sok állatban külön szerv is kialakul: vese, sómirigy; és/vagy egyéb 
funkciót (is) ellátó szervek végzik: bél, kopoltyú. 

(a) Hidratált medveállatka (b) Dehidratált 

medveállatka 

50 m 

50 m 

Elővese, ősvese 

Elővese- 
csövecskék 

csövecske 

Lángzó 

sejt 

sejtmag 

csillók 

testfolyadék 

Kivezető 

nyílás 

Elővese 
(laposférgekben) 
Erősen elágazó, 

vakon végződő 
csőrendszer 

A végén un. 
lángzósejtek. 

Ősvese: 

Gyűjtőcső 

Csillós tölcsér 

Hólyag 

Kivezetőnyílás 

testüreg Kapilláris- 

hálózat 

Ősvese 
(gyűrűsférgekben) 

Szelvényenként 
egy nyitott 
végű cső 
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Emésztőcsatorna 

középbél 

(gyomor) Malpighi 

edények 

végbél 

vékonybél 
utóbél 

Só, víz,  

nitrogéntartalmú  

végtermék 

Széklet +  

vizelet 

Malpighi 

edények 

végbélnyílás 

végbél 

Visszaszívás 

VÉRNYIROK 

Malpighi edények  

ízeltlábúak 
vakon végződő csövek, 

a közép és utóbél 
határán torkollanak 
a bélcsőbe 

 
A végbélben 

vízvisszaszívás, 
száraz végtermék 

A Malpighi-edények a rovarok (és néhány más ízeltlábú) kiválasztószervei. A 
közép és utóbél határán találhatóak. 

Sómirigy 

vezetékek 

Orrnyílásokon keresztül 
kiválasztott tömény  
sóoldat 

(a) A sómirigy elhelyezkedése 
(b) Kiválasztó 

csövek 

(c) Ellenáramlásos 
rendszer 

Key 

sómozgás 

véráram 

sómirigy 

Kapilláris 

Mirigycsatorna 

Mirigyhám 

véna artéria 

gyűjtőcsatorna 

Kiválasztósejt 
a mirigy- 
hámban 
 

Mirigy 
csatorna 

Salt 
ions 

véráram Kiválasztott só 

Sómirigy 
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testfolyadék 

tengerhez képest 
lélegzés közeg állatcsoport probléma, megoldás 

izozmótikus tengervíz tengervíz 
gerinctelen, 

nyálkahal, cápa, rája 
nincs probléma 

1/3 ozmózisnyomás 

tengervíz tengervíz tengeri hal 
vízvesztés, tengervízivás,  

kopoltyún át sókiválasztás 

édesvíz édesvíz édesvízi hal 
vízbelépés, nincs ivás,  

aktív sófelvétel, híg vizelet,  

levegő 

tengervíz 

tengeri hüllő 
vízvesztés, tengervízivás,  

sómirigy 

tengeri emlős 
só belépés (táplálék), nincs ivás, 

metabolikus víz, hipertóniás vizelet,  

édesvíz 

kétéltű 
vízbelépés, nincs ivás, 

aktív sófelvétel bőrön át, híg vizelet,  

hüllő, emlős 
bőr nem átjárható, vízvesztés 

légzőhámon, édesvízivás ha kell 

levegő 

minden csoport 
vízvesztés légzőhámon és bőrön át, 

édesvízivás ha kell 

sivatagi állatok 
metabolikus víz, hipertóniás vizelet, 

száraz széklet, magatartás 

tengeri madarak 
vízvesztés (bőr, tüdő), tengervízivás,  

sómirigy 

 

Az ozmotikus szabályozás problémái 

(a) Ozmoreguláció tengeri halakban (b) Ozmoreguláció édesvízi halakban 

Víz és só a  
táplálékban Só kiválasztása 

a kopoltyúon 
keresztül 

Ozmotikus  
vízveszteség  
a testfelületen át 

Víz és sófelvétel 
(tengervízet 
iszik) 

A vesén keresztül kevés 
izozmotikus vizelet 

Víz és só a  
táplálékban Sófelvétel 

a kopoltyún 
keresztül 

Ozmotikus  
vízfelvétel 
a testfelületen át 

A vesén keresztül 
nagy mennyiségű 
híg vizelet 

kulcs 

Víz 

Só 

Vízből lélegző, vízben élő állatok 

A belső környezet összetétele hasonlít az őstengerére (Magas Na+ és Cl-, 
alacsony K+, Ca++ és Mg++). 
Ezért… 
A tengeri gerincesek hipo-; az édesvíziek  hiperozmotikusak a külső 

környezetükhöz képest 
Ozmoreguláció szükséges (Tengeri gerinctelenek: tengervízzel azonos 

ozmózisnyomás és ionkoncentráció) 

Ellenőrző kérdések 

1.  A homeosztázis 

2.   Az ozmotikus szabályozás problémái  

1. Tengervízi állatok 

2.  Édesvízi állatok 

3.  Szárazföldi állatok 

3.  A kiválasztószervek evolúciója  

1. Laposférgek, elővese 

2. Gyűrűsférgek, ősvese 

3. Rovarok Malpighi edényei 

4. Madarak sómirigye 
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A kiválasztó-működés lépései 

kapilláris 

elvezetőcső 

s
z
ű

rle
t 

v
iz

e
le

t 
szűrletkészítés 

visszaszívás 

elválasztás 

ürítés 

1. filtráció: a testnedvekből (pl. a vese a vérből) 

2. reabszorpció: a szűrletből a szervezet 
számára hasznos dolgok visszavétele 

3. szekréció: a szervezet számára felesleges 
anyagok további hozzáadása (aktív transzporttal) 
a szűrlethez. 

4. exkréció: a keletkező folyadék ürítése. 

A vese funkciói: 
• ozmotikus egyensúly fenntartása 
• ionkoncentrációk állandó értéken tartása 
• pH szabályozás 
• N-tartalmú végtermékek kiválasztása 
• vértérfogat, vérnyomás szabályozása 
• endokrin funkció (eritropoetin, kalcitriol) 

alsó  
gyűjtővéna 

aorta 

húgyhólyag 

húgycső 

vese 

Kiválasztó szervrendszer* 

kéregállomány 

velőállomány 

veseartéria 

vesevéna 

húgyvezeték 

vesemedence 

vesekapu 

vesepiramis 

Az emberi vese: 
Páros szerv, a hashártya mögött, az ágyéki gerinc magasságban 
130 gramm, 12 cm, bab formájú 
Kötőszövetes tok veszi körül. 
Állományát kéreg- és velőállományra osztjuk. A velőállomány gúla 
alakú részei a vesepiramisok (kb. 30 db). 
A képződő vizelet a vesepiramisok csúcsán, a veseszemölcsön át a 
vesemedencébe kerül. 

Vesepiramis: A vese velőállományának része. A gyűjtőcsatornák a piramisok 
csúcsán torkollanak a vesemedencébe. 
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Kortikális nefron Juxtamedulláris nefron 

1. A vesetestecske a kéreg külső részén 
1. A vesetestecske a kéreg belső részén, a velő 

határánál. 

2. A rövid Henle kacs csak a velő külső 

rétegéig nyúlik le. 

2. A hosszú Henle kacs a velőbe mélyen 

lenyúlik. 

3. (70-80%)  3. (20-30%)  

4. Funkció: vizeletképzés 4. Funkció: főként vizeletkoncentrálás 

5. Peritubuláris kapillárisrendszer 5. Vasa recta 

kéreg- 
állomány 

velő- 
állomány 

juxtamedulláris kortikális Rövid kacsú nefron (85%): 
kortikális glomerulus, 
Henle kacs a külső és belső 
velő határáig nyúlik és 
felszálló része már vastag 
Funkció: vizeletképzés 

Hosszú kacsú nefron (15%):  
juxtamedulláris glomerulus, 
Henle kacs lenyúlik a 
papillákig és vékony felszálló 
szakasza is van. 
Funkció: vizeletkoncentrálás 
Sok átmeneti forma is van 

Nefron típusok 

Nefron: A vese funkcionális egységei. Három fő részből áll: vesetestecske, 
elvezetőcsatorna és a gyűjtőcsatorna. Működésük jellegét tekintve három 
részfolyamatra oszthatók: szűrletképződés, visszaszívás, aktív kiválasztás. 

afferens  
arteriola érgomolyag (glomerulus) 

Bowman-tok 

proximális  
kanyarulatos csatorna 

csatorna- 
kapillárisok 

disztális  
kanyarulatos 
csatorna 

efferens  
arteriola 

gyűjtő- 
csatorna 

véna 

„vasa 
recta” 

vékony 
leszálló 
szakasz 

vastag 
felszálló 
szakasz 

Henle-kacs 

kortikális 
szakasz 

külső 
medulláris 
szakasz 

belső  
medulláris 
szakasz 

A nefron részei* 

vesetestecske 

Kortikális nefron Juxtamedulláris nefron 

1. A vesetestecske a kéreg külső részén 
1. A vesetestecske a kéreg belső részén, a velő 

határánál. 

2. A rövid Henle kacs csak a velő külső 

rétegéig nyúlik le. 

2. A hosszú Henle kacs a velőbe mélyen 

lenyúlik. 

3. (70-80%)  3. (20-30%)  

4. Funkció: vizeletképzés 4. Funkció: főként vizeletkoncentrálás 

5. Peritubuláris kapillárisrendszer 5. Vasa recta 
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A veseglomerulus működése 

Szűrőrendszer: 
1. Fenesztrált (ablakos) kapillárisok 
2. Podociták: lábnyúlványokkal rendelkező 
sejtek (A Bowmann tok belső hámsejtjei) 
3. Bazális membrán: Ez a fő szűrő, max 
kb. 65 kDa tömegű molekulákat engedi át. 

Bowman-tok: A nefron kehelyalakú kezdeti része a vesében. A hajszálér-
gomolyagra ráfekvő részét lábassejtek (podociták) alkotják, amelyek 
nélkülözhetetlenek az elsődleges szűrlet képzésében. 

belépő 

arteriol

a 

kilépő 

arteriola 

Bowmann 

tok 

ér- 

gomolyag 

szűrlet  

kapilláris 

nyomás 

ozmotiku

s 

nyomás 

glomerulus 

nyomás 

nettó 

filtrációs 

nyomás 

elsődleges 

kanyarulatos 

csatorna 

Mivel az afferens arteriola tágabb mint az 
efferens, a vér nehezen halad tovább, és olyan 
nyomás keletkezik, ami a szűrőrendszeren 
átpréseli a vérplazma fehérjementes 
szürletét a Bowman-tok üregébe. 

A filtráció függ: 
1. a kapillárisokban és vesetubulusokban uralkodó hidrosztatikai 

nyomások különbségétől 55-15 = 40 Hgmm 
2. a vérplazma kolloidozmotikus nyomásától 30 Hgmm (effektív 

filtrációs nyomás 40-30 = 10 Hgmm) 
3. a szűrő áteresztő-képességétől 

2
0

0
 

m
 

Vese erek (humán) sárga: érgomolyag; 
Rózsaszín: az elvezető csatornákat  
körülvevő kapillárisok 

)(  PKGFR f

Reabszorpció és szekréció 

180l szűrletből 1,5l vizelet naponta 

1. Elsődleges kanyarulatos csatorna 
–Peptidek (endocitózis) 

–Glükóz és aminosavak (Na+/Glu és Na+/AS kotranszport) 

–Cukorbetegség → Ozmotikus diurézis 

–Foszfát (Na+/PO4
3- kotranszport) 

–Nátrium (Na+/H+ antiporter) 

–Víz hormon-független aquaporin-1 transzporteren át szabadon. 
(A szűrlet izozmotikus marad).  

– OBLIGÁT VISSZASZÍVÁS 

angiotenzin 

parathormon 

Akvaporinok: Vízcsatorna-fehérjék. Fokozzák a membránok vízáteresztő 
képességét. . 

Diabétesz: A normálisnál jelentősen több vizelet termelése. Leggyakoribb oka az 
inzulin (cukorbetegség, a diabetes mellitus) vagy az ADH (a diabetes insipidus) 
hatásának hiánya. 
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Reabszorpció és szekréció 
2 Henle kacs vékony leszálló szakasza 

– alacsony NaCl, magas víz permeabilitás 

– egyre töményebb oldat 

– a vékony felszálló szakaszon - ahol van ilyen - alacsony víz, magas 
NaCl permeabilitás, egyre hígabb oldat 

3. Henle kacs vastag felszálló szakasza 
– eleinte izozmotikus (karbamid több, Na kevesebb, mint a 

plazmában) 

– aktív Na+ visszaszívás: Na+/K+/2Cl- kotranszport  

– a víz nem tudja követni 

– HIGÍTÓ SZAKASZ 

4. Disztális kanyarulatos csatorna 
– aktív Na+ visszaszívás (Na+/Cl- kotranszporter) 

– hormonálisan szabályozott Ca++ visszaszívás 

parathormon 

Reabszorpció és szekréció 
5. Gyűjtőcsatorna  

– víz visszaszívás aquaporin-2 

– hormonálisan szabályozott folyamatok: az endoszómák a 
membránba helyeződnek 

5/a Kortikális szakasz 
– K+-kiválasztás 

– elektrogén Na+- és K+-csatornák  

5/b Külső medulláris szakasz 
– közbeékelt sejtek H+ és/vagy HCO3

- kiválasztása 

– sav-bázis egyensúly fenntartása 

5/c Belső medulláris szakasz 
– Na+-visszaszívás 

– elektrogén Na+-csatornák  

– Urea (=karbamid) transzporter csak itt 

– KONCENTRÁLÁS 

ADH 

aldoszteron 

ANP 

Gyűjtő- 
csatorna 

ADH 
receptor 

GYŰJTŐCSATORNA 
SEJT 

CSATORNA 
ÜREGE 

Másodlagos hírvivő 

Belső 
membrán- 
hólyagocskák 

Akvaporin 
receptor 

Exocitózis 

H2O 

H2O 

ADH 

cAMP 

ADH 
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Az ellenáramlásos mechanizmus 

ozmolaritás  
(mOsm/L) 

aktív transzport 
passzív transzport 

BELSŐ VELŐ 

KÜLSŐ VELŐ 

KÉREG 

Henle kacs 
vasa recta 

gyűjtőcsaorna 

véna felé 
efferens  

arteriola felől Proximális kanyarulatos 
csatorna: szűrlet mennyisége 
csökken, ozmolaritása nem 
változik. 

Az erek által képzett „vasa recta” megakadályozza, hogy a vesét tápláló 
erek „kimossák” a velőt (megszűntetve a gradienst). 

Henle kacs: a velő felé 
növekvő ozmotikus 
grádiens 

(permeabilitás-különbségek és a 
felszálló szakasz aktív Na-
transzportja hozza létre) 

Energiaigényes! 

A víz a karbamidot követve kilép, a vizelet hiperozmotikus lesz. 

A gyűjtőcsatorna végső szakaszán a karbamid kilép 
(koncentrációgradiensét követve), tovább fokozva az ozmotikus 
nyomást. 

Nitrogén ürítés 
Az aminosavak lebontása során keletkező ammónia mérgező! 

1. Gutaminsavnak adódik át. 

2. A glutamin a véren át kiválasztás helyére jut. 

3.A A vesében leválik a glutaminról az ammónia és a vizeletbe ürül.  

3.B A májban karbamid szintetizálódik. A karbamid a vesén 
keresztül ürül. 

Ammónia: 
Diffúzióval bőrön, kopoltyún át könnyedén, viszont mérgező 
A megfelelő koncentrációgradiens létrehozásához nagy mennyiségű víz (híg 

vizelet) kell. 

Karbamid (urea): 
Szintéziséhez ATP kell,  de kevésbé mérgező, és kiválasztásához kevesebb 

víz is elég 

Húgysav: 
Még energiaigényesebb a szintézise, de még kevesebb víz kell a 

kiválasztásához. Vízhiányos körülmények mellett. Kevésbé mérgező 
(fehér paszta - madár guano: húgysav és guanin).  

A karbamid szilárd, fehér kristályos és vízben oldható anyag, az emlősökben a 
nitrogénkiválasztás fő végterméke. A májban szintetizálódik.  

A húgysav vízben rosszul oldódó anyag, a nitrogénkiválasztás fő végterméke a 
szárazföldi állatok nagy részében (kivéve az emlősöket), emlősökben pedig a 
purin bázisok lebontásának végterméke. 

Fehérjék Nukleinsavak 

Amino- 

savak 

Nitrogen- 

bázisok 

—NH2 

Amino csoport 

A vízi állatok 

többsége 

Emlősök,  

kétéltűek többsége,  

néhány hal 

Hüllők, madarak 

Rovarok stb. 

Ammónia Urea Húgysav 
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A vizeletürítés mechanizmusa 

Felső húgyutak: vesemedence, vesevezeték 
– simaizomzat, perisztaltika, pacemaker sejtek a vesekelyhekben 

– az összehúzódás nyomja a vizeletet a húgyhólyagba 

Alsó húgyutak: húgyhólyag és húgycső 
– a hólyagfal viszkoelasztikus (feszülésmentesen nyújtható egy jó 

ideig). 

– A húgycső simaizmai aktívak 

A feszülési inger hatásra a hólyag simaizomzata 
összehúzódik, a záróizmok gátlódnak. 
– Az agytörzsben átkapcsolódó reflex 

– Akaratlagos szabályozása tanulható 

Ellenőrző kérdések 

1.  A vese funkciói 

2.  A vizeletkiválasztó rendszer anatómiája 

3.  A nefron felépítése, nefrontípusok 

4.A vesetestecske felépítése és szűrőfunkciója 

5.Az egyes szakaszok reabszorpciós működése 

6.  Az urea és az ellenáramlási mechanizmus jelentősége a 
vizeletkoncentrálásban 

7.A vizeletürítés mechanizmusa 

8.A nitrogénürítés típusai az állatvilágban 
előnyök és hátrányok  


