
 
 

 Ábragyűjtemény 
az  

I. félévi vizsgára  



Az emlős sejtek alapvető felépítése 
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A biológiai oxidáció és az anaerob erjedés 
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A sejtmembrán szerkezete 
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Anyagtranszport a sejtmembránon keresztül  
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Az akciós potenciál (AP) 
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Anyagforgalom és víztartalom 
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Teljes testsúly – szárazanyagtartalom kb. 40%, víztartalom kb. 60% 



A szarkoméra szerkezete 
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A vázizom és a munkaizomrostok akciós 
potenciálja 

szívizom (munkaizomrost) 

izom 
kontrakció 

vázizom 

akciós potenciál 

izom 
kontrakció 

abszolút refrakter stádium relatív refrakter stádium 

   akciós 
potenciál 

   plató szakasz 



Az izom rángási görbéje 
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A vázizom és a szív munkaizomrostok akciós 
potenciálja 
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keringő alakos elemek 

szöveti sejtek 

A vérsejtek kialakulása (hematopoezis) 
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A véralvadás 
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A szív vegetatív beidegzése 
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A nyirok- és a vérkeringés kapcsolata 

KIS VÉRKÖR NAGY VÉRKÖR 
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Az egyes értípusok összehasonlítása 
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A keringési rendszer fizikai jellemzői 
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A szív ingerületvezető rendszere 
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Az elektrokardiogramm 

     P: pitvari aktiváció 
QRS komplex: kamrai aktiváció 
     T: kamrai repolarizáció 



A nefron szerkezete 
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A GFR szabályozása 
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A légzőrendszer felépítése  

szájüreg 



Spirogram – légzési görbe 

A tüdő funkció jellemzői: belégzési rezervtérfogat (IRV) 
funkcionális maradék (reziduális) térfogat (FRC) 
vitálkapacitás (VC) 
alap légzési térfogat (TV) 
belégzési rezerv térfogat (IC) 
kilégzési rezerv térfogat (ERV)  
reziduális térfogat (RV) 
maradék levegő (RV) 
teljes légzési kapacitás (TLC) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6a/LungVolume.jpg


A tápcsatorna általános felépítése  

Szerkezet: Működés: 
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A gyomorműködés szabályozása 

gyomor 

epehólyag 
nyelőcső 

vékonybél 

Gastrin: gyomornedvelválasztás fokozása  

Cholecystokinin (CCK): hasnyálmirigy enzimelválasztás fokozása, epehólyag ürülése 

Secretin: hasnyálmirigy folyadékvelválasztás fokozása, gyomorműködés gátlása 

GIP (gastric inhibiting peptid): gyomornedvelválasztás gátlása 

VIP (vasoactive intestinalis peptid) : gyomornedvelválasztás gátlása,  
    bélkeringés fokozása  



A vékonybél fala, a bélbolyhok 
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