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Az emberi szervezet felépítése és működésének 

alapelvei – tankönyv pszichológushallgatók számára 

I. 
 

Előszó 

 

Kedves Hallgatók! 

 

Ez a könyv hosszú folyamat eredményeképpen született. Amikor oktatói pályafutásomat 

megkezdtem a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében, a biológiai alapozó jellegű 

ismereteket pszichológushallgatók számára összefogó könyv, jegyzet nem állt rendelkezésre. 

Az osztott képzés megindulásával a korábbi – két félév anatómia plusz két félév élettan – 

felosztás megszűnt, és három félévessé zsugorodott az anyag. Hogy hatékonyan lehessen az 

ismereteket megszerezni – és részemről átadni –, az anatómia-élettan elválasztást feloldottam, 

és egységes biológiai anyaggá próbáltam meg összeolvasztani a két területet. 

Az anyag mennyiségét megkíséreltem úgy beállítani, hogy az adott félév során előadásokon 

végigvehető legyen, így vizsgaidőszakban egy közepes terhet képviselő, de némi erőfeszítéssel 

azért teljesíthető terjedelem álljon elő. Az előadásokon és a vizsgákon gyűjtött visszajelzések, 

tapasztalatok hatására az évek során tovább faragtam a mennyiségből, és próbáltam csiszolni 

az érthetőségen is. Végül elkezdtem jegyzet alakjába önteni a tananyagot, amely a korábbi 

részek átdolgozásával és kiegészítésével idén nyerte el végső formáját. Ezúton szeretném még 

egyszer megköszönni a fáradozásaitokat, visszajelzéseiteket, mert az út során nagy 

segítségemre voltatok ebben a folyamatban. 

Az anyag tehát úgy épül fel, hogy az életműködések megértéséhez szükséges bonctani 

ismereteket kombinálja az élettani részekkel, úgy, hogy a fiziológia összességében 

hangsúlyosabban szerepel. Az élettani anyag szerkezetében főleg Fonyó Attila orvosi élettani 

tankönyvének különböző kiadásokban fellelhető tartalmát és gondolatmenetét használtam fel 

és követtem, mert ez a könyv – melynek egy korábbi kiadását még saját egyetemi tanulmányaim 

alatt ismertem meg – véleményem szerint logikusan, széleskörűen, érthetően és jó tárgyalási 

logikával tekinti át a humán élettan ismereteit. Természetesen a pszichológiai képzésben nem 

szükséges az orvosi egyetemi anyag részletességével történő feldolgozás. Az anyag úgy épül 

fel, hogy végigveszi az emberi test szervrendszereinek struktúráját és működését a biokémiai-

sejttani alapoktól lezdve – ez alkotja az első féléves biológiai anyag tematikáját. A második 

félévét az idegi-hormonális szabályozás témaköre teszi ki, azonban ebből eddig csak a 

hormonrendszer készült el; a könyv ezt az egységet is tartalmazza. A lábjegyzetben szereplő 

részek nem képezik a vizsga anyagát, ezek érdekességekkel, kiegészítésekkel járulnak hozzá a 

tananyag színesítéséhez. 

A tankönyv természetesen, tankönyv jellegéből kifolyólag több helyen egyszerűsítést vagy 

kisebb torzítást alkalmaz. Mindezek szándékosak, mert meggyőződésem, hogy a jobb megértést 

így segítik elő: a teljes, minden ismert részletbe belemenő tárgyalásnál célszerűbb itt-ott 

„lekerekíteni a történetet”, azért, hogy a mennyiség ne menjen aztán a minőség rovására. 

A népszerű levelező pszichológusképzésben számos olyan hallgató vesz részt, akik úgy 

érzik, a középiskolai biológiai tanulmányok anyagát már teljesen elfelejtették, ráadásul olyan 

szakterületen dolgoznak évek-évtizedek óta, ahol a biológiának a közelébe sem kerülnek. Nos, 

ők hajlamosak megijedni az elképzelt tárgy elképzelt nehézségeitől, de csak biztatni és 

bátorítani tudom őket, ne ijedjenek meg: a könyv tárgyalásmódjában azt az elvet igyekeztem 

követni, hogy teljesen az alapokról indítunk, és minden újonnan előkerülő fogalmat definiálunk 

és megmagyarázunk, így aztán a továbblépéshez szükséges lépések mindig rendelkezésre 
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állnak. Ezért gyakorlatilag szinte nulla belépő biológiatudással is sikerrel abszolválható az 

anyag, ha valaki lelkiismeretesen foglalkozik vele – ezt nagyon sokan bizonyították is saját 

példájukkal. 

A biológiai képzés célja az, hogy a leendő pszichológusokat olyan alapismeretek 

megszerzéséhez segítse hozzá, melyekkel egy biológiai-orvosi általános alapműveltség 

birtokába juthatnak – ez pedig munkájuk során számos helyzetben hasznos lehet később. 

Bölcsességet, erőt és sok szerencsét kívánok nektek az utatok során! 

 

Külön köszönöm azoknak, akik vették a fáradságot, gyűjtögették a kézirat korai 

részleteiben fellelhető hibákat, és ezeket rendelkezésemre is bocsátották. Ha nem emlékszem 

mindenkiannyiótokra, nézzétek el nekem, legyetek szívesek. Köszönet illeti tehát Farkas Réka, 

Lovas Sára, Parajdi Kornélia, Szűcs Franciska, Kardos-Szöghi Dorottya, Natali Aphrodite 

Karagianni és Tóth Annamária volt vagy jelenlegi pszichológushallgatókat szíves 

segítségükért. 

Ezen kívül köszönettel tartozom az ábrák elkészítéséért Dr. Regéczy Zoltánnak és az 

RF Anatomy Kft.-nek, Vincze Balázsnak és Dr. Kunkli Rolandnak, az ábrák elkészítésében 

nyújtott segítségért Vinczéné Dr. Kothalawala Eliza Mlthradevinek; a szakmai lektorálásért Dr. 

Szűcs Péternek, és a könyv közreadása körüli rengeteg teendő felkarolásáért Dr. Csatár 

Péternek. 

A könyv megírását és kiadását az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 számú, „A Debreceni 

Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének  

együttes javítása érdekében” című pályázat támogatta.  

 

 

 

 

Debrecen, 2020. karácsonya      Dr. Holló Gábor 
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1. Biokémiai és sejttani alapok 
 

1.1. Biokémiai ismeretek 
 

Ebben a fejezetben az élőlények alapvető szerveződési és működési egységével, a sejttel 

fogunk megismerkedni. A tentervi keretek meglehetősen szűk teret adnak e terület tárgyalására, 

azonban megkísérlünk egy többé-kevésbé átfogó, alapozó jellegű ismeretanyagot áttekinteni. 

A sejtfolyamatok témaköre a neuropszichológiai és pszichofarmakológiai alap-, és 

mesterkurzusok segítségével mélyíthető el. A sejt egy rugalmas hártyával, más néven 

(biológiai) membránnal körülvett „zsákocska”, mely rendelkezik különféle molekulák 

átalakításának képességével, aminek köszönhetően a környezetéből anyagokat tud felvenni, 

ezeket át tudja alakítani saját céljainak megfelelően, valamint a keletkezett felesleges anyagokat 

képes leadni a környezetbe (ezt a folyamatot hívjuk anyagcserének). Ezenkívül rendelkezik 

saját örökítőanyaggal, vagyis egy olyan molekulával, amely tartalmazza a sejt – sőt, többsejtű 

élőlények esetében az egész szervezet összes sejttípusának – előállítására vonatkozó 

utasításokat; ennek segítségével képes magát másolni, sokszorozni. Az emberi sejtek 

úgynevezett eukarióta sejtek (az eukariótákhoz tartoznak bizonyos egysejtűek [például a 

papucsállatkák, a zöld szemesostorosok, de a patogén Toxoplasma, a vérhasamőba, vagy a 

malária kórokozója is], valamint a növények, a gombák és az állatok csoportjai). Az eukarióta 

elnevezés valódi sejtmaggal rendelkező sejtet jelent (az „eu” jelentése valódi, a „karyon” pedig 

magot jelent). Középiskolai tanulmányainkból emlékezhetünk a prokarióta sejt elnevezésre is, 

mellyel a mag nélküli sejteket jelöltük, vagyis amelyeknek az örökítőanyaga nincs külön 

hártyával körülhatárolva (ide tartoznak a baktériumok). 

Jóllehet az eukarióta elnevezés a sejt egy fontos tulajdonságára utal, nem csak, vagy nem 

elsősorban ez az, ami minőségileg megkülönbözteti a prokarióta sejttípustól. Legalább ilyen 

fontos tulajdonság az is, hogy a sejten belül egy membránrendszer található, amely egymástól 

elkülönülő terecskéket, „fülkéket” hoz létre. Ez azért jelent fejlődésbeli ugrást a prokariótákhoz 

képest, mert ezekben a terecskékben olyan molekuláris átalakulási folyamatok, biokémiai 

reakciók tudnak egyidejűleg zajlani, amelyek akár nagyon eltérő reakciókörülményeket is 

igényelhetnek (eltérő kémhatás, ionkörnyezet, enzimatikus háttér, stb.). Ezzel tehát sokszorosra 

növekszik a sejt által egy időben elvégezhető folyamatok száma, s nem véletlen, hogy ez a 

tulajdonság az alapja a soksejtűség megjelenésének is. 

A biokémiai reakciók a sejtben állandóan zajlanak. Életünk minden pillanatában sejtjeink 

bizonyos csoportjai intenzív anyagcserét folytatnak: tápanyagot vesznek fel a vérből, 

salakanyagokat bocsátanak ki, különféle molekulákat állítanak elő, másokat lebontanak. Ha 

például csak ülünk és gondolkozunk, így tesznek bizonyos idegsejtjeink az agyunkban, de 

szívünk izomsejtjei is működésben vannak, mivel szinkronizált összehúzódásukkal pumpálják 

a vért; közben vérnyomásunkat idegsejtek állítják be normális értékre az erek falában található 

izomsejtek összehúzódásával-elernyedésével; vázizmaink sejtjei sorozatos összehúzódási 

reflexek segítségével tartják testünket az adott helyzetben, egyes immunsejtjeink éppen 

megszületnek, mások érnek, megint mások éppen állábaikkal másznak ki az erek falán át a 

sejtek közötti térbe; beleinkben zajlanak az emésztési, felszívási és továbbítási folyamatok; 

hormontermelő mirigyeink a napszaknak és érzelmi állapotunknak megfelelő mennyiségű 

hormont termelnek, és még sorolhatnánk sokáig. A sejtben zajló rengeteg biokémiai reakció, 

átalakulás összessége adja az anyagi alapját annak a jelenségnek, amit úgy hívunk, hogy élet. 

 

1.1.1. A sejtet felépítő anyagok 

A természetben előforduló 92 kémiai elem közül kevesebb mint 30 vesz részt a sejtek 

felépítésében, ám ezek közül is csak hat elem az, amely az „élő anyag” 99%-át alkotja. Ezek a 
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szén (C), a hidrogén (H), az oxigén (O), a nitrogén (N), a foszfor (P) és a kén (S). (Ezeket egy 

egyszerűen hangzó betűszóba lehet kombinálni, s így könnyen megjegyezhetőek: CHNOPS.) 

Ezekből az elemekből állnak a sejtben található molekulák. A kémiai elemek közül kiemelkedő 

szereppel bír a szén. A szén egy olyan elem, mely képes négy darab erős (kovalens) kötést 

kialakítani szénatomokkal vagy más elemekkel. A kötéseknek nagyon fontos tulajdonsága, 

hogy egyszerre elég erősek és elég gyengék: elég erősek ahhoz, hogy az életfolyamatok 

időskáláján mérve kellően stabil kapcsolatokat tudjanak alkotni, ugyanakkor elég gyengék 

ahhoz, hogy a kötés fel tudjon bomolni, ha éppen arra van szükség. Ezáltal a szén olyan 

molekulákat tud létrehozni, amelyek egyrészt – a négy kovalens kötés következtében – kellő 

térbeli bonyolultságúak, másrészt stabil, de szükség esetén szétbontható szerkezettel 

rendelkeznek. Nem véletlen, hogy a szén alkotja az összes olyan nagyobb molekula vázát, 

melyek a biológiai folyamatokban részt vesznek: szénatomok kapcsolódnak egymáshoz, s 

ehhez a gerinchez – melyet szénváznak nevezünk – csatlakoznak az oxigén-, hidrogén-, foszfor-

, nitrogén- és kénatomok.  

 

1.1.1.1. Szervetlen anyagok és szervesanyagok 

A szervesanyagok nagy csoportjaival való megismerkedéshez szükségesnek tűnne e két 

fogalom jelentését tisztázni, ám fontos rögtön leszögeznünk, hogy ezek nem pontosan definiált 

kategóriák. A határ köztük nem éles, és sajnos nem is egyértelmű: tudományos megegyezés 

kérdése, nem pedig világos és objektív az elkülönítés alapja. Talán a legcélszerűbb, ha azt 

mondjuk, a sejteket felépítő anyagok közül az összetettebb szénvegyületeket 

szervesanyagoknak hívjuk majd, az egyszerűbb szénvegyületeket és a nem szénvegyületeket 

pedig szervetlen anyagoknak. 

 

1.1.1.1.1. Szervetlen anyagok 

A szervetlen anyagok között találjuk a vizet, a benne oldott ionokat (szoktuk ezeket 

ásványi anyagoknak is mondani; pl. Ca2+, K+, Na+, Cl-, HCO3
-, stb. [kálcium-, kálium-, nátrium-

, klorid- és hidrogénkarbonát ion]), és a több kémiai elemből álló, de kisebb méretű 

molekulákat. 

A szervetlen anyagok közül az egyik legfontosabb a víz (H2O). A víz reakcióközeg és 

reakciópartner is egyidejűleg, azaz egy olyan közeg, amiben a reakciók zajlani tudnak, és ami 

részt is vesz rengeteg átalakulási folyamatban. A Föld bolygón víz nélkül nincs élet. Az összes 

élőlény – a kékbaktériumoktól kezdve a zuzmókon, a cserebogarakon és az emberen át a 

sirályokig és a gyöngyvirágokig – vizet igényel életfolyamataihoz. Ezért lehetséges például az, 

hogy élelmiszerek tartósításához egyszerűen a mikroorganizmusok számára hozzáférhetetlenné 

tesszük annak víztartalmát. Mivel az étel nemcsak nekünk, hanem más élőlényeknek is 

tápanyagot jelent, a testünk és a tárgyak felületén, valamint a levegőben lévő mikroszkopikus 

szervezetek megtelepszenek rajta, és elkezdik megenni. Az étel „magától” nem romlik meg: 

baktériumok és gombák kezdik elfogyasztani, s ha közben esetleg az emberre mérgező hatású 

anyagcsere-melléktermékeket bocsátanak ki, akkor számunkra fogyaszthatatlanná teszik. Mivel 

azonban ők is vizet igényelnek, ha az ételt kiszárítjuk, lefagyasztjuk, vagy éppen sózással-

cukrozással olyan töménnyé tesszük, hogy a rajta megtelepedő sejtekből a vizet „kiszívja”, 

megakadályozva így a felületen való megtelepedést, viszonylag sokáig tartósítani tudjuk az 

élelmiszereket. (Egyéb módszer a tartósításra például a kémiai: ilyenkor gyakorlatilag 

„lemérgezzük” az ételeket, úgy, hogy a tartósító anyag számunkra sokkal kevésbé legyen káros, 

mint a mikroorganizmusok számára. Hőkezeléssel pedig úgy tartósítjuk az ételt, hogy hővel 

elöljük a mikroszervezeteket, és biztosítjuk, hogy utána csíramentes környezetben történjen a 

csomagolás és tárolás.) 

Maga a vízmolekula egy nagyobb oxigénatomból és két kisebb hidrogénatomból áll. Az 

oxigénatom elektronvonzó képessége jóval nagyobb, mint a hidrogénatomoké, ezáltal a köztük 
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lévő kötést alkotó elektronokat az oxigén valamelyest maga felé vonzza. Emiatt az oxigénatom 

körüli elektromos tér picit negatív lesz, a hidrogénatomok körüli pedig picit pozitív. Vagyis, 

míg a molekula a maga egészében elektromosan semleges, a molekulán belül töltéskülönbségek 

jönnek létre: egy negatív és egy pozitív pólusa alakul ki. Ezért a víz poláris molekula, amely a 

hozzá hasonló, töltéseltolódással rendelkező molekulákkal szívesen vegyül (ellentétes töltésű 

részeik között gyenge vonzás alakul ki). Ezért a vízben való oldhatóságnak feltétele, hogy az 

oldandó anyag is – legalább részben – poláris legyen: a víz egy jó poláris oldószer. Az élő 

szervezetben található vizet sohasem tiszta, desztillált vízként képzeljük el: mindig tartalmaz 

különféle oldott anyagokat. Legegyszerűbbek ezek között az ionok, melyek mintegy 

„alaptartozékként” kísérik a vizet; s ezenkívül számos más, kisebb és nagyobb molekulájú 

szerves és szervetlen anyagot is old a víz. 

 

1.1.1.1.2. Szervesanyagok 

A szervesanyagoknak négy nagy csoportját különítjük el, melyek közül a táplálkozás 

szempontjából legértékesebb és legfontosabb háromnak a mennyiségi adatait minden 

csomagolt élelmiszer információs táblázatában megtaláljuk. A négy csoport: lipidek, 

szénhidrátok, fehérjék és nukleotidok (az utóbbi kategória nem szerepel a csomagolásokon). 

 

A lipidek (ide tartoznak a zsírok, olajok) olyan molekulák, melyeken belül nem alakul 

ki elektromos töltéseltolódás, így pólusok sem. Ezért a lipideket apoláris anyagoknak mondjuk. 

Mivel az apoláris molekulák vízben nem oldódnak, hidrofób („víztől félő”, „vizet nem 

kedvelő”) tulajdonságúaknak nevezzük őket vízoldékonyság szempontjából. A hidrofób 

ellentéte a hidrofil („vizet kedvelő”). 

Mivel a lipidek a vízhez hasonlóan oldószerek, és az oldott molekulák – néhány kivételtől 

eltekintve – vagy polárisak vagy apolárisak, az anyagok oldhatóságuk alapján két csoportba 

oszthatóak: vízoldékonyak vagy zsíroldékonyak. Előbbiekre a hidrofil vagy lipofób, utóbbiakra 

a hidrofób vagy lipofil jelző használható, hiszen, ha egy anyag a vízben jól oldódik, akkor a 

zsírokban értelemszerűen nem jól oldódik, és ha jó zsíroldékonyságú, akkor vízoldékonysága 

rossz. 

A lipidek szerepüket tekintve általában energiaraktárak, vagy szerkezeti molekulaként a sejtek 

felépítésében vesznek részt. Az említett zsírokon és olajokon kívül oldhatósági viszonyaik 

alapján ide soroljuk például a szteroidokat is, mely csoportba több fontos hormonunk is tartozik 

(pl. progeszteron, tesztoszteron, stb.) 

 

A szénhidrátok olyan egyszerű felépítésű molekulák, melyek C, H, és O atomokból 

állnak. A szervezetben a lipidekhez hasonlóan általában szerkezeti molekulákként vagy 

energiaraktárakként működnek. Az egyszerűbb, kisebb molekulájú szénhidrátok között 

találjuk a monoszacharidokat (egy cukoregységből álló molekulák) – ide tartozik például a 

szőlőcukor (glükóz) vagy a gyümölcscukor (fruktóz); és a két monoszacharid-egységből álló 

diszacharidokat – mint a szacharóz (ez a répacukor és a nádcukor) vagy a tejcukor (laktóz). A 

sok monoszacharid-egységből felépülő szénhidrátok, az ún. poliszacharidok között ismert 

növényi tartaléktápanyag a keményítő, szerkezeti molekula a cellulóz (amely a növényi sejtfalat 

alkotja, és a Föld legnagyobb mennyiségben előforduló szervesanyaga); valamint az állati 

tartaléktápanyag glikogén és szerkezeti molekula kitin (utóbbi az ízeltlábúak külső vázának és 

a gombák sejtfalának anyaga). 

 

A fehérjék rendkívül sokrétű szerkezettel és szereppel bíró molekulák a sejtben, 

szervezetben. Környezeti változásokra érzékenyek: a pH-érték és a hőmérséklet megváltozása, 

a nagyenergiájú sugárzások (ibolyántúli, röntgen, radioaktív sugárzás) és a nehézfémek 

könnyen károsítják a fehérjéket. Molekuláik építőegységei az ún. aminosavak, ezeknek lineáris, 
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egymás utáni összekapcsolódásából állnak. A fehérjék másik neve protein. A szó jelentése 

„elsődleges”, „a legfőbb”, ami méltán utal az élő szervezetekben betöltött rendkívül sokrétű és 

alapvető szerepükre. A fehérjék lehetnek például 

- szerkezeti molekulák (mint a haj és a köröm anyagát adó keratin), 

- szabályozó molekulák (mint sok hormon), 

- összhúzékony molekulák (mint a csillók és ostorok mozgató fehérjéi vagy az izmok 

összehúzódását biztosító aktin és miozin), 

- energiaraktárak (mint a bab tápfehérjéi), 

- szállítómolekulák (hormonszállítók, zsírsavszállítók; de ide tartozik az oxigént 

szállító hemoglobin is), 

- ellenanyagok (az immunrendszer védőfehérjéi), 

- különféle mérgek (gombák, pókok, kígyók méreganyagai) és 

- enzimek. 

Az enzimekről elég gyakran esik szó például reklámokban, de viszonylag kevesen tudják, mik 

is valójában. Az enzimek úgynevezett biokatalizátorok. Ez azt jelenti, hogy biokémiai reakciók 

lefolyását (egyszerűbben mondva: molekulák egymásba történő átalakulását) könnyítik meg, a 

reakciók sebességét növelik, vagy egyáltalán lehetővé teszik a reakciót, mivel az például a 

szervezet hőmérsékletén, normál légkörihez közelítő nyomáson és adott kémhatás-értéken nem 

is zajlana le spontán módon. A reakcióban részt vevő anyagok az enzimek egy speciális 

molekularészletéhez kapcsolódnak, reagálnak, átalakulnak, majd leválnak az enzim felületéről, 

s így az újra katalizálhat egy ugyanolyan átalakulást. Mivel az életfolyamataink alapjául 

szolgáló reakciók többsége nem tudna kívánatos módon lezajlani enzimek nélkül, joggal 

mondható, hogy rengetegféle enzimünk a biológiai folyamatoknak kulcsszereplője. Úgy 

lehetne őket elképzelni, mint életfolyamataink, biokémiai átalakulásaink bonyolult hálózatának 

kritikus pontjain tevékenykedő kulcsfontosságú egységeket. 

 

Az úgynevezett nukleotidok három részből álló összetett molekulák. A cukorrészt egy 

egyszerű, 5 szénatomos szénhidrát, a ribóz vagy a dezoxiribóz (ami a ribózhoz képest egy 

oxigénatommal kevesebbet tartalmaz) alkotja. Ehhez kapcsolódik egy foszfátcsoport (PO4
3-) és 

egy nitrogéntartalmú bázis (bázikus, vagyis lúgos kémhatású molekula). A nukleotidok szerepe 

nagyon fontos a sejt életfolyamataiban, lehet 

- molekulaszállítás, 

- energiatárolás és 

- információtárolás. 

Az egyszerűbb szerkezetűek között találjuk például az energiatároló ATP (adenozin-

trifoszfát) molekulát. Az ATP kémiai kötéseiben viszonylagosan sok energiát tárol. Az energia 

felszabadulása természetesen a kötés felbomlásakor történik, de ez nem azt jelenti, hogy amikor 

a kötés felbomlik, kiszökne az energia, és például felmelegedne a környezet. Egyszerűsítve úgy 

lehetne inkább elképzelni, hogy az ATP-kötés felbomlásával egyidőben, a kötés 

felszabadulásához kapcsolt reakcióban egy másik, energiaigényes átalakulás tud lezajlani. Az 

ATP ezért egy „fizetőeszköz” a sejten és szervezeten belül: amikor energiaigényes folyamatok 

zajlanak (molekulákat építünk, mozgunk, fertőzéssel küzdünk, növekszünk, stb.), ATP-kötések 

energiájával fizetünk értük. Amikor viszont energiatermelés zajlik, pl. lebontjuk a táplálék 

molekuláit, a lebontással egyidőben, kapcsolt reakciókban ATP-t állítunk elő, ATP-t „szerelünk 

össze”. Akármilyen energiatermelő folyamat zajlik, a másik oldalon szinte mindig ATP 

molekula képződése szerepel. Az ATP kétszeresen is univerzális molekula, hiszen nemcsak 

sejtjeinkben működik, hanem az egész élővilágban a legkülönfélébb élőlények is előszeretettel 

használják (azaz testszerte is és élővilágszerte is egyetemes fizetőeszköz). 

A sok nukleotidegységből felépülő nagyobb molekulákat polinukleotidoknak hívjuk. 

Ilyen molekulák a ribonukleinsav (RNS) és a dezoxiribonukleinsav (DNS). A DNS a sejtmagban 
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található, és az egyed „tervrajzát” (a felépítésére és működésére vonatkozó örökölhető genetikai 

információt) tartalmazza. Az RNS különböző fajtái a fehérjeszintézis során működnek közre 

mint információt és anyagot szállító, valamint szerkezeti molekulák. 

 

 

1.2. Sejttani alapismeretek 
 

1.2.1. Felépítés 
A sejteket egy rugalmas hártya, a sejthártya (sejtmembrán) határolja. Az elhatárolás 

mellett szerepe a védelem, az anyagforgalom biztosítása, és a sejtek közötti kommunikációban 

való részvétel is. A sejthártya ma érvényes szerkezeti modelljét félfolyékony 

mozaikmembránnak nevezzük (1. ábra). A félfolyékony elnevezés arra utal, hogy nem egy 

merev szerkezetről van szó, hanem egy, az alakját rugalmasan változtatni képes hártyáról, mely 

az élőlények hőmérsékletén általában folyékony halmazállapotban van. Így a különféle 

sejthártya-alkotórészek, melyek mozaikdarabkákként merülnek és oldódnak bele a membránba, 

oldalirányban elmozdulhatnak, mintegy úszhatnak a sejthártyában. 

 

 
1. ábra: A félfolyékony mozaikmembrán-modell 

 

Az ábrán a kis piros golyók és a belőlük kiálló sárga szálak a sejthártya alapjaként szolgáló 

foszfatid vagy foszfolipid kettősréteget szemléltetik. A foszfolipidmolekulák olyan lipidek, 

melyekben egy foszfátcsoport is található. Érdekes felépítéssel bírnak, mert a foszfátcsoport 

alkotta régiójuk (a piros „fej”) poláris tulajdonságú, azaz hidrofil, többi részük (a hosszú 

szénláncú zsírsavak alkotta sárga „lábak” tartománya) pedig apoláris, vagyis hidrofób 

természetű. Az ilyen molekulákat kettős természetű polaritásuk miatt nem hívhatjuk sem 

hidrofilnak, sem lipofilnak: rájuk az amfifil vagy amfipatikus („mindkettőt kedvelő”) elnevezést 

használjuk. A foszfatidmolekulák vizes oldatban úgy viselkednek, hogy hidrofil feji részük a 

vízzel létesít kapcsolatot, a hidrofób lábak pedig, melyek víztaszító tulajdonságúak, egymás 

felé fordulnak. Így vizes közegben spontán módon hártyát képeznek (2. ábra). 
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2. ábra: Az amfipatikus foszfolipid-molekulák spontán hártyaképzése vizes 

közegben 
 

Az 1. ábrán kék színnel jelölt különféle alakú és a membránban különböző elhelyezkedésű 

molekulák fehérjék, melyek lehetnek receptorok, enzimek vagy szállítómolekulák 

(pumpafehérjék, csatornák, hordozómolekulák). 

Végül a sejt felszínét egy szénhidrátláncokból álló, sűrű, bozótszerű rendszer borítja. E 

szénhidrátláncoknak a sejtek közötti kommunikációban, sejtfelismerésben van fontos szerepük. 

(Észrevehetjük még a sejthártyába épülő sárga, négytagú molekulákat is: ezek a 

koleszterinmolekulákat jelzik, melyek a sejthártya fontos részét alkotják.) 

A sejthártyán belül találjuk a különféle sejtszervecskéket (sejtorganellumokat). A saját 

hártyával borított sejtmag tartalmazza az örökítőanyagot, DNS-molekula formájában. A sejt 

belsejét (a maghártya és a sejthártya közötti tartományt) kocsonyaszerű alapállomány tölti ki, 

melyet sejtplazmának nevezünk. Ebben a különféle sejtösszetevők elhelyezkedése nem 

véletlenszerű: a plazmában egy fehérjék alkotta bonyolult hálózat, a sejtváz található. A sokféle 

sejtalkotó közül számunkra fontosak még a mitokondriumok, melyek a sejt „energiagyárai” (két 

szénatomos szénhidrátegységek lebontásával ATP-t termelnek); valamint a különféle nagyságú 

és szerepű membránhólyagocskák, melyeket vezikulumoknak hívunk. Ez utóbbiak az 

anyagszállításban játszanak szerepet, de bennük tárolja a sejt az előre elkészített és később 

felhasználandó molekulákat is, mint a hormonokat vagy az ingerületátvivő-anyagokat.1 

 

1.2.2. Működés 

                                                 
1 A sejtek fontos alkotóeleme az úgynevezett endoplazmatikus retikulum is, mely sejtszervecske tulajdonképpen 

egy lapos zsákok rendszerére hasonlító membránrendszer a sejtplazmában. Az endoplazmatikus retikulum a sejt 

anyagszállító rendszereként működik, fontos szerepet játszik a fehérjék és különböző lipidek előállításában, 

valamint különféle egyéb molekulák és ionok tárolóhelyeként is funkcionál. 
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A sejtek működésének alapvető folyamatai közül kettőre – az anyagforgalomra és a 

jelátvitelre – kicsit részletesebben kitérünk, míg másokat – mint az anyagcserefolyamatokat – 

csak említés szintjén érintünk. 

Anyagforgalom. A sejtbe bekerülő és onnan távozó anyagok mozgásának, vagyis az 

anyagforgalomnak kulcsszereplője a sejthártya. Az ún. passzív transzport folyamán olyan 

anyagáramlás történik, amely nem kíván külön energiabefektetést a sejt részéről. Így haladnak 

át a sejthártyán például a gázok (O2, CO2, NO, CO, stb.), a víz, valamint egyes kismolekulájú, 

elektromos töltéssel nem rendelkező anyagok (pl. az etil-alkohol); ezek többségét a lipofil 

molekulák teszik ki. A molekulák ilyetén mozgása tulajdonképpen a 

koncentrációviszonyaiknak megfelelően zajlik. Valamely anyag (folyadékokban vagy gázokban 

történő) spontán mozgását a nagyobb koncentrációjú hely felől a kisebb koncentrációjú hely 

felé diffúziónak nevezzük. A diffúzió (jelentése: szétterjedés, elterjedés) az élőlényekben zajló 

folyamatokban működő nagyon fontos, energiabefektetést nem igénylő szállítómechanizmus. 

Amikor a sejt energiát fektet be (vagyis ATP-t bont el), hogy be- vagy kiszállítson egy anyagot, 

akkor az anyagszállítást aktív transzportnak hívjuk. Az ionoknak (Na+, H+, K+, Ca2+, Cl-, OH- , 

HCO3
-, stb.) csatornamolekulák, szállítófehérjék és pumpák (mint a későbbiekben előkerülő 

Na+-K+–pumpa) általi szállítása aktív transzport, de így mozognak nagyobb molekulájú 

anyagok is, mint pl. a glükóz. Az ún. vesicularis transzport membránzsákocskákba csomagolt 

anyagszállítást jelent. Amikor a szállítandó molekulák túl nagy méretűek, esetleg sejttörmeléket 

vagy egész sejteket (pl. kórokozókat) kell mozgatni, a sejt a sejthártyájával körülöleli a 

szállítandó anyagot, majd a hártya, körbeérve rajta önmagával összeolvad, és kis zsákocskát 

(vezikulumot) képez. Ez aztán elválik a sejthártyától, s a sejt mozgatni tudja saját magán belül. 

Ha a folyamat a sejten belülre irányul, endocytosis (e.: „endocitózis”), ha kifelé (a sejt „kiköpi” 

az anyagot), exocytosis a neve (3. ábra). 

 

 
3. ábra: Endocytosis és exocytosis 

 

Jelátvitel. A sejtek közötti hatékony munkavégzés feltétele, hogy a sejtek között 

információ tudjon cserélődni. Ennek a folyamatát jelöljük a jelátvitel (idegen szóval 

szignáltranszdukció) megnevezéssel. Legegyszerűbb esetben a két sejt közvetlenül érintkezik 
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egymással, és membránfehérjéik kapcsolódása által információt tudnak cserélni. Ha azonban a 

sejtek nem érintkeznek egymással (és általában ez a helyzet), hírvivő molekulákat, ún. 

mediátorokat használnak a kommunikációban. Ezek a mediátorok megkötődnek a célsejten, és 

az érkező üzenet egy molekuláris láncreakciót indít meg a sejten belül, aminek 

eredményeképpen különféle válaszok sokasága jöhet létre (elektromos változások, 

sejtosztódás, sejtalkotók átrendeződése, szekréció [valamely anyag termelése, elválasztása], 

enzimatikus aktivitás változásai, növekedés, fehérjeátírás megváltozása, programozott sejthalál 

[apoptosis; e.: „apoptózis”], stb.) Megtörténik az is, hogy a sejt saját maga által megtermelt 

molekulára válaszol, ilyenkor a jelátvitelt autokrin átvitelnek hívjuk. Ha a sejt a közvetlen 

környezetében, hozzá közel elhelyezkedő sejtekben kelt választ, akkor parakrin jelátvitelről 

beszélünk. Ha a célsejtek a szervezetben távolabb helyezkednek el, endokrin, vagyis 

hormonális válaszról van szó. Az idegsejtek és célsejtjeik közötti speciális kémiai 

kommunikáció, jelátvitel az ingerületátvivő anyagokkal vagy neurotranszmitterekkel zajlik. A 

szervezet e molekulákkal takarékosan bánik, mivel eltérő régiókban és időkben ugyanazt a 

molekulát gyakran más és más szerepkörben használja, egyszer például neurotranszmitterként, 

másszor pedig hormonként. 

Az állati sejt alapvető anyagcserefolyamatainak legfontosabbjait: a sejtlégzést, a 

fehérjeszintézist és a sejtciklust most nem tárgyaljuk részletesebben, egyelőre meghagyjuk 

ezeket a középiskolai tananyag egyre kellemesebb távolságból felsejlő információtengerében 
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2. A mozgásrendszer – Systema locomotorium 
 

2.1. Csonttan – Osteologia 
 

2.1.1. A csontvázrendszer – Systema skeleti 

 

Az emberi mozgásrendszer két, egymással összhangban működő egységből, a csontrendszerből 

és az izomrendszerből áll. A csontvázrendszer szerepe a test támasztása, tartása (vázszerep), 

több belső szerv védelme, az izmokkal és inakkal egységben a mozgatás, és vérsejtek képzése. 

A csontrendszerünk összesen körülbelül 206 darab csontból áll (vannak olyan régiói, 

melyekben a csontok száma nem egyforma a népességben). A csontok közötti összeköttetés 

lehet nem mozgatható (pl. koponyavarratok) vagy mozgatható típusú. Az mozgatható ízületek 

szerepe az, hogy az összekapcsolás mellett csökkentsék a csatlakozó csontvégek közötti 

súrlódást. Az ilyen ízületekben az ízületi felszínt porc (ún. üvegporc) borítja, ez védi a 

csontokat és minimalizálja a súrlódást (4. ábra). Az ízületi porcfelszínek között ízületi v. 

synovialis folyadék biztosítja a megfelelő csúszást. Az ízületi folyadék nem szabadon 

helyezkedik el, hanem egy hártya (a synovialis membrán) fogja közre. A synovialis folyadékot 

ez a membrán és a porcsejtek állítják elő. Kívül az ízületi tok veszi körül az ízületet, rajta kívül 

pedig különféle ízületi szalagok biztosítják a stabilizálást. Egyes mozgatható ízületekben az ott 

érvényesülő speciális erőhatások miatt nem üvegporc, hanem rostporc (más néven rostos porc) 

helyezkedik el, mint például a gerinccsigolyák között található porckorongok. 

 

 
4. ábra: Az ízület sematikus felépítése 

 

2.1.1.1. A csontok szerkezete 



16 

 

A csontok felépítését a csöves csontokon (hosszú csontoknak is hívjuk őket) keresztül 

tekintjük át. A 5. sz. ábrán egy felkarcsont szerkezete látható. A csontokat kívülről egy 

kötőszöveti hártya, a csonthártya (anatómiai szaknéven periosteum) borítja. A csonthártyában 

futó erek a csont táplálását, az idegek a csont érzékenységét biztosítják. A csonthártya részt 

vesz a csont vastagságbeli növekedésében, valamint törés esetén az anyaghiány pótlásában is. 

A hosszú csontok két végdarabját2 porc borítja, mely az ízületben kapcsolódó csontok közti 

súrlódást csökkenti. A két végdarab közti rész neve középdarab3. 

 

 
5. ábra: a csöves csontok szerkezete 

 

A porc egyébként a csont kialakulásában és fejlődésében is fontos szereppel bír, hiszen legtöbb 

csontunk kezdetben porcos telepekből áll, és ezek – több gócból elinduló – csontosodásával jön 

létre a végleges, kifejlett csont. Vagyis minél inkább haladunk az ún. „anatómiai felnőttkor” 

felé, csontvázunkban egyre inkább csökken a porcos elemek aránya a csontos elemekéhez 

képest. A folyamat körülbelül 23 éves korig tart, ekkorra már a szervezet minden csontja eléri 

teljes fejlettségi állapotát, vagyis teljesen összecsontosodik több korábbi darabjából (a 

különféle csontok nem egy ütemben érnek, és az érési folyamat egyénenkénti változatosságot 

is mutat). A porcszövet nagy mennyisége magyarázza azt, hogy gyermekkorban sok olyan 

fizikai traumát (pl. eséseket) is különösebb károsodás nélkül elviselhet a vázrendszer, ami 

később töréssel jár. Maga a csontszövet kétféle szerkezetben jelenik meg a csonton belül. A 

középdarab oldalfalaként jól megfigyelhető az ábrán a csont külső része, melyet tömör vagy 

kompakt csontszövetnek hívunk. A másik csontszövetféleség a szivacsos állomány, amely a 

csont végdarabjaiban és a középdarab szélső zónáiban helyezkedik el. Ezt trabecularis (vagy 

trajectorialis) rendszernek is szokás hívni, hiszen a szövet itt kis csontrudacskákat, lécecskéket 

(trabeculákat) hoz létre, melyek mechanikai erővonalak mentén rendeződve támasztják alá a 

testet. A szivacsos állomány a merevebb és súlyosabb tömör állomány mellett egy könnyű, ám 

nagy teherbírású szerkezetet alkot, amely a rá ható erők megváltozásával (pl. lábtörés esetén a 

                                                 
2 epiphysis; e.: „epifízis” 
3 diaphysis 
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súlyeloszlás módosulása miatt) viszonylag gyorsan, néhány hónap alatt képes átrendeződni az 

új terhelési viszonyoknak megfelelően. A középdarab belsejében egy csatorna húzódik, 

melynek neve velőüreg: ebben található a sárga csontvelő, anatómiai nevén medulla ossium 

flava (medulla = velő; ossium = az os birtokos esete, flava = sárga). Ezt főleg zsírszövet alkotja. 

A csontvégek szivacsos állományának üregeiben pedig vörös csontvelő, medulla ossium rubra 

található. A vörös csontvelő a vér és az immunrendszer szempontjából kiemelkedő fontossággal 

bír, mivel benne keletkeznek a vérsejtek. A lapos csontokban (pl. lapockacsont) csak vörös 

csontvelő található. A sárga és a vörös csontvelő egymásba átalakulhat a két velőtípus 

határzónájában. 

 

1.  Részletes csonttan 
A továbbiakban a csontvázrendszerünket alkotó főbb csontokat tekintjük át. Anatómiai 

szakneveiket ismerni azért is alapvető, mert a mellettük és rajtuk elhelyezkedő izmok, erek, 

idegek és agyi lebenyek többnyire a csontokról kapták nevüket. 

Az emberi csontvázat három nagyobb funkcionális egységre tagolhatjuk: tengelyváz, 

függesztőövek váza és végtagváz (6. ábra). A szervezet fő információfeldolgozó- és 

szabályozóegységeit tartalmazó és védő csontburok a tengelyváz; ennek mozgatását a végtagok 

váza biztosítja, míg a függesztőövek váza összeköti az előbbi két egységet. 

1) Tengelyváz. A tengelyváz (más néven axiális váz; axis = tengely) a koponyából, a 

gerincoszlopból és a mellkas vázából áll. Feladata a központi idegrendszer (agy + gerincvelő) 

és a mellkasi szervek védelme. 

Koponya. A koponyát (cranium) két nagyobb tájékra szokás tagolni: az agykoponyára és az 

arckoponyára. A két egység funkciója eltér: az arckoponya az érzékszerveknek ad helyet, illetve 

a légző és a tápanyagbevitelre szolgáló nyílásokat biztosítja, míg az agykoponya az agyat védi. 

Ez utóbbiban a páratlan csontok és a párosak is létrehoznak egy-egy, egymásra merőleges ívet, 

és a két ív tagjai úgy illeszkednek össze, akár egy teniszlabda egymásba illő héj-egységei (ez 

az ún. teniszlabda-elv); mindez nagy rugalmasságot biztosít az agykoponyának. Az agykoponya 

főbb csontjait (7-8. ábra) a következők alkotják: 

- homlokcsont – os frontale, 

- falcsont – os parietale (ez páros csont, azaz jobb és a bal oldalon is található belőle 

egy-egy); 

- nyakszirtcsont – os occipitale [ejtsd: „okcipitále”]; ebben a csontban található egy 

lyuk, melyen keresztül a gerincvelő belép a koponyába. Ez a nyílás az öreglik vagy 

foramen magnum (8. ábra). 

- halántékcsont – os temporale (páros csont); nyílása a külső hallójárat, és a róla 

induló járomívhez csatlakozik a járomcsont4. 

 

                                                 
4 ízesülve a homlok- és a felső állcsonthoz is 
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6. ábra: Az emberi csontváz felépítése 
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7. ábra: A koponya csontjai oldalnézetből 

 

 
8. ábra: A koponya csontjai alulnézetből 
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A fenti csontok kapcsolódási módja az úgynevezett varratos összeköttetés, vagyis az ízesülő 

csontok nem mozgatható, porcos kapcsolódással csatlakoznak, hanem fogazott széleik ujjszerű 

egymásba kapaszkodásával mozdulatlan (minimális elmozdulást engedő) összeköttetést 

hoznak létre. A homlok- és a falcsontok közötti varrat neve koronavarrat (sutura coronalis), a 

két falcsont közöttinek nyílvarrat (sutura sagittalis), a falcsontot és a halántékcsontot az ún. 

pikkelyvarrat (sutura squamosa) köti össze, a nyakszirt- és a falcsontok között pedig a 

lambdavarrat (sutura lambdoidea) található (9. ábra).
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9. ábra: A koponyavarratok 

 

Az arckoponyát (7-8. ábra) alkotja az 

- orrcsont – os nasale (páros); ezek pici csontok az orrunk felső részében, a szemek 

között; 

- járomcsont – os zygomaticum (páros), 

- maxilla – felső állcsont (páros); a két maxillában található a felső fogsor, 

szájpadnyúlványa alkotja a kemény szájpadot (8. ábra), valamint ez a csont képezi 

az orrüreg nyílását is; 

- mandibula – állkapocscsont; ez a csont mozgathatóan csatlakozik a koponya többi 

részéhez a halántékcsonttal ízesülve, és benne helyezkedik el az alsó fogsor. 
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Gerincoszlop (10. ábra). A gerincoszlop (columna vertebralis) egy 32–35 csigolyából álló, 

görbült, oszlopszerű képződmény, melyben legbelül, a gerinccsatornában (canalis vertebralis), 

a gerincvelő helyezkedik el. A felső szakaszát alkotják a nyakcsigolyák (vertebrae cervicales; 

a vertebra többesszáma vertebrae, cervix = nyak), összesen 7 darab. A következő szakasz a 

hátcsigolyák (vertebrae thoracales/thoracicae; [e.: „torácicé”]) szakasza. A 12 hátcsigolyához 

kapcsolódnak a bordák oly módon, hogy a bordafej a két csigolya által képezett gödröcskébe 

ízesül. Az ágyékcsigolyák (v. lumbales; 5 db.) a legnagyobb, legrobusztusabb csigolyáink. 

Ahogy a 10. ábrán látható, a derék szakaszában a csigolyákhoz nem kapcsolódik semmilyen 

más csont, s így egyedül viselik a felsőtest által keltett erőhatásokat. A keresztcsigolyák (v. 

sacrales; 5 db.) egy egységes keresztcsonttá (os sacrum) nőnek össze, melyhez a 

medencecsontok kapcsolódnak. Az utolsó gerincszakaszt a 3–6 farokcsigolya (v. coccygeae; 

[„kokcígeé”]) alkotja, melyek farokcsonttá (os coccygis) nőnek össze. Ez a farokcsonti rész 

nőkben porcosan kapcsolódik a felette álló sacrumhoz, megkönnyítve így a magzat sérülés 

nélküli kijutását a szülőcsatornán. 

 

 
10. ábra: A gerincoszlop felépítése 
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Mellkas. A mellkas (thorax) vázát a szegycsont és a bordák alkotják (11. ábra). A szegycsont 

(sternum) a mellkas közepén elölről, hosszanti irányban helyezkedik el, hozzá robusztus 

porcokkal kapcsolódnak a bordák (costae). A 12 pár borda közül a felső hét párt valódi 

bordáknak nevezzük, mert közvetlenül kapcsolódnak a szegycsonthoz. Az alattuk lévő öt pár 

bordát álbordáknak hívjuk. Ezek közül a felső három pár egy közös porccal ízesül a 

sternumhoz, míg az alsó 2 pár – az ún. repülőbordák vagy lengőbordák – nem kapcsolódnak a 

szegycsonthoz, csak hátul a gerincoszlophoz. 

 

 
11. ábra: A mellkas váza 

 

2) Függesztőövek váza. A függesztőöveink a vállöv és a medenceöv. 

Vállöv. A felső végtagot a vállöv kapcsolja a tengelyvázhoz. A vállövet a két kulcscsont 

(clavicula) és a két lapockacsont (scapula) alkotja (11-12. ábra). A kulcscsontokat szabad 

kézzel könnyen kitapinthatjuk magunkon: a mellkas felső részén vízszintesen és ívelten futnak. 

Medialisan a szegycsont felső részéhez ízesülnek, lateralisan pedig a lapocka vállcsúcsi 

nyúlványához. Ha megfogjuk vállunkat, akkor a hátsó-felső-oldalsó részén csontos 

képződményt tapinthatunk, ez a vállcsúcsi nyúlvány. Hátul, a bordák alkotta mellkasváz 
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oldalsó-felső részén fekvő lapocka tartalmazza azt az ízületi öblöt (ún. ízületi vápát), melybe a 

felkarcsont félgömb alakú feji része ízesül (a felkarcsont tehát a kulcscsonthoz nem 

kapcsolódik; 12. és 14. ábra). 

 

 
12. ábra: A vállöv felépítése. Felülnézet 

 

Medenceöv. A lábak a medenceöv által csatlakoznak a tengelyvázhoz. A medenceövet a 

keresztcsont és a hozzá ízesülő két medencecsont (os coxae) alkotja (az egész képződményről 

egyszerűen csak „medence”-ként szoktunk beszélni – ennek anatómiai neve pelvis; 13. ábra). 

Az ember medencecsontja az egyedfejlődés folyamán 3 csontból nő össze: ezek a csípőcsont 

(felül-oldalt), az ülőcsont (alul-hátul) és a szeméremcsont (elöl). A medence alakja nőknél és 

férfiaknál alapvető vonásokban különbözik, ezért a csontleletek nemi meghatározásának egyik 

legbiztosabb alapját éppen a medence jellegei szolgáltatják. 
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13. ábra: A medenceöv felépítése elülső-felső és hátsó nézetből  
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3) Végtagváz. Végtagvázunkat a kar és a láb váza alkotja. Jóllehet első ránézésre a két végtag 

felépítése erősen különbözik egymástól, alapvető szerkezeti vázlatuk ugyanaz. A 

függesztőövhöz csatlakozó rész egy megközelítőleg félgömb alakú ízületi fejjel kapcsolódó 

hosszú csont (a felkar és a comb váza). Ehhez kapcsolódik egy két, egymás mellett 

elhelyezkedő, vékonyabb csontból álló egység (az alkar és a lábszár váza), majd következik 

egy sok apró csontból álló támasztó és teherátvezető egység (kéztő, lábtő), végül egy ötsugaras 

felépítésű végződés (kézfej, lábfej) a támaszkodást lehetővé tevő ujjakkal. 

A felső végtag csontjai a következőek (14. ábra): 

- felkarcsont – humerus, 

- singcsont – ulna, 

- orsócsont – radius, 

- a nyolc kéztőcsont5 alkotta kéztő – carpus, 

- az öt kézközépcsontból6 álló metacarpus, 

- ujjpercek (14 db, mivel a hüvelykujj két percből áll, a többi pedig háromból) – 

phalanges digitorum. 

A felkarcsont félgömbszerű feji végével a lapocka vápájába ízesül a vállízületben. Alsó végéhez 

a singcsont kapcsolódik a könyökízületben; a könyökbúb a singcsontnak egy kiemelkedése. Az 

alkar csontjai akkor állnak párhuzamosan, ha a tenyerünk felfelé néz. Orsócsontunk a 

hüvelykujj felől található, singcsontunk pedig a kisujj felől. Amikor tenyerünket lefelé 

fordítjuk, az orsócsont keresztben (X-alakban) átfekszik a mozdulatlanul maradó singcsont 

felett. A két alkarcsont a csuklóízületben kapcsolódik a kéztőcsontokhoz. A kézközépcsontok 

a tenyérben futnak, és az ujjak alsó, proximalis (jelentése: törzshöz, középvonalhoz közelebb 

eső) percéhez ízesülnek. 

 

                                                 
5 ossa carpalia 
6 ossa metacarpalia 



27 

 

 
14. ábra: A felső végtag váza 
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Az alsó végtagot az alábbi csontok építik fel (15. ábra): 

- combcsont – femur + a térdízület előtt a térdkalácscsont – patella; 

- sípcsont – tibia, 

- szárkapocscsont – fibula, 

- lábtő – tarsus, 

- lábközép – metatarsus, 

- ujjpercek – phalanges digitorum. 

 



29 

 

 
15. ábra: Az alsó végtag váza 

 

A combcsont a felkarcsonthoz hasonló módon kapcsolódik a medencecsont ízületi vápájába a 

csípőízületben (a vápa alkotásához a medencecsont mindhárom része – csípő-, ülő-, 

szeméremcsont – hozzájárul). Ha megfigyeljük a 6. és a 15. ábrát, láthatjuk, hogy a combcsont 

feji része után következő elvékonyodó részre – amit combnyaknak hívunk – jelentős nyíróerő 
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hat, hiszen az alulról alátámasztott láb csontrendszere és a felsőtest nehézkedése által képezett 

erőhatások itt találkoznak. Tudva még azt is, hogy a combnyak szivacsos állománya az egyik 

első régió, melyben az időskori csontleépülés jelentkezik, nem lesz meglepő, hogy miért olyan 

nagy relatív gyakoriságú a combnyaktörés ebben az életszakaszban. A combcsont a 

térdízületben kapcsolódik a sípcsonthoz, és a femur distalis végének elülső felszíne előtt, arra 

mintegy ráfeküdve, inakhoz kapcsolva ott találjuk a gesztenye formájú térdkalácscsontot is (a 

distalis jelentése: távolabbi; törzshöz, középvonalhoz képest távolabb eső). A magunkon 

könnyen kitapintható, éles elülső széllel rendelkező sípcsonthoz oldalsó-hátsó helyzetben ízesül 

a szárkapocscsont feje, és halad ívelten a bokaízülethez oldalra: az ún. külső bokát a 

szárkapocscsont alsó vége alkotja. A belső bokát a sípcsont alsó vége képezi. A hét lábtőcsont, 

az öt lábközépcsont és a 14 lábujjperc a kézhez hasonló terv alapján helyezkedik el, 

alátámasztva a testet. 
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2.1.2. A csontszövet élettana 
 

2.1.2.1. A csontszövet felépítése és működése 

A csontszövet kétféle alapvető összetevőből áll: a szerves állományból és a szervetlen 

állományból. A szerves állományt a csontsejtek és nyúlványaik, valamint a sejtközötti állomány 

rugalmas fehérjerostjai (fehérjemátrix) alkotják. A szerves állomány biztosítja a csont 

rugalmasságát. A szervetlen állomány fő részét egy kalcium- és foszfátsókból álló molekula7 

adja; a szervezet Ca2+-tartalmának nagyjából a 99%-a, a PO4
3--nak körülbelül a 80%-a található 

a csontszövetben. A szervetlen állománynak köszönhető a csont szilárdsága, keménysége. 

A korábban már említett tömör és szivacsos csontszövet alapvetően különbözik szerkezetében 

(16. ábra). A tömör (kompakt, corticalis [= „kérgi”]) csontszövetben egy központi ér körül 

koncentrikus körökben helyezkednek el a csontsejtek. A tömör állomány nagy ásványianyag-

tartalommal bír, ezért nehezebben épül át. A szivacsos (spongiosus) állományban különböző 

irányokban futó csontlécecskék (trabeculák) találhatóak, melyek a már tárgyalt módon, az 

uralkodó erőhatásoknak megfelelően rendezettek. Ebben a szövetféleségben kisebb az 

ásványianyag-tartalom, így gyorsabban képes átépülni. 

 

 
16. ábra: A tömör és a szivacsos állomány 

 

A csontszövetre szilárd, megmerevedett, élettelen szerkezetként gondolhatunk, de ez téves 

elképzelés. A csontszövet is él, változik, dinamikusan alakul a szükségleteknek megfelelően. A 

csontszövet sejtjei közül egyesek folyamatosan elhalnak, s helyettük újak keletkeznek. Így az 

emberi csontváznak évente nagyjából 15%-a (!) átépül, kicserélődik. Ez a folyamat két 

csontsejtféleség tevékenységének köszönhető. A csontképző sejteket más néven osteoblast 

sejteknek nevezzük. Ezek építik fel a csontszövetet ott, ahol szükséges: első lépésben 

megtermelik a csontszövet alapállományát adó fehérjemolekulákat, s ebbe a fehérjemátrixba 

                                                 
7 hidroxiapatit 
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építenek kb. 7–10 nap elteltével ásványi anyagokat – ez a folyamat a mineralizáció8. A 

mineralizációt követően az osteoblastok átalakulnak soknyúlványos csontsejtekké (osteocyták), 

s mintegy „befalazva” magukat, a csont lebontásáig ott maradnak a csontszövetben (17. ábra). 

A csont lebontását a csontfaló sejtek (osteoclastok) végzik (18. ábra). Amikor jelzést kapnak, 

aktiválódnak, és kitapadnak a lebontandó csontfelületre. Nyúlványaikkal egy elhatárolt teret 

hoznak létre maguk alatt, s ezt savanyítani kezdik. A savas kémhatás miatt a kalciumsók 

kioldódnak a csontszövetből. A következő lépésben bontóenzimjeik segítségével a 

fehérjemátrixot bontják le, végül az ennek során létrejött szerves moelkulákat bekebelezik és 

megemésztik. Így a folyamat végén a csontbontó sejt alatt kis üreg képződik. 

Felnőttkorban, amikor a csont mennyisége nagyjából állandó, az építés és a lebontás dinamikus 

egyensúlyban vannak egymással. Növekedés alatt az osteoblastok tevékenysége kerül 

túlsúlyba, míg körülbelül 50 éves kor felett az osteoclastoké. A bomlás leggyorsabban a 

trabecularis állományban jelentkezik, ezért a leépülés első jelei leginkább a csigolyákban és a 

combnyakban mutatkoznak. 

 

 
17. ábra: A csontképző sejtek őssejtjeikből érnek meg, és csontsejtekké alakulnak át, 

miután a szerves sejtközötti alapállományt előállították és mineralizálták 

 

 

                                                 
8 Érdekesség, hogy a mineralizáció folyamán a rendszer elfogad olyan ionokat is, melyek természetes úton nem 

kerülnének a csontba, de mivel jelen vannak, és bizonyos paramétereknek megfelelnek (pl. 2+, 3+ vegyértékű, 

kelátképző fémionok), beépülnek. Ilyen pl. a radioaktív 90Sr2+ (stroncium) is, amely atomreaktorokból, 

atomrobbantásokból származik. 



33 

 

 
18. ábra: Az osteoclast sejtek tevékenysége 

 

Érdekes, hogy a csonttömeg növekedése nem áll le a testmagasság maximumának elérésével: 

ezután 10–12 évig még nő, és a csúcsát 30 éves kor körül éri el. Ezután is előfordulhat helyi 

jellegű csonttömeg-növekedés erős mechanikai igénybevétel hatására. A csontrendszer 

azonban nemcsak a megterhelés növekedésére válaszol, hanem annak csökkenésére is, 

mégpedig meglepően gyorsan: mindössze 10–12 hétig tartó ágynyugalom már kimutatható 

csonttömeg-csökkenést képes előidézni. 

 

2.1.2.2. A Ca2+ és a csontszövet 

Mivel a szervezet Ca2+-tartalmának körülbelül 99%-át tartalmazza, a csontszövet Ca2+-

raktárként működik, s így kiemelten jelentős szerepet játszik eme ion koncentrációjának a 

szabályozásában. Hogy ez miért fontos? A sejteken belüli és kívüli ionizált (tehát nem kötött) 

Ca2+ számos alapvető biológiai folyamatban játszik kulcsszerepet. Például a Ca2+-ionok 

megfelelő koncentrációja olyan folyamatokban elengedhetetlen tényező, mint 

- a véralvadás: ennek több lépése Ca2+-függő; 

- az izomsejtek összehúzódása: ennek első lépése a Ca2+-koncentrációjának 

emelkedése a sejtben; 

- a mirigysejtek exocytosisa, mellyel megtermelt váladékukat kibocsájtják; 

- a normális szinaptikus ingerületátvitel (a synapsis v. szinapszis idegsejteknek más 

sejtekkel – ideg-, izom- vagy mirigysejtekkel – alkotott kapcsolatát jelenti); 

- az idegsejtek jelleadó hosszúnyúlványa (axonja) ingerlékenységének befolyásolása9 

. Túl alacsony Ca2+-szint (hypocalcaemia) esetén ugyanis az idegsejtek 

ingerlékenysége fokozódik. Ez olyan érzőrendszeri tünetekkel jelentkezik, mint a 

zsibbadás, émelygés és hányás, olyan mozgatórendszeri tünetekkel párosulva, mint 

a görcsrohamok (tetania). Ha a görcsök a gége- és légzőizmokban jelentkeznek, a 

roham halálos kimenetelű lehet. (Túl magas Ca2+-koncentráció – hypercalcaemia – 

esetén pedig az ingerlékenység csökken.) 

 

2.1.2.3. Ca2+-homeosztázis 

                                                 
9 Az ún. feszültségfüggő Na+-csatornák nyitási küszöbét csökkentik; ld. később az idegrendszernél. 
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A homeosztázis (homeo = azonos, stasis = állapot) kifejezés a szervezet azon képességét 

és törekvését jelenti, mellyel a belső környezetét viszonylagos egyensúlyban tudja tartani 

(annak paramétereit szűk határok között engedi változni). A Ca2+ a szervezetbe a táplálékkal és 

az ivóvízzel kerül. 10. A vérbe felszívódott és ott oldatban lévő Ca2+-ionok, valamint a 

csontszövet sejtközötti terében oldott Ca2+ között dinamikus egyensúly alakul ki (a dinamikus 

egyensúly azt jelenti, hogy a rendszer nincs nyugvó állapotban, hanem az ellentétes irányú 

folyamatok egyszerre, egyenlő mértékben zajlanak, és kiegyenlítik egymás hatását). Így tehát 

a csontszövetbe való folyamatos beépülés és a belőle történő kioldódás egyensúlyban vannak. 

Másként megfogalmazva: a szervezet Ca2+-raktáraként működő csontszövet és a vérplazma 

között folytonos Ca2+-kicserélődés megy végbe, és a folyamat alapja egy koncentráció-

egyensúly a vérplazma Ca2+-tartalma és a csontszövet interstitialis Ca2+-tartalma között. A 

Ca2+-egyensúlyt különféle hormonok szabályozzák. Mit értünk az „interstitialis” kifejezés 

alatt? A test folyadéktereit aszerint, hogy sejten belül vagy sejten kívül helyezkednek-e el, 

feloszthatjuk intracellularis és extracellularis folyadékterekre. A sejten kívüli (extracellularis) 

tér két nagyobb egysége az interstitialis tér (röviden interstitium, vagyis sejtközötti tér) és a 

vérplazma (ami pedig a vér sejtek nélküli, folyékony részét jelöli). 

 

A parathormon (PTH) a mellékpajzsmirigyekben11 termelődő hormon (a 

mellékpajzsmirigyek a gége és a légcső előtt elhelyezkedő pajzsmirigy hátsó felszínébe 

ágyazódó négy darab hormontermelő egység; 19. ábra). A PTH hatására a vérplazma Ca2+-

szintje emelkedik; elválasztásának ingere a plazma Ca2+-koncentrációjának csökkenése. Ennek 

egyik mechanizmusa az, hogy az osteoclast sejtek tevékenységét serkenti, s így a csontbontás 

felé tolja el az egyensúlyt, Ca2+-ionokat szabadítva fel a csontszövetből. A PTH egy másik 

hatása az, hogy emeli társhormonjának, a kalcitriolnak a termelését, ez pedig csökkenteni fogja 

az övét. Ehhez hasonló „fék-mechanizmusok” gyakran épülnek a hormonális szabályozásba, 

segítségükkel a rendszer megakadályozza az egyes hormonok termelésének elszabadulását, 

„túllövését”. 

 

 
19. ábra: A pajzsmirigy (hátulnézetből) és a mellékpajzsmirigyek 

                                                 
10 A napi kb. 1 grammnyi bekerült mennyiségnek mintegy 30%-a szívódik fel, kerül a vérplazmába, s ennek a 

mennyiségnek egyharmada a bélen át a széklettel, kétharmada a vesén át a vizelettel ürül ki 
11 glandula parathyroidea 
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A kalcitriol12 egy szteroidhormon. Előanyaga a bőrben lévő koleszterin, amely 

ibolyántúli (UV) sugárzás hatására átalakul egy kolekalciferol nevű vegyületté (ezt D3-

vitaminnak is hívják, és ezt kapjuk kisgyermekkorban D-vitamin-cseppek formájában). Ez az 

anyag a májban és a vesében zajló átalakító lépések után válik hatásos hormonná, melyet 

kalcitriolnak nevezünk. Ez a hormon a PTH-hoz hasonlóan emeli a vérplazma Ca2+-szintjét (a 

PTH termelődését pedig az előbb említetteknek megfelelően csökkenti). A növekedés 

korszakában a kalcitriol a beleken keresztüli Ca2+-felszívás fokozásával emeli a vérplazma 

Ca2+-szintjét, így a nettó kalciumbeépülést segíti elő. Ezért a kalcitriol hosszú távon 

elengedhetetlen a csontfelépítés normális lefolyásához, s ezen keresztül a normális 

csontfejlődéshez. Hiánybetesége a rachitis vagy angolkór. Ha a szervezet korai gyermekkorban 

nem jut a táplálékkal elég D-vitaminhoz és/vagy elegendő napfényhez, a vérplazma Ca2+-szintje 

túl alacsony lesz, s ezért a csontszövet mineralizációja is elégtelen lesz. A lágy csontok a 

különböző erőhatásokra elgörbülnek, maradandó elváltozásokat okozva a csontvázban. 

Amikor a szervezet növekedése már megállt, a kalcitriol a vérplazma Ca2+-szinjének 

csökkenésekor mobilizálja a Ca2+-ionokat a csontokból, így emelve a plazma Ca2+-szintjét. 

Hatásának egyik mechanizmusa az osteoclast-aktivitás emelése13. 

 

A kalcium-homeosztázist befolyásoló harmadik fontos hormon a kalcitonin. Ez a 

hormon a pajzsmirigy terméke, a pajzsmirigy szövetében elszórtan elhelyezkedő sejtek állítják 

elő. Termelődésének ingere a vér Ca2+-szintjének emelkedése. A kalcitonin hatására a 

csontbontó sejtek csökkentik tevékenységüket, s így a Ca2+ csontba történő beépülése felé 

tolódik el az egyensúly. Ennek eredményeképpen a vérplazma Ca2+-szintje csökken. 

A Ca2+-háztartást a fenti három fő hormon mellett egyéb, kisebb hatású hormonok is 

befolyásolják járulékosan. A mellékvesekéregben termelődő glükokortikoidok, mint a kortizol, 

a csontfaló sejtek működését serkentik, ezáltal a csontállomány csökkenésének irányába 

hatnak. Mivel ez a hormoncsoport és származékai hatékony gyulladáscsökkentő hatásúak, 

terápiás célzatú, hosszú ideig tartó adásuk, vagy túltermelésük a szervezetben megnöveli a 

csontelvékonyodás, a csonttörések kockázatát. 

Az ösztrogének a női nemi hormonoknak egy fontos csoportját alkotják, elsődleges szerepük a 

szervezetben tehát a nemi működések szabályozásában áll. Azonban a csontrendszerre is 

kifejtenek hatást, mégpedig az osteoclast sejtek működésének gátlásán keresztül, vagyis a 

csontépülés–csontbomlás egyensúlyának beállításához járulnak hozzá, az épülés felé hatva. 

Amikor azonban a női szaporodóképes időszak véget ér (menopausa), a nemi hormonok 

termelése is erősen lecsökken. Ezáltal a korábban kifejtett „védőhatás” lekerül a csontokról, s 

így fokozódik a csonttörések előfordulásának valószínűsége. 

  

                                                 
12 1,25-(OH)2-D3-vitamin 
13 A PTH és a kalcitriol is hat például a vese Ca2+-visszaszívására is. 
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2.2. Izomrendszer – Systema muscolorum 

 

Testünkben az izomszövet három formában jelenik meg: ezek a simaizom, a szívizom 

és a harántcsíkolt izom. Ebben a fejezetben először a simaizomszövet és a harántcsíkolt 

izomszövet tulajdonságait és működését tekintjük át, majd az ember főbb vázizmaival 

ismerkedünk meg. A szívizomszövet tulajdonságaival a keringés tárgyalásakor fogunk 

foglalkozni. 

 

 

2.2.1. Élettani ismeretek 
 

2.2.1.1. Simaizom 

A simaizomszövetet azért hívjuk „sima izomnak”, mert sejtjeiben az összehúzást végző 

fehérjemolekulák nem szerveződnek olyan, fénymikroszkópban is látható rendezett 

csoportokba, mint a másik két izomszövet-típus esetében (20. ábra). A simaizom 

törzsfejlődésileg ősibb megjelenésű, mint a harántcsíkolt izom, és a szervezetben nagyon 

sokféle alakban találhatjuk meg14. Szerepüket tekintve összefoglalóan azt mondhatnánk, a 

simaizmok vegetatív effektorsejtek. (A vegetatív elnevezés arra utal, hogy az 

életműködéseinkhez szükséges feladatokat végzik akarattól függetlenül működtetve, míg az 

effektor azt jelenti: végrehajtó, hatást kivitelező.) Ekképp megtaláljuk őket olyan 

szervrendszerekben és szervekben, mint a keringési rendszer, a légutak, a tápcsatorna, a lép, az 

urogenitalis (húgy-ivari) rendszer, a bőr, vagy a belső szemizmok. 

Az összehúzódás jellemző típusa szerint a simaizmokat tónusosan és fázisosan összehúzódó 

csoportokra bonthatjuk15. A tónusosan összehúzódó izmok szinte állandóan összehúzott 

állapotban vannak. Ilyenek például az érfalakban található simaizmok, a tápcsatornában és a 

húgy-ivari rendszerben található záróizmok (sphincterek), vagy a nemi szervek erectilis 

szöveteiben lévő barlangos testek simaizmai, melyeknek tónusosan összehúzott állapota csak 

az erectio tartamára oldódik, biztosítva a véröblök kitágulását s a vér beáramlását. A fázisosan 

működő simaizmok ezzel szemben időszakos összehúzódásokat produkálnak, az adott 

tevékenységnek megfelelő gyakorisággal. Ilyen simaizmok felelősek például a tápcsatorna és a 

húgy-ivari rendszer továbbító mozgásaiért. 

 

                                                 
14 a szervezet legheterogénebb sejtcsoportja a simaizom 
15 Ez a felosztás merőben működési szempontból érvényes, és azért alkalmazzuk csupán, hogy könnyebben 

megérthessük a simaizmoknak a szervezetünkben betöltött szerepét. Az összehúzódás tipizálása élettani 

szempontból eltérő kategorizálást igényelne. 
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20. ábra: Simaizomszövet fénymikroszkópos képe (nyelvből). A sötét képletek a 

sejtmagok; a sejtben csíkozottság nincsen. 

A felvétel a DE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani 

metszetanyagából készült. 
 

 

A simaizmokban az összehúzódás egymáson elcsúszó aktin és miozin nevű 

fehérjemolekuláknak köszönhető, csakúgy, mint a többi izomszövet-típusban. Azonban a 

simaizomban az energiát szolgáltató ATP bontása viszonylag lassan zajlik, így az összehúzódás 

lassan, másodpercek alatt fejlődik ki. Azonos keresztmetszetre nézve a simaizom nagyobb erőt 

tud kifejteni, mint a harántcsíkolt vázizom, és még energetikai költsége is kisebb, mert kevesebb 

ATP-t használ fel. Az összehúzódás megindítója Ca2+-szint-emelkedés az izomsejt 

plazmájában. 

A simaizmok összehúzódása három alapvető aktiválási mechanizmussal valósul meg. 

Egy részükben a vázizmokhoz hasonlóan idegi jelek (akciós potenciálok; ld. következő félév) 

szolgáltatják az összehúzódási parancsot. Más részükben, mint pl. a tápcsatorna ún. „lassú 

hullámok” elvén működő izomsejtjeiben, periodikus összehúzódások jönnek létre oly módon, 

hogy a sejthártya igazán sohasem kerül nyugalomba, hanem elektromos állapota (amin a sejtek 

összehúzódása és nyugalmi állapota alapszik) folyamatosan ingadozik két szélső helyzet között, 

így az összehúzódás periodikus és bizonyos értelemben automatikus. Az összehúzódás 

harmadik típusa az úgynevezett miogén válasz. A miogén válasz lényegében azt jelenti, hogy 

az izomsejt megnyújtásra összehúzódással válaszol, mert a nyújtás hatására membránjában 

Ca2+-csatornák nyílnak, s a beáramló Ca2+ kontrakciót indít el. Ez a mechanizmus nagyon 

fontos például a véráramlás szabályozásában, hiszen az esetlegesen érkező nagy térfogatú 

vérnek az érfalra kifejtett tágító hatása pontosan összehúzódást fog kiváltani az érfalban 

körkörösen elhelyezkedő simaizomsejtekben, s így a tágító hatás saját magát fogja lefékezni. 

A simaizmok aktiválása a fent említett mechanizmusok mellett mediátormolekulák (parakrin 

molekulák vagy hormonok) hatására is bekövetkezhet. Az érfal simaizomsejtjeiben például az 

angiotenzin II (ld.: kiválasztás), a vazopresszin (ld. köv. félév), és nagy mennyiségben az 

adrenalin is kiválthat összehúzódást. Kóros esetben, például allergiás sokk állapotában a 

felszabaduló hisztamin16 görcsös kontrakciót okozhat a simaizomsejtekben, hörgő- és 

hörgőcskegörcsöt eredményezve. 

                                                 
16 a légúti hízósejtekből szabadul fel 
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2.2.1.2. Harántcsíkolt izom 
A harántcsíkolt izom nevét onnan kapta, hogy fénymikroszkóp alatt a sejtben annak 

hossztengelyére merőleges csíkozottságot látunk, ami a szabályos sorokba rendeződött 

összhúzékony fehérjefonalaknak (más néven myofilamentumoknak), az aktinnak és a 

miozinnak köszönhető (21. ábra). 

 

 
21. ábra: Harántcsíkolt izomszövet fénymikroszkópos képe. A sejtmagok (lilával) 

perifériális helyzetűek, a sejtet az aktin és miozin fehérjeszálak töltik ki. 

A felvétel a DE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani 

metszetanyagából készült. 

 

A harántcsíkolt izomszövet sejtjei az egyedfejlődés során kezdetben különállóak, majd 

összeolvadnak, s így sokmagvú, hosszú izomsejteket hoznak létre. Ezeket a sejteket 

izomrostoknak is nevezzük. Ez a szövet alkotja vázizmainkat, melyeket akaratlagosan képesek 

vagyunk mozgatni. Ezekben az izmokban az összehúzódás ereje és sebessége az 

idegrendszerből érkező parancs nagyságával arányos, önállóságuk tehát a simaizmokkal 

ellentétben nincs. Az összehúzódás megindítója itt is Ca2+-koncentráció emelkedése a sejtben; 

befejező lépéseként pedig az aktin fonalak beljebb csúsznak a miozin molekulái közé, 

természetesen ATP-bontás terhére. Mivel az aktin és miozin molekulái a sejtben kis lemezszerű 

szerkezeteken17 horgonyoznak18, az aktin-miozin elmozdulás ezeket közelíti egymás felé, s a 

sok lemezke közeledése végeredményben a teljes sejt összehúzódását eredményezi. A 

kontrakció mechanizmusát a 22. ábra szemlélteti. 

 

                                                 
17 az ábrán a Z-lemez 
18 a miozint a titin nevű rugalmas fehérjemolekula kapcsolja a Z-lemezhez. A két Z-lemez határolta egység az 

izomsejt összehúzódásának működési egysége, és sarcomernek nevezzük. 
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22. ábra: A harántcsíkolt izom összehúzódásának molekuláris háttere 

 

Az aktomiozin-elmozdulás az ún. aktív feszülés alapja. A sejtekben azonban található egy 

rugalmas molekulák alkotta, passzív feszülést eredményező rendszer is, amelynek segítségével 

a sejt megnyúlásra feszüléssel válaszol (ne keverjük ezt össze a miogén válaszban ismertetett, 

ioncsatorna-nyitásra fellépő, aktív összehúzódással). 

Mint fentebb láthattuk, a harántcsíkolt izom a kontrakcióra késztető idegi jel (akciós potenciál) 

hatására húzódik össze. Ezt azonban csak akkor teszi meg, ha membránjának nyugalmi állapota 

már visszaállt. A harántcsíkolt izom kontrakciója csak a nyugalmi állapot visszaállását 

követően indul el, így a sejt az összehúzódás alatt már képes új idegi jelet fogadni, és új 

összehúzódást elindítani, mielőtt még elernyedt volna. Ezért a kontrakció alatt érkező újabb 

ingerületek – megfelelő gyakorisággal érkezve – összeolvadó kontrakciót váltanak ki. 

 

A szívizomban ezzel szemben a membrán „megnyugvása”, vagyis jelfogadó képességének 

visszaállása lassú folyamat, és csak az összehúzódás után ér véget. A szívizom így újabb 

ingerületre csak a kontrakció lezajlása után tud válaszolni. Ezért a szívizom-összehúzódások 

normál élettani körülmények között nem olvadnak össze. 

Mi a haszna az összeolvadó kontrakcióknak a vázizomban? Ha nem lenne lehetőség az 

összehúzódások összeolvadására, a mozdulataink legfeljebb rángásszerűek lehetnének. Az, 

hogy alapvető mozgásainkat kivitelezni tudjuk, képesek legyünk fogni, guggolni, emelni, 

beszélni, kerékpározni, stb., annak köszönhető, hogy vázizmainkat több-kevesebb ideig 

összehúzott állapotban tudjuk tartani. Ez a jelenség ugyanakkor kerülendő a szívizomban, 

hiszen a tartós összehúzódás a keringés folyamatosságát borítaná fel. 

 

Mechanikai jellemzők. Az összehúzódás mechanikai tulajdonságait illetően a kontrakciót két 

szélső típus közé esőként jellemezhetjük. Egyik típus az izotóniás kontrakció, mely alatt az 

izom úgy rövidül meg, hogy közben feszülése változatlan. Nagyjából ez történik például 

felkarunk hajlítóizmában (kétfejű karizom; „bicepsz”), amikor változatlan erővel felemelünk 

egy könnyű tárgyat. Az izometriás összehúzódás során az izom hossza nem változik, de 

feszülése nő. Ez zajlik például a kar feszítőizmában (háromfejű karizom; „tricepsz”), ha egy 
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számunkra mozdíthatatlan tárgyat, például egy oszlopot akarunk kezünkkel egyre nagyobb 

erővel eltolni a helyéből (változatlan kartartás mellett). Vázizmaink összehúzódásaiban 

általában egyszerre zajlik a kettő, vagyis az izom részlegesen összehúzódik, és feszülése is 

megnő. 

 

Energetikai jellemzők. A vázizom működésének hatásfokáról elmondható, hogy a felhasznált 

(ATP-kötések felbontásából származó) kémiai energia 40-50%-át hasznosítja a kontrakció 

során, a maradék pedig hővé alakulva az izom környezetének adódik. Ennek a hőveszteségnek 

köszönhetően a vázizomnak óriási jelentősége van a hőszabályozásban, hiszen túl alacsony 

testhőmérséklet esetén vázizmaink rángásszerű összehúzódásaival (didergés, reszketés) 

jelentős mennyiségű hőt vagyunk képesek előállítani. Ugyanez az oka annak, hogy erőteljesebb 

fizikai tevékenység közben kimelegszünk és izzadunk: a verejtékezés már egy hűtést célzó 

válasz a szervezet részéről, mivel a vázizmok túlságosan sok hőt termeltek (a verejték párolgása 

pedig hőt von el a testtől). 

 

Izomtípusok. Vázizmainkban az izomsejtek működési jellemzői nem egyformák. Kissé 

leegyszerűsítve, két nagyobb csoportba sorolhatjuk őket. A fehér izomrostok gyors, nagy 

erőkifejtést tesznek lehetővé: hirtelen, nagy erejű mozdulatok végzésekor ilyen sejtek lépnek 

működésbe. A helyváltoztatás izmai tipikusan ilyenek: segítségükkel rúgunk, lendítünk, 

dobunk, ütünk, megiramodunk, stb. A vörös izomrostok ezzel szemben lassú összehúzódás-

elernyedés ciklust mutatnak – kitartó, tónusos jelleggel működő izmaink javarészt vörös 

rostokból állnak. Ebbe a csoportba taroznak testtartásunkért felelős (antigravitációs) izmaink és 

„állóképességi” izmaink. Vázizmaink azonban sohasem tisztán fehér vagy vörös izmok, mindig 

keverten tartalmazzák mindkét rosttípust, pusztán ezek részaránya tér el bennük; ráadásul ez az 

eltérés nagy népességbeli változatosságot is mutat. 

 

Oxigénellátás. Mozgásunk során előfordul, hogy izmainkat olyankor is működésre kell 

késztetnünk, amikor szervezetünk már nem képes elegendő oxigénnel ellátni őket. Ez fordulhat 

elő tartós fizikai munka során, nagy intenzitású sporttevékenység esetén. Ilyenkor részlegesen 

oxigénhiányos, ún. anaerob munkavégzés történik: vázizmaink képesek oxigén relatív 

hiányában is működni, igaz, meglehetősen alacsony hatásfokkal. Amikor elég oxigén van jelen, 

egy molekula szőlőcukor lebontása (elvben) 38 molekula ATP előállítását eredményezi (ne 

felejtsük el, az ATP az összehúzódáshoz szükséges). Amikor nincs jelen elegendő oxigén, az 

izomsejtekben erjedés is végbemegy, melynek során összesen csupán 3 molekulányi ATP 

keletkezik. Ez tehát egy olyan anyagcsereút, amely hatásfokát tekintve messze van az 

oxigénellátott állapot energiatermelésétől, cserébe gyors, és lehetővé teszi az izomműködés 

fenntartását. Az erjedés két fő típusa a természetben az alkoholos és a tejsavas erjedés, annak 

megfelelően, mi lesz a szőlőcukor lebontásából keletkező termék. Az élesztőgombákban az 

erjedés alkoholos típusú, itt a hat szénatomos szőlőcukorból két db. CO2 (ettől pezseg, forr a 

bor) és két db., két szénatomos etil-alkohol molekula jön létre. Az ember izmaiban, 

enzimkészletének megfelelően, tejsavas erjedés megy végbe. A szőlőcukor lebontásából 

származó (három szénatomos) tejsav viszont egy bizonyos koncentráció felett káros, és a 

szervezet visszaalakítja glükózzá. Ez a Cori-körnek nevezett körfolyamatban megy végbe19 . A 

Cori-körben az izomsejtek a keletkezett tejsavat a véráramba adják le, innen a májba kerül, 

amely visszaalakítja glükózzá, amit aztán a vér az izmokba szállít, s ezek vagy újra 

felhasználják, vagy pedig elraktározzák glikogén formájában20.  

                                                 
19 Leíróikról, Carl Ferdinand Cori és felesége, Gerty Theresa Cori cseh származású, USA-ban dolgozó 

biokémikusokról nevezték el. 
20 A tejsavat a szervezet pihentebb állapotban lévő izmai is képesek visszaalakítani piroszőlősavvá, és végül 

elégetni oxigén jelenlétében; ez a Cori-kör mellett egy másik jelentős módja a tejsav semlegesítésének. 
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Az anaerob glükózbontás (vagyis az erjedés) a fehér rostokra jellemzőbb, a vörös izmokban az 

aerob út van túlsúlyban. Éppen ezért a vörös rostok jobban függnek a vérellátástól: gazdagon 

hajszálerezettek, így az állandó és bő vérellátás folyamatosan glükózt és oxigént biztosít 

nekik21. Emlékezhetünk, hogy az izomsejtek ATP bontásából jutnak hozzá az összehúzódáshoz 

szükséges energiához. Nos, az izomsejtek rendelkeznek egyfajta (picinyke, és gyorsan 

kimerülő) ATP-raktárral is, ez pedig az úgynevezett kreatin-foszfát molekulákból álló tartalék. 

A molekula olyan foszfátcsoportot tartalmaz, amely – enzimatikus úton – áthelyezhető a két 

foszfátcsoportot tartalmazó ADP molekulára, mely így visszaalakul ATP-vé, és újra képes 

energiát szolgáltatni: 

 

ATP → ADP + P + Energia 

 

Kreatin-P + ADP → Kreatin + ATP 

 

Ennek és az előzőekben leírt ismereteknek alapján láthatóvá válik tehát, hogy az izmok 

kifáradásának tényezői 

- a kreatin-P készletének kimerülése (így tehát az elfogyott ATP nem tud 

regenerálódni), 

- a glikogénraktárak kiürülése (a glükózegységekből felépülő glikogén elfogytával a 

sejtnek nem áll rendelkezésére glükóz, amelynek elbontásával ATP-t nyerhetne)22. 

 

 

2.2.2. Anatómiai ismeretek 
 

Csontvázizomzatunkat mintegy 350 izom alkotja, melyek közül néhánnyal 

megismerkedünk majd név szerint is. Izomzatunk a testsúly 40-45%-át teszi ki (fiatal felnőtt 

férfiban az arány kb. 40-50%), és ennek ¾ része víz. A nemek közötti izomzati különbségnek 

az oka az, hogy a férfi nemi hormonok fokozzák a fehérjeszintézist az izomszövetben. Az 

izomzat mennyiségbeli nemi eltérése azonban csak statisztikai átlag, természetesen vannak 

gyengébb izomzatú férfiak és erősebb izomzatú nők is. Anatómiai szempontból az izom 

részének tekintjük az összehúzódást végző, aktív részét, az izomhast, és a passzív inat is, mely 

előbbit a csonthoz kapcsolja (23. ábra). 

                                                 
21 Ezekben a sejtekben kevés a glükózt raktározó glikogén, de O2-raktárral rendelkeznek – ez a mioglobin nevű 

fehérjéhez kötődő O2. 
22 A harmadik lehetőség az ideg–izom csatlakozás transzmitterkészletének kimerülése (az idegvégződések hiába 

szállítják a központi idegrendszer felől az ingerületet, nem tudják azt átadni az izomsejteknek). Ez azonban 

inkább csak elméleti lehetőség, a gyakorlatban igen ritkán fordulhat elő. 
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23. ábra: Az izom részei 

 

Az izomszövet hierarchikus felépítésű, alapegységei az izomsejtek. Az izomsejtet izomrostnak 

is nevezzük. Egy izomsejtben sok-sok, aktin és miozin alkotta fehérjefonalat (izomfonalat) 

találunk. Sok izomsejtet egy kötőszöveti réteg foglal egybe, izomnyalábot hozva létre. Sok 

izomnyalábot ismét egy kötőszöveti hártya, az izompólya fog össze, így alakítva ki magát az 

izmot (24. ábra). 

 

 
24. ábra: Az izom hierarchikus felépítése – izomfonál, izomsejt, izomnyaláb, izom 

 

Az izmok alaktanilag igen változatosak, találunk közöttük például hosszú és rövid izmokat, 

gyűrű alakúakat, és széles, lapos, lemez alakú izmokat is. Az izmoknak nagyon fontos, 

mozgáskönnyítő járulékos elemei az ínhüvelyek és a nyálkatömlők (a nyálkatömlő anatómiai 
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neve bursa) (25. ábra). Az ínhüvelyek az inak körül elhelyezkedő védőburkok, melyek a 

mechanikailag sérülékeny helyeken – pl. boka, csukló, tenyér, lábfej – óvják az inak épségét. 

A nyálkatömlők a nagyobb ízületek körül (az izom és az ízület között) és az inak csontokhoz 

való tapadása alatt található, ízületi folyadékkal telt, lapos zsákocskák. 
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25. ábra: Nyálkatömlők a vállban, nyálkatömlők és ínhüvelyek a kézben 

 

 

2.2.2.1.Az emberi test fontosabb izmai 
 

Testünk főbb izmait a nagyobb régióknak megfelelően fogjuk áttekinteni: e csoportok a 

fejizmok, a nyakizmok, a törzsizmok és a végtagizmok. Az izmok tárgyalásakor csak részleges 

áttekintést fogunk végezni: az ismertebb izmok mellett néhány kevésbé ismertet is 

megemlítünk, a válogatás azonban ebben teljesen önkényes. 

 

2.2.2.1.1. Fejizmok. A fejizmokon belül megkülönböztethetünk úgynevezett mimikai 

izmokat és rágóizmokat. 1) A mimikai izmok játéka alkotja sokféle arckifejezésünk 

alapját (26. ábra). Ide soroljuk például az alábbi izmokat: 

- homlok-nyakszirti izom – musculus (occipito)frontalis 

- szemrés körkörös záróizma v. szem körüli izom – m. orbicularis oculi 

- szájrés körkörös záróizma v. száj körüli izom – m. orbicularis oris 

- trombitásizom – m. buccinator 

- nevetőizom – m. risorius 

A homlokizom (musculus frontalis) egy széles, lapos izom, ami egy, a koponyatetőn át húzódó 

inas lemezzel kapcsolódik a nyakszirti izomhoz (az inas lemezek neve aponeurosis). Tehát a 

homlokizom és a nyakszirti izom tulajdonképpen egyazon izomnak a két izomhasi része, 

együttesen pedig homlok-nyakszirti izomnak (musculus occipitofrontalis) nevezzük őket. A 

szemrés körkörös záróizma (musculus orbicularis oculi) segítségével tudjuk szemünket 

becsukni, pislogni és szemrésünket szűkíteni-tágítani, mely mozgás az emberben a szándék és 

az érzelmek kifejezési lehetőségeinek széles tárházát biztosítja. A szájrés körkörös záróizma 

(musculus orbicularis oris) egy többrétegű izom, mely ajkaink szövetének fő alkotója (így azok 
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mozgatója), és a száj nyitása-csukása mellett a beszédképzésben, a fúvós hangszerek 

megszólaltatásában, valamint a legkülönfélébb arckifejezések létrehozásában vesz részt. A 

trombitásizom (m. buccinator) onnan kapta nevét, hogy a levegő erőltetett kifújáskor 

használjuk, de emellett szívóerő képzésében és a falatnak a fogak közé terelésében is nagy 

szerepe van. A nevetőizom (m. risorius) mosolygáskor és nevetéskor oldalirányba húzza a 

szájat. 

2) A rágóizmok közé soroljuk a 

- rágóizom – m. masseter 

- halántéki izom – m. temporalis nevű izmokat (26. ábra). 

A musculus masseter magyar neve is rágóizom és a rágóizmok csoportjába is tartozik, ez a 

kettős elnevezés azonban ne zavarjon meg minket. Ez az izom a mandibula alsó részét köti 

össze a járomívvel (ld. koponyacsontok), és az állkapocscsontot emeli felfelé, s így a rágás 

legfőbb izmaként működik. A halántékizom (m. temporalis) széles, legyező alakú izom, mely 

a halántékcsonton szétterülve ered, alul pedig a mandibula felső szárán tapad. Feladata az 

állkapocscsont emelése és hátravonása, így szintén a rágásban kap szerepet. Itt érdemes talán 

egy picit megállnunk, hogy az eredés és tapadás fogalmait tisztázzuk. Megegyezés szerint az 

izom eredésének nevezzük azt a rögzülési pontot, amely (általában) nem mozdul el az izom 

kontrakciójakor, vagyis amelyhez képest az izom húzza a másik végét. Ezzel szemben a 

tapadás az a rögzülési pont, amelyik mozog az izom összehúzódásakor. Jelen esetben, a 

rágómozgás során, a mozdulatlan halántékcsont lesz az eredési pont, és az elmozduló alsó 

állkapocs lesz a tapadási. Természetesen biológiai képzésünk során nem az lesz a legfontosabb, 

hogy az izmok eredési és tapadási helyeit „bevágjuk”, lényegesebb, és egyúttal elég is, ha 

ismerjük, milyen csontok között biztosít az adott izom összeköttetést és mozgást; az eredés és 

a tapadás logikusan kikövetkeztethető. 
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3. ábra: Fejizmok 
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2.2.2.1.2. Nyakizmok.  
1) Felületes izmok 

- nyakbőrizom – platysma 

- fejbiccentő izom – musculus sternocleidomastoideus 

2) Nyelvcsonti izmok 

3) Mély nyakizmok 

 

A több réteget képező számos nyakizom közül csupán néhánnyal ismerkedünk meg. A 

nyak jellegzetes felületes izma a bőr alatt futó platysma vagy nyakbőrizom (26. ábra), mely a 

mell bőrétől a mandibula aljáig terjed, ahol a csonthoz, több itt található izomhoz, a bőrhöz és 

a bőralatti kötőszövethez is kapcsolódik. Összehúzódáskor kissé süllyeszti az állat, hozzájárul 

az alsó ajak valamint a szájszöglet lebiggyesztéséhez, és a nyak elülső részének bőrét is képesek 

vagyunk általa összehúzni. Szembetűnő nyaki felületes izom a fejbiccentő izom is (26-27. ábra), 

melynek anatómiai neve, a m. sternocleidomastoideus tartalmazza a csontok nevét, melyekhez 

az izom rögzül: a „sterno-” tag a sternumot jelöli, a „cleido-” tag a clavicula másik 

megnevezése, a „mastoideus” pedig a halántékcsont úgynevezett csecsnyúlványáról kapta a 

nevét23, mely a fülcimpánk alatt-mögött tapintható (27. ábra felső része). Szerepe a fej oldalra 

fordítása, fekvő helyzetben az emelése, valamint a nyak hajlítása (tehát nevével ellentétben nem 

a fej biccentése). 

 

                                                 
23 processus mastoideus 
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3. ábra: A fejbiccentő izom 

 

A nyak izmainak másik fontos csoportját alkotják az úgynevezett mély nyakizmok24 és a 

nyelvcsonti izmok. E csoportokat részletesen nem tárgyaljuk. 

 

2.2.2.1.3. Törzsizmok.  
1) Mellizmok 

a) Thoracohumeralis izmok 

- nagy mellizom – m. pectoralis major 

- kis mellizom – m. pectoralis minor 

- elülső fűrészizom – m. serratus anterior 

b) A mellkas saját izmai 

- külső bordaközti izom (izmok) – m. intercostalis externus; tsz.: musculi intercostales 

externi 

- belső bordaközti izom (izmok) – m. intercostalis internus; tsz.: mm. intercostales 

interni 

- rekeszizom – diaphragma 

2) Hátizmok 

a) Felületes hátizmok 

- csuklyásizom – m. trapezius 

                                                 
24 mint például a nyakcsigolyák és a felső két borda között található, a nyakat sátorszerűen burkoló bordatartó v. 

scalenus izmok 
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- széles hátizom – m. latissimus dorsi 

- nagy rombuszizom – m. rhomboideus major 

- kis rombuszizom – m. rhomboideus minor 

- lapockaemelő izom – m. levator scapulae 

b) Mély hátizmok 

c) Tarkóizmok v. tarkófejizmok – suboccipitalis izmok 

3) Hasizmok 

- egyenes hasizom – m. rectus abdominis 

- külső és belső ferde hasizom – m. obliquus abdominis externus et internus 

- haránt hasizom – m. transversus abdominis 

 

A törzsizmok három nagy csoportba sorolhatóak: mellizmok, hátizmok és hasizmok. 

Ezen izmok közül jónéhány nemcsak a törzs, hanem a karok mozgatásában is jelentős szereppel 

bír. Nézzük őket csoportok szerinti bontásban. 

2.2.2.1.3.1. Mellizmok. A mellizmok egy része az ún. thoracohumeralis izmok 

csoportjába tartozik, mert a mellkast (thorax) kötik össze a felkarcsonttal (humerus) valamint a 

függesztőövvel, és így mozgatják a kart. Legismertebb köztük talán a nagy mellizom (m. 

pectoralis major; 28. ábra), amelynek fő szerepe az, hogy a karokat a középvonal irányába 

húzza (ölelés), valamint a testtől történő eltoló mozgatást végzi (pl. fekvőtámasz). A 

szegycsonton valamint a kulcscsonton ered, és a felkarcsonton tapad. Izompólyájához (fascia-

jához) rögzül az emlő. 

 

 
3. ábra: A nagy és a kis mellizom 
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Alatta helyezkedik el a kis mellizom (m. pectoralis minor; 28. ábra), mely a lapocka előreugró 

nyúlványát25 köti össze néhány bordával26. A lapockát – és így a vállat – húzza előre-lefelé a 

mellkas irányába. Az elülső fűrészizom (m. serratus anterior; 29. ábra) a test oldalán látható, 

csipkés rajzolattal megjelenő, legyezőszerű izom, mely a felső 8-9 bordát és a lapockát27 köti 

össze. Ez az izom a lapockát húzza előrefelé (oldalt, a bordák körül), s így a vállakat és a karokat 

is mozgatja előre, ezért az előre történő nyúlás és ütés kivitelezésében vesz részt. 

  

 

 
29. ábra: Az elülső fűrészizom 

 

 

A mellkas saját izmai a mellkasfal és a mellkason belüli terek mozgatásáért felelősek, ezért 

légzési izmokként működnek. A bordaközti izmok (30. ábra) lapos izomegységek, melyek az 

egyes bordák között találhatóak, így a mellkasfal alkotásában betöltött szerepük mellett a 

bordákat mozgatják. A külső bordaközti izmok (musculi intercostales externi) belégzéskor a 

bordákat távolítják egymástól, így ezeket belégző izmokként tartjuk számon28. A belső 

                                                 
25 hollócsőrnyúlvány; processus coracoideus 
26 3., 4., 5. 
27 a lapocka medialis, gerinc felé eső szélét 
28 E funkciójukat nyugalmi és erőltetett belégzéskor is betöltik. 



52 

 

bordaközti izmok (musculi intercostales interni) az előbbiekre merőlegesen futó rostokból 

állnak, összehúzódásukkal közelítik a bordákat egymáshoz, ezáltal szűkítik a mellkasfal 

térfogatát. Ezek tehát kilégző izmok, de mivel maga a kilégzés passzív folyamat, a belső 

bordaközti izmoknak csak erőltetett kilégzéskor jut szerep. 

 

 
30. ábra: A bordaközti izmok elhelyezkedése 

 

A kupola alakú rekeszizom (diaphragma) legfontosabb légzőizmunk (31. ábra). A hasüreget és 

a mellüreget határolja el egymástól, de bizonyos képletek – erek, nyirokerek, idegek és a 

nyelőcső – átfúrják. Csúcsi részére fekszik a szív. Belégzéskor húzódik össze, ezáltal lefelé 

mozdul, és a mellüreget tágítva levegőbeáramlást idéz elő a tüdőben. Érdekes nemi különbség 

mutatkozik meg a nyugalmi légzés során: nőknél a bordaközti izmok nagyobb igénybevételével 

megvalósuló mellkasi légzés az erőteljesebb (különösen várandósság idején), míg férfiaknál az 

inkább rekeszizmot használó hasi légzés az uralkodó. 
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31. ábra: A rekeszizom alulnézetből 

 

2.2.2.1.3.2. Hátizmok. A felületes hátizmok a koponyát és a gerincoszlopot kapcsolják 

össze a vállöv csontjaival és a felkarcsonttal, ennélfogva a váll és a kar mozgatásában játszanak 

jelentős szerepet. Egyik közismertebb felületes hátizmunk a csuklyásizom (m. trapezius), mely 

a koponya tarkótájékát és a gerincoszlop felső felét köti össze a kulcscsonttal és a lapockával 

(32. ábra) A lapockát, és így a vállakat mozgatja. Másik ismertebb hátizom a széles hátizom (m. 

latissimus dorsi), mely a gerincoszlop alsó felén (plusz néhány alsó bordán) ered, és a 

felkarcsonton tapad (32. ábra). A kar hátrahúzásában (pl. evezés, fűrészelés), és a test 

felhúzásában (pl. húzódzkodás) van nagy szerepe. 
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32. ábra: A csuklyásizom és a széles hátizom 

 

A kis és nagy rombuszizom (m. rhomboideus minor et major) egy réteggel mélyebben, a 

csuklyásizom alatt fekszenek (33. ábra). A lapockát kötik össze nyaki- és hátgerinc megfelelő 

szakaszával, ezért a lapocka mozgatásában játszanak szerepet. A lapockaemelő izom (m. levator 

scapulae; 33. ábra)29
 nevének megfelelő szerepet játszik a lapocka mozgatásában. 

 

                                                 
29 Ez az izom a lapockacsontot a felső nyakcsigolyákkal kapcsolja össze. 
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33. ábra: A felületes hátizmok 

 

A mély hátizmok a gerincoszlop oldalán, a csigolyák és a bordák közötti „árokban”, a 

gerinc hosszában (nyaki–háti–ágyéki–keresztcsonti szakasz) végigfutó izomoszlopot alkotnak 

(34. ábra); részletesen nem tárgyaljuk őket. Szerepük a test egyenes tartásának biztosítása 

(törzsmerevítő izmok), és részt vesznek a gerinc fordításában és hajlításában is. 
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34. ábra: A mély hátizmok (az egyes izmok nevei nem képezik a vizsgaanyag részét) 

 

 

A tarkóizmokat (más néven tarkófejizmokat) vagy suboccipitalis izmokat (35. ábra) 

négy pár rövid izmocska alkotja, melyek a nyakszirtcsont és a felső csigolyák között 

helyezkednek el. Szerepük a fej hátra és oldalra történő mozgatása. 
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35. ábra: Suboccipitalis izmok (az egyes izmok nevei nem képezik a vizsgaanyag részét) 

 

 

2.2.2.1.3.3. Hasizmok. A hasfal izmai (36. ábra) széles, lapos izmok, melyek hasfal 

alkotása mellett a hasűri nyomás fenntartásában, hasprés kifejtése során (vizelés, székelés, 

hányás, köhögés, tüsszentés, szülés közben), a légzésben (erőltetett kilégzés), valamint a törzs 

mozgatásában játszanak fontos szerepet. A hasizmok összessége a gerinc, az alsó bordák és a 

medence bizonyos részeihez horgonyozva egy erős, hengerszerű palástot alkotva védi a hasűri 

szerveket. A hasizmok három egységben helyezkednek el. Mindháromnak a rostjai inas 

lemezekbe, aponeurosisokba tartanak, melyek a középső helyzetű, függőleges ínoszlopba, a 

„fehér vonal”-ba (linea alba) futnak30. Az egyenes hasizom (m. rectus abdominis) a legelöl 

található izom, mely a bordákat közelíti a medencéhez, s így a törzs behajlításában kap 

elsőrendű szerepet, ezenkívül az erőltetett kilégzésben is részt vesz. Rajta keresztben inas 

befűződések futnak.  

 

                                                 
30 A linea alba a szegycsont alsó nyúlványát köti össze a medence szeméremcsonti részével. 
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36. ábra: A hasizmok 

 

 

A ferde hasizom (m. obliquus abdominis ext. et int.) oldalt helyezkedik el, két rétegben, 

melyeknek izomrostjai egymásra merőlegesen futnak: a külső rétegé lefelé-előre, az belsőé 

pedig felfelé-előre (36. ábra). A ferde hasizom külső rétege kissé az egyenes hasizom síkja előtt 

helyezkedik el, míg a belső réteg vele egy síkban. Mozgatóként főként a törzs csavarásában és 

oldalra történő hajlításában játszik szerepet. 

A haránt hasizom (m. transversus abdominis; 36. ábra) helyezkedik el legalul, rostjai vízszintes 

irányban futnak. Ez az izom behúzza a hasfalat, mintegy fűzőként tartja a törzset, és emeléskor 

stabilizálja azt. 

 

 

2.2.2.1.4. Végtagizmok. 
1) A felső végtag izmai 

A vállöv izmai 

- deltaizom – m. deltoideus 

- nagy görgetegizom – m. teres major 

- kis görgetegizom – m. teres minor 

- (lapocka)tövis alatti izom – m. infraspinatus 
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- tövis feletti izom – m. supraspinatus 

Karizmok 

 Felkarizmok 

Hajlítóizmok – Flexorok 

- kétfejű karizom – m. biceps brachii 

Feszítőizmok – Extensorok 

- háromfejű karizom – m. triceps brachii 

 Alkarizmok 

 Kézizmok 

2) Az alsó végtag izmai 

Csípőizmok 

- nagy farizom – m. gluteus maximus 

Lábizmok 

 Combizmok 

Feszítőizmok 

- négyfejű combizom – m. quadriceps femoris 

Hajlítóizmok 

- kétfejű combizom – m. biceps femoris 

Közelítők – Adductorok 

 Lábszárizmok 

- elülső sípcsonti izom – m. tibialis anterior 

- gázlóizom – m. soleus 

- lábikraizom – m. gastrocnemius 

Szárkapcsi izmok 

 Lábfej izmai 

 

A végtagizmok a végtagokat a törzshöz közelítik és távolítják tőle, valamint hajlítják és nyújtják 

végtagjainkat vagy egyes részeiket. 

2.2.2.1.4.1. A felső végtag izmai 

A vállövi izmok a karok mozgatását végzik, valamint stabilizálják a vállízületet. A 

deltaizom (musculus deltoideus) a váll külső felületén látható (37. ábra), ahol a kulcscsontot és 

a lapockát köti össze a felkarcsonttal. A kart emeli és forgatja, valamint eltartja a testtől, amikor 

például nehéz tárgyat cipelünk. Három részből áll: az elülső, az oldalsó és a hátulsó osztatból. 

A kis és nagy görgetegizom (m. teres minor et major) a hátoldalon található, a lapockát a 

felkarcsonttal összekötő izmok (38. ábra)31. A tövis alatti és a tövis feletti izom (m. infraspinatus 

et supraspinatus; 38. ábra) a lapocka hátsó felszínén futó, erőteljesen kiemelkedő csonttaréjról, 

a lapockatövisről kapták nevüket (jóllehet, a lapockatövis egyáltalán nem tövis alakú). Ezek az 

izmok szintén a lapockát kötik össze a felkarcsonttal32.  

A fenti izmok közül négy egy funkcionális egységet alkot, az úgynevezett rotátorköpenyt vagy 

vállforgatóköpenyt. A rotátorköpeny izmai a teres minor, az infraspinatus, a supraspinatus és a 

subscapularis izom33.  

 

                                                 
31 A kis görgetegizom feladata a váll forgatása, a nagy görgetegizomé pedig a széles hátizomhoz hasonlóan a 

karok le- és hátrahúzása. 
32 Feladatuk a váll kifelé (infraspinatus) forgatása, valamint a kar közelítése (infraspinatus), ill. távolítása 

(supraspinatus). 
33 Ezek az izmok a fenti sorrendben tapadnak a felkarcsonton, mégpedig az első három a humerus hátsó oldalán, 

míg a subscapularis az elülső oldalán. 
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37. ábra: A deltaizom 

 

 
38. ábra: A görgetegizmok, a lapockatövis alatti és feletti izom 
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A karizmok közül a felkar hajlítóizma, a kétfejű karizom (m. biceps brachii; 39. ábra) 

bicepszként talán a legismertebb izom a hétköznapi életben. Két feje a lapocka egy-egy részén 

ered, míg alsó része egyetlen tapadással az alkar orsócsontjára rögzül. Feladata az alkar és a 

felkar közelítése (vagyis a kar behajlítása) és a behajlított könyöknél az alkar befelé fordítása. 

Antagonista (azaz a vele ellentétesen ható) izma a háromfejű karizom (m. triceps brachii; 39-

40. ábra), mely a felkarcsont hátoldalán található. A hétköznapi nevén tricepsz nevű izom 

három fejének egyike a lapockáról, másik két feje a felkarcsontról ered, és mindhárman egy 

közös tapadással a singcsont könyökbúbjához csatlakoznak. Az izom feladata a kar kinyújtása 

hajlított helyzetből. Ezzel a testtől való eltoló mozgásban és az ütésben is nagy szerepe van. Az 

egyéb, kisebb karizmokkal bővebben nem foglalkozunk. 

 

 
 

39. ábra: A kétfejű karizom 
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40. ábra: A kétfejű és a háromfejű karizom 

 

 

Az alkarizmokat nem tárgyaljuk részletesen. Közös jellemzőjük, hogy viszonylag rövid 

izomhassal és hosszú, akár az ujjakig is kifutó inakkal rendelkeznek (41. ábra). A hajlítók 

főként elöl, a tenyéri oldalon találhatóak34, a feszítők pedig főleg hátul, a kézháti oldalon35. 

 

                                                 
34 és a könyökízület belső részén, a singcsont felőli oldalon erednek 
35 és a könyökízület külső részén, az orsócsont felőli oldalon erednek 
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41. ábra: Az alkar izmai 

 

A kézfej izmai (42. ábra) apró, az ujjak finom mozgatását lehetővé tevő izmok, melyeknek 

részletes tárgyalásától szintén eltekintünk. A kézizmok főként a tenyéri oldalon és a 

kézközépcsontok között helyezkednek el. A kéz inait ínhüvelyek óvják (25. és 43. ábra), izmait, 

idegeit, és ereit pedig a robusztus tenyéri inas lemez, az aponeurosis palmaris védi (44. ábra). 
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42. ábra: A kéz izmai 
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43. ábra: Ínhüvelyek és nyálkatömlők a kézfejben 
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44. ábra: A tenyéri inas lemez (aponeurosis palmaris)  
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2.2.2.1.4.2. Az alsó végtag izmai 

A combcsontot a medencével és az alsó csigolyákkal összekötő izmok alkotják a 

csípőizmokat. Szerepük a törzs hajlítása, a lábak emelése, a comb oldalsó forgatása, és 

természetesen az egyensúly megtartásában is segítenek. A számos csípőizom36  közül csupán 

eggyel foglalkozunk, ez a nagy farizom (musculus gluteus maximus; 45. ábra), mely a 

legközismertebb izmok egyike, még ha nem is ismertük a nevét eddig. A m. gluteus maximus 

a csípőcsonton és a keresztcsonton ered, és a combcsonton tapad. 

 

 
45. ábra: A nagy farizom elhelyezkedése 

 

 

A combizmok közül kettőt említünk részletesebben: az elülső oldalon elhelyezkedő négyfejű 

combizmot (m. quadriceps femoris; 46. ábra), és a hátsó helyzetű kétfejű combizmot (m. biceps 

femoris; 47. ábra). A nagyméretű m. quadriceps femoris a combcsontot köti össze a 

                                                 
36 farizmok, csípőizom, horpaszizmok, stb. 
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sípcsonttal37. Szerepe a láb kinyújtása, így a járásban, futásban, ugrásban kiemelkedő 

fontosságú. Antagonistája a kétfejű combizom, mely a láb térdben való behajlításáért felel38. A 

közelítőizmok (adductorok; 48. ábra) a combcsont belső oldalán tapadnak, és a medencéhez 

futnak, így összehúzódáskor nevükhöz hűen a combok egymáshoz való közelítését végzik; 

részletesen ezeket nem tárgyaljuk. 

A lábszárizmok az alkarizmokhoz hasonlatosan rövid izomhassal és hosszú inakkal 

rendelkeznek. A lábszár izmai közül néhányat áttekintünk. Az elülső sípcsonti izom (m. tibialis 

anterior; 49. ábra) a sípcsont külső oldalán fut (a bőr alatt is láthatóan), feladata a lábfej emelése 

(és befelé fordítása), ezért járás, futás és állás alatt is fontos szerephez jut39. A lábszár hátsó részén 

található a lábikraizom (m. gastrocnemius) és a gázlóizom (m. soleus) (50. ábra) melyek 

együttesen alkotják a háromfejű lábszárizmot vagy háromfejű lábikraizmot (m. triceps surae). 

Ez egy széleskörűen ismert izom, hétköznapi nevén ezt hívjuk vádlinak. A lábikraizom két, a 

combcsonton eredő fejjel rendelkezik, melyek a masszív Achilles-ínba futnak, s ez pedig a 

sarokcsonthoz rögzül (ez a leghátsóbb helyzetű lábtőcsont). Összehúzódásakor a lábfej 

lesüllyed, ezért a test felemelkedik, lábujjhegyre áll. Futás, ugrás, járás közben egyaránt 

használjuk. Szintén az Achilles-ínba csatlakozik a harmadik izomhas is, a gázlóizom (m. 

soleus), melynek alakja és szélessége a lábszár alsó részének formáját, szélességét nagyban 

befolyásolja. A lapos alakú gázlóizom a lábikraizom alatt húzódik40. Szerepe megegyezik a 

lábikraizoméval. 

A szárkapcsi (peroneus vagy fibularis) izmok lateralis helyzetűek, a lábfej kifelé és befelé 

történő fordítását végzik; velük részletesen nem foglalkozunk. 

 

                                                 
37 Egészen pontosan az egyik feje a csípőcsontot, másik három pedig a combcsontot köti össze a sípcsonttal. 
38 Egyik feje az ülőcsontot, másik pedig a combcsontot köti össze a sípcsonttal és a szárkapocscsonttal. 
39 Az izom a tibiát köti össze a lábtő és a lábközép egy-egy csontjával. „Párja” a tibia mögött elhelyezkedő 

hátulsó sípcsonti izom (m. tibialis posterior). 
40 A gázlóizom a tibiáról és a fibuláról ered. 
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46. ábra: A négyfejű combizom 
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47. ábra: A comb kétfejű hajlítóizma (hátulnézet) 
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48. ábra: A comb közelítőizmai 
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49. ábra: az elülső sípcsonti izom 
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50. ábra: A lábszár főbb izmai 

 

 

A lábfej izmai a kézfejizmokhoz hasonlóan apró, főleg a talpi oldalon és a lábközépcsontok 

között helyeződő izmok (51. ábra). A talpat a tenyérhez hasonlóan egy erős inas lemez, az 

aponeurosis plantaris védi (52. ábra), az izmoktól érkező inakat pedig ínhüvelyek borítják a 

sérülékeny helyeken (53. ábra). 
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51. ábra: A lábfej izmai 
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52. ábra: Az aponeurosis plantaris 
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53. ábra: Ínhüvelyek és nyálkatömlők a lábfejben (zöldesszürkével) 
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3. A vér 
 

Talán furcsán hangzik, de a vér is tekinthető szövetnek, hiszen alapvető szerkezetére 

jellemző, hogy – hasonlóan a többi szövetünkhöz (kötőszövetek, csontszövet, izomszövet, 

idegszövet, stb.) –, sejtekből és sejtközötti állományból áll. A különbség a többihez képest 

csupán annyi, hogy a vér sejtközötti állománya folyékony. Ebben a fejezetben az emberi vér 

alapvető tulajdonságaival fogunk megismerkedni. 

A vér mennyisége egy 70 kg tömegű emberben nagyjából 5–5,5 liternyi. Összetételére jellemző, 

hogy nagyjából az 55%-át a folyékony rész teszi ki, amit vérplazmának (röviden plazmának) 

nevezünk. A vérplazma 90%-a víz. Mint emlékezhetünk, a víz mindig tartalmaz oldott ionokat 

is, így van ez a vérplazmában is: az ionok (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3
-, PO4

3-, SO4
3-) fontos 

alkotórészei a vérnek. Rajtuk kívül természetesen nagyobb molekulákat is tartalmaz oldott 

állapotban, mint például a vérfehérjéket, valamint különféle tápanyagokat (glükóz, aminosavak, 

zsírsavak) és salakanyagokat (húgysav, karbamid). A fehérjék közül megemlítjük az 

albuminokat (a vér ún. ozmotikus nyomásának beállítói – ld. később), a globulinokat (ide 

tartoznak például az immunrendszer által termelt ellenanyagok, az immunglobulinok) és a 

fibrinogén nevű fehérjét (ami pedig a véralvadásban játszik fontos szerepet). A plazmán kívüli 

rész az úgynevezett sejtes frakció vagy sejtes rész, amit vörösvértestek, fehérvérsejtek és 

vérlemezkék alkotnak. 

 

 

3.1. A vérsejtek kialakulása és fejlődése – haematopoesis 
 

A vérben keringő sejtek különböző élettartamokkal és mennyiségi jellemzőkkel bírnak. 

A vörösvértestek (másnéven erythrocyták) mintegy 120 napig élnek41. A fehérvérsejtek 

(leucocyták) heterogén csoport, és különböző típusai nagyon eltérő életidőkkel rendelkeznek 

(egyes csoportjaik órákig, mások hónapokig vagy akár évekig is – pl. egyes nyiroksejtek – 

élhetnek42
). A vérlemezkék (thrombocyták) körülbelül 10 napig élnek43. Ezeket az 

élettartamokat és mennyiségeket alapul véve kiszámítható, hogy a vörös csontvelőnknek 

naponta hozzávetőlegesen 400 milliárd új vérsejtet kell képeznie az elpusztult sejtek pótlására. 

Ez az alapszintű vérsejtképzés44 azonban nem mindig elegendő. Ha például magasabban fekvő 

vidékekre látogatunk (tehát nő a tengerszint feletti magasság), a levegőben csökken az 

oxigénszint, s a kevesebb oxigén hatékony felvételéhez több vörösvértestre van szükség, így a 

szervezet megnöveli számukat. Hasonlóképpen, fertőzéskor több immunsejtet kell hadrendbe 

állítani, ezért növekszik mennyiségük. Ezt az alap-vérsejtképzésen felüli vérsejttermelést 

nevezzük stressz-haematopoesisnek. A stressz minden olyan hatást jelent, amely az élőlény 

külső-belső egyensúlyi állapotát megváltoztatja. 

Összes vérsejtféleségünk a vörös csontvelőben keletkezik és ott is érik meg, kivéve az 

úgynevezett T-nyiroksejteket vagy T-lymphocytákat, melyek létrejöttük után a 

csecsemőmirigybe (thymus) vándorolnak, és érésük ott zajlik. A csecsemőmirigy a mellkasban, 

a szegycsont mögött elhelyezkedő nyirokszerv (54. ábra), mely csecsemőkortól serdülőkorig 

folyamatosan növekszik, ezután azonban elkezd sorvadni, és mérete egyre csak csökken 

(nagysága időskorra már csak mintegy harmada lesz a születéskorinak). 

Egy átlagos súlyú felnőtt ember vörös csontvelőjének össztömege kb. 1,5 kg (nagyjából a 

májéval megegyező). Vérsejtképzés elsősorban a tengelyváz csontjaiban – bordák, szegycsont, 

                                                 
41 számuk kb. 5 millió/köbmilliméter 
42 számuk 5000-8000/mm3 
43 számuk 250-300 ezer/mm3 
44 konstitutív haematopoesis 
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medencecsontok, csigolyák –, valamint a felkarcsont és a sípcsont proximalis epiphysisében 

(vagyis a felső végükben) zajlik. 

 

 
54. ábra: A csecsemőmirigy elhelyezkedése a mellkasban 

 

 

Minden vérsejtfélénk egyetlen őssejttípusból jön létre, ezt haematopoeticus őssejtnek 

nevezzük (rövidítve HSC45). A végtelen szaporodóképességgel rendelkező HSC-sejt bármilyen 

vérsejtté képes differenciálódni. A „differenciálódás” kifejezés azt a folyamatot jelöli, melynek 

során a sejt feladatköre fokozatosan beszűkül, és egy bizonyos feladat(csoport) elvégzésére 

válik képessé, vagyis specializálódik valamire. Kutatók megvizsgálták, hogy a HSC-sejtek 

képesek-e egy leállított vérképzésű szervezet teljes vérsejtképző rendszerének felépítésére. 

Egerek csontvelőjét nagyenergiájú sugárzással elölve teljesen megszüntették 

vérsejtképzésüket, majd HSC-sejteket juttattak be, s azok elkezdtek osztódni és 

differenciálódni, előállítva az összes szükséges vérsejtet. A kutatók megmutatták, hogy az 

állatok egyötöd részében egyetlen HSC-sejt is képes volt helyreállítani a teljes vérképzést. 

 

3.1.1. Vörösvértestképzés 
Az emberi vörösvértestek (55. ábra) sejtmagot és sejtszervecskéket érett állapotban nem 

tartalmaznak46. Az erythrocyták a légzési gázok szállítására szakosodott sejtecskék. Oxigént 

kötő molekulájuk a hemoglobin nevű fehérje, melynek központjában vasion található, és ennek 

vörös színe adja a vörösvértestek, s így a vér színét is. A vörösvértestek képzéséhez okszerűen 

szükséges vas, de ezen kívül a folsav és a B12-vitamin is. Termelődésének szabályozója az 

eritropoetin nevű hormon, mely főleg a vesében47
 állítódik elő. Az eritropoetin hormon 

szintézisét a vese szöveti O2-ellátottsága szabályozza: ha alacsony az O2-szint, a vese emeli az 

eritropoetin-termelést, ami erőteljesebb erythrocyta-képzést fog okozni, végeredményképpen 

pedig a megnövekedett vörösvértest-mennyiség képes lesz az alacsonyabb O2-koncentráció 

mellett is megfelelő mennyiségű oxigént biztosítani a sejtek légzéséhez. Ilyen állapotokat 

például kis légköri nyomás (magaslati levegő), vérvesztés, vashiányos vérszegénység 

(anaemia), és légzési elégtelenség okozhat. Magashegyi élőhelyeken úgynevezett krónikus 

hypoxia (tartósan alacsony oxigénszint) állapota áll fenn, ami állandóan magas 

                                                 
45 haematopoietic stem cell 
46 Így energiatermelő mitokondriumokat sem, ezért a vérplazma glükóztartalmára vannak utalva, mivel a glükóz 

glikolízisével állítanak elő energiát; glükózmolekulánként 2 ATP-t termelve. 
47 és kisebb részben a májban 
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vörösvértestszámot okoz a vérben (magashegyi sportversenyek előtt ezért is célszerű a 

versenyzőknek időben a helyszínre utazni és a verseny előtt akklimatizálódni). 

 

 
55. ábra: Vörösvértestek (vérkenet) 

A felvétel a DE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani 

metszetanyagából készült. 

 

 

3.1.2. Vérlemezkeképzés 
A thrombocyták képződése során őssejtjeik nem osztódnak, hanem növekszenek, és DNS-

állományuk többszöröződik. Érésük során többszörös kromoszómakészlettel (4–32-szeres) 

rendelkező, hatalmas sejtekké válnak, melyek sejtnyúlványokat bocsátanak ki az erekbe, és 

ezekből fűződnek le a vérlemezkék48 (56. ábra). Így a – sejtrészleteknek is tekinthető – 

thrombocyták a véráramba kerülnek, ahol érsérülés esetén aktiválódnak, hiszen feladatukat a 

vérzéscsillapodás, véralvadás során látják el (ld. később). A csontvelőben tehát nem 

tartózkodnak, hanem nagyobb részük a vérben kering; kisebb49 részüket a lép tárolja50. A 

vérlemezkék képződését a trombopoetin nevű hormon szabályozza51. 

 

                                                 
48 sejtenként átlagosan 10 000 darab (a nagyobb kromoszómaszámúak többet, a kisebbel bírók kevesebbet 

fűznek le) 
49 mintegy 1/3 
50 Mivel nincs csontvelői raktáruk, a sugárártalom első jelei spontán jelentkező, pontszerű vérzések, melyek a 

normálisan állandó jelleggel keletkező hajszálérsérülések elégtelen vérzéscsillapodására utalnak, ami pedig azt 

jelzi, hogy a csontvelő vérlemezkeképzése sérült vagy leállt. 
51 nagyobb részben a máj, kisebb részben a vese állítja elő 
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56. ábra: A vérlemezkék képződése 

 

 

3.1.3. Fehérvérsejtképzés 
A fehérvérsejtek egy gyűjtőfogalom, mellyel különböző fejlődési útvonalú és különböző 

szerepű sejteket jelölünk. Főbb csoportjaikat a granulocyták, a monocyták és a lymphocyták 

alkotják (57. ábra). 

 

 
57. ábra: A fehérvérsejtek főbb csoportjai. 1: lymphocyta, 2: neutrophil granulocyta, 3: 

monocyta, 4: eosinophil granulocyta, 5: basophil granulocyta. Bővebb magyarázat a 

szövegben. 
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A felvétel a DE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani 

metszetanyagából készült. 

 

 

Granulocyták. A granulocyták a sejtplazmájukban látható szemcsékről, granulumokról 

kapták a nevüket. Három típusukat eltérő kémhatású sejtfestékkel való megfesthetőségük 

alapján különítették el, ám ez az egyszerű módszer valódi, funkcionális csoportokat jelöl ki 

(gondoljuk meg, a más kémhatású festék más kémhatású molekulákkal bíró, tehát valószínűleg 

másféle anyagcseréjű sejtet jelöl). A savas kémhatású festékkel festhetőeket nevezzük 

eosinophil52, a bázikussal festhetőeket basophil, a semlegessel festődőeket pedig neutrophil 

granulocytáknak. A vérben keringő granulocyták egy része kitapad az érfalra, átjut azon, és a 

különböző szövetekbe kerülve ellátja feladatát. Onnan vissza már nem térnek, és pusztulásuk 

után a nagy falósejtek bontják le őket. A neutrophil és az eosinophil granulocyták fagocitózisra, 

vagyis bekebelezésre képes sejtek (a fagocitózis vagy phagocytosis „sejtfalást” jelent). 

Monocyták és macrophagok. Az amőboid alakú monocyták a vérben keringenek, éretten 

kilépnek az erekből, a szövetekben pedig tovább differenciálódnak nagy falósejtekké, más 

néven macrophagokká (nevüket írhatjuk makrofág-nak is). Ezeket az állábakkal mozgó nagy 

macrophag sejteket úgy lehetne elképzelni, mint a szervezet általános „takarítóit”, melyek 

endocytosissal kebeleznek be kórokozókat, elpusztult saját sejteket, vagy sejttörmelékeket; 

vagyis a makrofágok is fagociták. 

Lymphocyták. A lymphocyták (limfociták) vagy nyiroksejtek immunrendszerünk 

kulcselemeit alkotják. T-lymphocytákká, B-lymphocytákká vagy pedig természetes ölősejtekké 

differenciálódnak. Fejlődésükről később esik szó. 

 

 

 

3.2. A szervezet védekezőrendszere: az immunrendszer 

 

Immunrendszerünk feladata az, hogy a szervezetre ártalmas betolakodókat és a saját, 

kóros sejteket – összefoglaló néven az antigént – semlegesítse. Antigénnek nevezünk minden 

olyan molekulát, molekularészletet (ezek lehetnek vírusok, sejtek vagy többsejtű szervezetek 

felszínén vagy a belsejükben), melyet a szervezet idegennek ismer fel (vagyis mindent, ami 

immunválaszt vált ki). Ebben a meghatározásban hangsúlyos az, hogy az idegennek felismert 

ágensekre ad választ védekezőrendszerünk, hiszen előfordul, hogy hibás működése esetén saját, 

egészséges sejteket azonosít idegenként, s ekkor a szervezet saját maga ellen fordul (autoimmun 

betegségek). Ha az immunrendszer károsodik, gyengébben működik, akkor immunhiányos 

állapot alakul ki, melyben a fertőzések és daganatok kialakulásának a gyakorisága megnő. 

Amennyiben a rendszer túlzott mértékben működik, azaz ártalmatlan hatásokra is reagál, 

allergia, vagy túlérzékenység (hiperszenzitivitás) jön létre. 

Az immunrendszer ilyetén válaszkészsége nagyban megnehezíti a szervek átültethetőségét 

(transzplantáció). Ha az átültetett szervet a gazdatest idegennek ismeri fel, az immunrendszere 

ellene fordul, és – köznyelvi kifejezéssel – „kilöki” azt. Ha azonban nem megfelelő csontvelő 

átültetése történt meg, a csontvelő által termelt új immunrendszer fordulhat a gazdaszervezet 

ellen. Mindezek miatt meglehetősen nehéz kompatibilis szerveket és szöveteket találni 

átültetéshez. 

 

3.2.1. Természetes vagy nem specifikus immunválasz 

                                                 
52 másnéven acidophil – az eozin egy gyakran használt savas festék 
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Szervezetünk két védelmi vonallal rendelkezik. Az első védvonal egy „mindenre jó”, de 

viszonylag durva és kevéssé hatékony reakciót képes adni az antigénre. Ezt nevezzük 

természetes vagy nem specifikus immunreakciónak (szokták veleszületett immunitásnak is 

hívni). Fő szerepe az, hogy a fertőzések kezdeti szakaszában feltartóztassa a kórokozókat addig, 

amíg a második védvonal (a szerzett immunreakció) fel nem áll. Fontos jellemzői, hogy  

- az antigén első behatolásakor már készen áll, azonnal képes reagálni; 

- főként a mikroorganizmusok felszínén található olyan molekulákat vagy 

molekularészleteket ismer fel, melyek azok életműködéseihez nélkülözhetetlenek és 

kevéssé változékonyak; 

- nem alakít ki immunmemóriát. 

 

Miből is áll ez az immunválasz? A nem specifikus immunreakció kivitelezői a fagociták, a 

természetes ölősejtek (melyek a T- és B-sejtek mellett egy következő nyiroksejttípust 

képeznek), és egy fehérjemolekulákból álló rendszer, amelyet komplementrendszernek 

nevezünk. 

A komplementrendszer azért „komplement”, vagyis kiegészítés, mert az immunválaszunkat 

egészíti ki. Körülbelül 20 fehérje alkotja, melyek inaktív formában keringenek a vérben, és az 

antigénnel való találkozás hatására gyorsan aktiválódnak (oszlopos tagjai olyan előenzimek, 

melyek egymást aktiválják láncszerűen). A láncreakció végén aktiválódó molekulák 

hozzákötődnek az aktiváló felülethez (az antigénhez), aminek egyik eredménye lehet az, hogy 

pórusmolekulákat képezve beépülnek a patogén („betegségkeltő”, kórokozó) membránjába, 

ezzel szó szerint „kilyukasztják” a betolakodó sejtet, amely szétesik, és a macrophagok 

kebelezik be a maradékaikat53.  

A természetes ölősejtek (NK54 sejtek;) szintén a természetes immunitás összetevői. Ez a 

lymphocyta-eredetű sejtcsoport a sejtes immunválaszhoz hasonlóan működik (ld. lentebb), 

ugyanis vírusfertőzött és daganatos saját sejtek elpusztítása a feladatuk, de a citotoxikus T-

sejtektől eltérően ezek nem specifikus választ adnak. Külön aktiválásra nincs szükségük, 

azonnal képesek elpusztítani a célsejteket55. Feladatukat úgy lehetne elképzelni, mint állandóan 

cirkáló biztonsági emberekét, akik rendre igazoltatnak mindenkit, akivel találkoznak. Állandó 

ölésre vannak programozva, mely funkció gátlódik, ha az illető felmutatja az igazolványát. Ez 

az igazolvány egy jellegzetes molekulacsoport56 sejtjeink membránjában, mely megváltozik, 

ha vírus szaporodik a sejtben, és hiányzik, ha a sejt tumorsejtté alakult – ilyen esetekben az NK-

sejtek azonnal megtámadják. 

 

 

3.2.2. Szerzett vagy specifikus immunválasz 

Ez az immunreakció alkotja a második védővonalat az immunrendszerben. Szemben a 

természetes immunválasszal, ez az adott kórokozóra ad finom, célzott, nagy hatékonyságú 

reakciót. Kivitelezői a nyiroksejtek: a T- és a B-sejtek. A nyiroksejtek egy része a 

nyirokszervekben állomásozik, más részük viszont a vérben kering57. A lymphocyták 

felszínükön antigénfelismerő receptorokkal rendelkeznek: érési folyamatuk végére egyetlen 

antigén felismerésére lesznek képesek, azaz egy antigénre specializálódnak58. A lymphocyták 

                                                 
53 A komplementrendszer molekulái szerepet játszanak még az immunrendszer egyéb tagjainak az aktiválásában, 

a patogének megjelölésében (így értesülnek a macrophagok arról, hogy be kell kebelezniük a sejtet), és más 

folyamatokban is. 
54 Natural Killer 
55 mégpedig a citotoxikus sejtekhez hasonló módszerekkel – ld. lejjebb 
56 MHC I. – Major Histocompatibility Complex 
57 ezt nevezik „lymphocyta őrjáratnak” 
58 Ilyenformán egy érettnek tekinthető immunrendszer egyes számítások szerint nagyjából ezermilliárd különféle 

antigén felismerésére képes lymphocyta-csoportot tartalmaz. 
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receptorai az antigénből mindössze egy-egy molekularészletet ismernek fel. Ezt a jellegzetes, a 

lymphocyták vagy az ellenanyag59 molekulái által felismert antigénrészletet60 epitópnak hívjuk. 

Az adott patogénre érzékeny lymphocyták a bekerülő kórokozó hatására visszanyerik korábbi 

osztódóképességüket, osztódni kezdenek, és óriási tömegű másolatot készítenek magukból, 

hogy hatékonyan harcolhassanak a betolakodóval. Egy kis részük pedig memóriasejtekké 

alakul, melyeknek az a feladatuk, hogy saját magukon őrizzék az adott kórokozóra 

specializálódott molekuláris mintázatokat. Ezért a kórokozónak egy esetleges újabb 

behatolásakor – akár évek múlva – az immunrendszer hamarabb és könnyebben tud majd 

reagálni, hiszen a memóriasejtek már ismerik a patogént, és gyors osztódással új lymphocyta-

sereget tudnak előállítani. A szerzett immunválasz során tehát immunmemória alakul ki. Ezért 

az első találkozás a kórokozóval, és az ellene történő védekezés még viszonylag hosszú időt, 

néhány hetet vesz igénybe (ezt nevezzük primer immunválasznak), az ismételt találkozást követő 

védekezés viszont a memóriasejteknek köszönhetően gyorsan, néhány nap alatt lezajlik61. Ez 

az alapja a védőoltásoknak: az egészséges szervezetbe az elölt vagy legyengített kórokozót 

(vagy annak jellegzetes, epitópot tartalmazó részletét) adják be, és a felépülő immunválasz 

során létrejövő immunmemóriának köszönhetően a szervezet jó eséllyel könnyedén le tudja 

majd győzni a patogént, amikor „élesben” is találkozik vele. 

A T-lymphocyták a csecsemőmirigyben érnek meg (A „T” nevet innen, a thymus 

kezdőbetűjéről kapták). A B-sejtek a vörös csontvelőben érnek, de onnan később kivándorolnak 

perifériás nyirokszervekbe (a lépbe, nyirokcsomókba, mandulákba), és azokban válnak teljesen 

érett sejtekké62. A B-lymphocyták (58. ábra) képesek közvetlenül is felismerni az antigént, míg 

a T-sejtek csak az úgynevezett „előkészített” – vagyis az antigént felismerő és bekebelező sejt 

által lebontott és „felmutatott” – antigénre reagálnak. A kétféle sejttípusnak az 

immunreakcióban betöltött szerepe eltér. Az alábbiakban ezt tekintjük át vázlatosan. 

 

3.2.2.1. Humorális vagy ellenanyaghoz kötődő immunválasz 

A latin „humor” szó testfolyadékot jelent. Ebben az immunválaszban B-lymphocyták 

termelnek ellenanyagot, amely kötődik a külső eredetű antigénhez (méreganyag, vírus, sejtes 

betolakodó). A humorális immunválasz első lépéseként az antigént megkötni képes sejt – egy 

B-lymphocyta63 – felveszi az antigént, és enzimjeivel lebontja. Ezután jelzőmolekulák 

társaságában kihelyezi a jellegzetes lebontott antigénrészleteket a membránjába, ezzel mintegy 

felmutatja azt az immunrendszer megfelelő sejtjei számára. Ez jelzéssel szolgál az úgynevezett 

segítő T-sejtek számára, akik ezt felismerik, kapcsolódnak az antigént bemutató sejthez, és 

molekuláris úton aktiválják a B-sejtet64. (Ha tehát B-sejt is a felismerő, ő magától nem képes 

cselekedni, csak az antigént „lobogtatja” membránjában, várva, hogy észrevegyék, s majd a 

segítő T-sejtek szükségeltetnek ahhoz, hogy a vészjelzés válasszá alakuljon.) Az antigént elfogó 

(és a segítő T-sejt által tovább aktivált) B-sejt osztódni kezd, és egy, az adott patogénre 

specifikus klóntömeget hoz létre (néhány példány pedig memóriasejtté alakul). Ez a sejttömeg 

aztán ellenanyagot, más néven antitesteket kezd termelni s kibocsátani (59. ábra). Az 

ellenanyag molekuláris természete globulin típusú fehérje, ezért ezeket immunglobulinoknak 

nevezzük65. Az antitest a vérplazmában keringve felismeri az antigént, és kötődik hozzá. A 

kötődés azonban nem jelenti az antigén elpusztítását, vagy akár még hatásának megszüntetését 

                                                 
59 ld. lejjebb 
60 ez általában néhány aminosav- vagy cukoregység 
61 szekunder immunválasz 
62 A B-sejtek elnevezésüket a Bursa fabricii nevű szervről kapták, mely a madarak kloákájában található 

nyirokszerv. Erről írták le először, hogy szükséges a madarak B-nyiroksejtjeinek képződéséhez. 
63 vagy egy monocyta 
64 és a macrophagokat 
65 az immunglobulinok öt osztályba sorolhatóak, melyeket orvosi vizsgálati lapokon IgA, IgD, IgE, IgG és IgM 

neveken ismerhetünk fel 
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sem. Az immunglobulin csak jelzőként szolgál: a komplementrendszer és a falósejtek 

aktiválásához szükséges – ezek pusztítják majd el az antigént. 

 

 
58. ábra: B-lymphocyta pásztázó elektronmikroszkópos képe 

(Forrás: Wikipedia. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Human_B_Lymphocyte_-

_NIAID.jpg/1280px-Human_B_Lymphocyte_-_NIAID.jpg) 

 

 

 

 
59. ábra: A humorális immunválasz folyamatának lényege. A B-sejt találkozik az 

antigénnel, melyet képes felismerni (1). Felveszi és lebontja az antigént hordozó ágenst (2), s 

egyes darabjait kihelyezi a membránjába (3). A megfelelő segítő T-sejt kapcsolódik hozzá, s 

ennek aktiváló hatására a B-sejt osztódásba és ellenanyag-termelésbe kezd (az Y alakú 

molekulák az immunglobulinok) 
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3.2.2.2. Sejtes immunválasz 

Ebben az immunválaszban a T-sejtek egy típusa közvetlen sejt-sejt kapcsolattal pusztítja 

el az antigént, mely belső eredetű: vírusfertőzött vagy daganatos saját sejtek alkotják – ebben 

tehát az NK-sejtekéhez hasonlít a válasz, csak az nem specifikus, ez pedig az adott sejtekre 

specifikus. Ha sejtjeinkbe vírus férkőzik66, vagy daganatos sejtté alakulnak, saját, kóros 

fehérjéiket is lebontják, és kihelyezik a membránjukba, s ezzel jelzik az immunrendszernek, 

hogy rövidesen vírusok fognak belőlük kiszabadulni, vagy pedig daganattá alakulnak. Ezek a 

sejtek tehát „veszélyes vagyok, pusztítsatok el” feliratú zászlót lobogtatnak. A T-lymphocyták 

(60. ábra) egy fajtáját alkotó citotoxikus – másnéven effektor – T-sejtek aktiválódnak e jelzés 

hatására, osztódásnak indulnak, és a klóntömeg csatarendbe állása után a beteg sejtekhez 

kötődve megpróbálják elpusztítani azokat67.  

 

 
60. ábra: Emberi T-sejt pásztázó elektronmikroszkópos képe 

(By NIAID/NIH - NIAID Flickr&#039;s photostream, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18233598) 

 

 

3.2.3. A fagociták működése 

Mint láthattuk, a fagociták vagy falósejtek (neutro- és eosinophil granulocyták, 

macrophagok) igen fontos szerepet játszanak immunfolyamatainkban. A sejtes immunválasz 

maradékait és az ellenanyaggal illetve komplement-molekulával megjelölt antigént kebelezik 

be és bontják le. A betolakodó patogének sokszor nem a vérben, hanem az érpályákon kívül, a 

szöveti sejtek között tanyáznak, ezért a fagociták állábaik segítségével kimásznak az ellenség 

                                                 
66 A vírusfertőzés folyamata vázlatosan az alábbiak szerint történik. A fehérjeburokból és örökítőanyagból álló 

vírus, mely a sejtnél ezerszer kisebb (nanométeres nagyságrendű), a sejthez kötődik. A sejtbe injektálja 

örökítőanyagát (a burok kinn marad), amely beépül a gazdasejt DNS-ébe. A megváltozott gazda-DNS átállítja a 

sejtet vírusrészecskék (fehérjeburok és örökítőanyag) termelésére. A kész virális molekulák összeállnak, és az új 

vírusok kiszabadulnak a széteső sejtből, hogy újabb sejteket fertőzhessenek meg. 
67 Eszköztáruk változatos: perforin nevű, nagy átjárhatóságú membránpórust alkotó molekulákat építenek a 

célsejt membránjába (és ezzel gyakorlatilag „kilyukasztják”), proteolitikus – fehérjebontó – enzimeket 

szabadítanak rá, és olyan molekulákat termelnek, melyek a célsejt felszínén elhelyezkedő, programozott 

sejthalált beindító, ún. halál-receptorokat aktiválnak. 
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közelébe. Azokban a zónákban, ahol mikroorganizmusok telepedtek meg, szöveti sejtjeink 

kémiai jelzéseket bocsájtanak ki, amivel felhívják az immunrendszer figyelmét a veszélyre. E 

jelzések hatására a vérben keringő falósejtek a hajszálerek falához tapadnak, lassan sodródnak, 

majd a megfelelő helyekre érve szétterülnek és átpréselik magukat az erek falát alkotó sejtek 

között (a vér tehát nem folyik ki, az ér nem lyukad ki, csupán a falósejtek préselődnek ki két 

szomszédos sejthártya közt). Miután a falósejtek a szövetbe jutottak, a patogén által termelt 

anyagok és a szöveti jelzőmolekulák segítségével irányított vándorlással68 keresik meg a 

kórokozót. Jellegzetes molekularészleteiket69 felismerve  hozzájuk kötődnek, és bekebelezik 

őket. A puszta bekebelezés még csupán elkülönítést jelent, ettől még sok baktérium megőrizheti 

fertőzőképességét. A falósejtek azonban ezt követően egyre mérgezőbb vegyületeket 

(hidrogén-peroxid, majd ennek klórozott származékai) és különböző bontóenzimeket kezdenek 

el rájuk bocsátani, és megölik őket. 

Eosinophil granulocyták. A granulocyták e csoportja tipikusan többsejtű élősködők 

ellen harcol, ezért például féregfertőzéskor növekszik meg számuk. A sejtjeikben lévő 

szemcsékben (granulumokban) toxikus fehérjemolekulákat tárolnak, melyeket a féregre 

ürítenek, miután melléjük vándoroltak. (Vegyük észre, hogy az élősködő sokkal-sokkal 

nagyobb lehet, mint a granulocyta, tehát nem feltétlenül tudja belebelezni!) Ezek a molekulák 

azonban nemcsak a parazitákra és lárváikra nézve mérgezőek, hanem a környező saját sejtekre 

is70.  

 

3.2.4. Basophil granulocyták. 

Ezeknek a sejteknek az a feladatuk, hogy felerősítsék az immunfolyamatok 

működésének hatékonyságát. Granulumaikban különböző biológiailag aktív anyagokat – pl. 

értágító hatású hisztamint – tárolnak, s ezeket a véráramba juttatva azt segítik elő, hogy a 

különféle immunrendszeri összetevők kijuthassanak az erekből a kritikus területekre, mivel 

fokozzák az erek falának átjárhatóságát. Ha azonban az immunrendszer túlműködik, mert 

allergiás reakciót ad valamely anyagra, a basophil granulocyták erősítő szerepe veszélyessé is 

válhat (e sejtek az allergiás állapotok tipikus szereplői). Ha az allergiás reakció szélsőséges 

mértéket ölt, anaphylaxiás sokkról/reakcióról beszélünk.  Az allergénre adott válaszként a 

basophil sejtek kiürítik granulumaikat, ami simaizom-összehúzódást vált ki. Ez a légutakban és 

a gyomor-bélszakaszban görcsként jelentkezik. Az érfalak simaizmaira azonban a rendszer 

ellentétesen hat: ezekben ellazulás megy végbe, aminek az eredménye az akár ájulást is okozó 

vérnyomásesés. Ráadásként jelentkezhet még helyi folyadékgyülem is, pl. gégeödéma 

formájában, mindez pedig az erek átjárhatóságának fokozása miatt történik (ennek szerepe, 

ahogy láttuk, normálisan az lenne, hogy az immunsejtek és a különböző molekulák könnyebben 

kijuthassanak a fertőzött szövetekbe). 

 

 

 

3.3. Vérzéscsillapodás – Haemostasis 

 

Testünk hajszálereiben állandó jelleggel keletkeznek picinyke szakadások, sérülések, 

melyekről nem is szerzünk tudomást, hiszen szervezetünk megállítja a vérzést, mielőtt annak 

látható jelei lennének. Ha a sérülés viszonylag nagy, vagyis kiterjedt, és/vagy nagyobb ereket 

érint, akkor vesszük észre, és foglalkozunk a vérzés elállításának segítésével. A vérzés azonban 

                                                 
68 kemotaxis 
69 baktériumsejtfal anyagai, ostorfehérjék, bakteriális DNS, vírus-RNS 
70 Ezért ha például a légutakba vándoroltak az élősködőlárvák, és ott történik kísérlet a semlegesítésükre, az 

eosinophil granulocytákból ürülő molekulák a légúti hámsejtek leválását, és a hörgőcskék izmainak görcsét 

idézhetik elő. 
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magától áll el, saját, belső folyamatainak köszönhetően: akár kicsi a sérülés, akár nagy, minden 

esetben ugyanazok a vérzéscsillapodási lépések zajlanak (persze ha túl nagy a sérülés, akkor 

orvosilag kell elállítani, pl. ereket kiégetve, elkötve, stb.). A vérzéscsillapodás rendszere 

nagyon összetett, és több, egymással párhuzamosan működő, egymást segítő és kiegészítő 

folyamatból felépülő, beépített fékmechanizmusokkal rendelkező, kiegyensúlyozott hálózatot 

alkot. Amikor azonban az egyensúly felborul, a rendszer működésében zavar keletkezik. Ha a 

rendszer túlműködik, vagy elégtelenek a fékező mechanizmusok, melyek az alvadást gátolják, 

akkor túlzott vagy egyenesen felesleges, akár érsérülés nélkül is beinduló vérlemezke-

aktiválódás, spontán véralvadás mehet végbe. Ilyenkor éren belüli (intravasalis) alvadás 

játszódik le, aminek a következménye thrombosis, vérrög okozta érelzáródás lehet. Ennek egyik 

példája az, amikor az adott érszakaszban szűkület jön létre (érszűkület, szívbillentyűszűkület), 

ami kedvezőtlenné teszi az áramlási viszonyokat. Ilyenkor spontán megindulhat a 

thrombocyták aktiválódása, és a keletkező vérrög (thrombus) tovább szűkíti, vagy el is zárja az 

eret. Ezzel pedig a szűkület/zárás után elhelyezkedő – vagyis az ér által ellátott – szövetek 

oxigén és tápanyag nélkül maradnak, ezért elhalnak (infarctus = szövetelhalás). (Az infarktus 

szót a köznyelvben a szívinfarktusra szokták használni, ám a szövetelhalás természetesen 

történhet máshol is. Így beszélhetünk veseinfarktusról, agyi infarktusról, stb.) Ha viszont 

hiányosak a véralvadási folyamatok, akkor vérzékenység71 lép fel. A bizonyos véralvadási 

faktorok nagyon alacsony szintje által okozott – leggyakrabban öröklött –  véralvadáshiányos 

betegség a hemofília. 

 

A vérzéscsillapodás fázisai a következők: 

1) Különféle mediátorok72 hatására helyi érszűkület keletkezik a sérült részen. 

2) A következő lépésben vérlemezkék tapadnak ki a sérülés helyére (adhézió), aktiválódnak 

és összecsapzódnak73. Az így kialakuló vérlemezkedugó csak időleges zárást biztosít. 

3) Ezután indul meg a tulajdonképpeni véralvadás (koaguláció): a vérplazma oldott 

fibrinogén-molekulái oldhatatlan, szálas fibrinné alakulnak, és egy kusza hálót 

képeznek. Erre vérlemezkék tapadnak, és így kialakul az alvadék. Az alvadással 

egyidőben azonban antikoaguláns és fibrinoldó (fibrinolitikus) folyamatok is 

megindulnak, nehogy az alvadás túlzott mértéket öltsön74.  

4) Az utolsó fázis a helyreállítás: ebben a fibrinszálakat egy enzim feloldja, és megindul a 

sejtproliferáció (a sejtek szaporodása). Ezáltal az érfal helyreáll, lumenje (ürege) újra 

megnyílik. 

 

A harmadik, vagyis a véralvadási fázis egy rendkívül összetett, kaszkádszerű folyamat (a 

francia cascade szó vízesést jelent, ami arra utal, hogy a folyamat egyes lépései egymást 

aktiválják sorban, láncszerűen). A véralvadási kaszkád több pontján kulcsszereppel bír a Ca2+-

ionok megfelelő koncentrációja (ld. „A Ca2+ és a csontszövet” c. részt). Az alvadás 

folyamatában szereplő egyes faktorok előállításában a K-vitamin is fontos tényező. 

 

 

 

3.4. Vércsoportrendszerek 
 

                                                 
71 orvosi nevén coagulopathia 
72 szerotonin, adrenalin 
73 aggregáció 
74 Az alvadék összehúzódik (a háttérben a thrombocyták aktomiozin szálainak összehúzódása áll), s ezzel a sérült 

érszéleket összébb húzza. 
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Vörösvértestjeink membránjának felszínén rengeteg különféle molekula található. 

Néhányuk más szervezetben antigénként viselkedhet75. Ezek a molekulák szerkezetük alapján 

több csoportba rendezhetőek: e csoportok alapján ismerhetjük fel és állapíthatjuk meg a 

vércsoportrendszereket. Az emberi szervezetben több mint 35 féle vércsoportrendszert írtak 

már le76 ). Ezek egymástól függetlenül öröklődnek, vagyis függetlenül is kombinálódnak, ezért 

mindenki egyedileg jellemző, „ujjlenyomatszerű” vércsoport-kombinációval rendelkezik. 

 

 

3.4.1. Az AB0 vércsoportrendszer 

 

Ez a legjelentősebb emberi vércsoportrendszer, mert ennek molekulái adják a 

legdurvább immunreakciót. Ha a vér nem megfelelő szervezetbe kerül, a vörösvértesteken lévő 

molekulákat a befogadó immunrendszer antigénként észleli. Ellenük gyorsan nagy mennyiségű 

antitest termelődik, melyek a vörösvértestekhez kapcsolódva hamar hemolízist (vörösvértest-

szétesést) okoznak. A tünetek – láz, mellkasi fájdalmak, hirtelen leeső vérnyomás, 

szívritmusnövekedés, véres vizelet – súlyos esetben akár egy-két órával az átömlesztés után 

jelentkeznek, és kezeletlenül halált okoznak. Az AB0 vércsoportokat a vörösvértest 

membránján lévő egy bizonyos molekula végső szénhidráttoldaléka határozza meg. Az egyik 

ilyen szénhidrátvégződést77 és így a csoportot „A”-nak nevezzük. Ha egy másik 

szénhidrátegység78 található a szóban forgó molekulán, akkor „B”-nek hívjuk, ha pedig nincs 

további toldaléka, akkor „0”-nak. Az A és B molekulák kodomináns öröklődésűek, azaz ha 

egyik szülőtől egyiket, a másiktól a másikat örököljük, vörösvértestjeinken mindkettő 

megjelenik, és vércsoportunk AB lesz. A 0 viszont recesszívnek tekinthető, tehát a B vércsoport 

összeállhat két szülői B génváltozatból is, és akkor is, ha egyik B, a másik pedig 0. Csak akkor 

lesz 0 a vércsoport, ha mindkét szülőtől nullás génváltozatot hoz az illető (00 genotípus). 

Ezért tehát a(z) 

- A vércsoportú egyén genetikailag lehet AA vagy A0, 

- B vércsoportú lehet BB vagy B0, 

- AB vércsoportú csak AB, 

- 0 vércsoportú pedig 00. 

 

Az AB0-rendszer molekulamintázatai az élővilágban széleskörűen elterjedtek, növényi 

sejteken és mikroorganizmusokon is megtalálhatóak. Ennek azért van jelentősége, mert 

újszülött- és csecsemőkorban, amikor beleink felszívóhámja még nagy molekulákat is egy az 

egyben átenged a vérbe, a lenyelt anitgénmolekulák is egészben, lebontás nélkül bekerülnek 

vérünkbe, s ellenük immunreakció indul (kivéve persze a saját sejteken is megtalálható 

molekulákat). Így velük szemben az első életév során immunizálódunk: a sajáttól eltérő 

molekulákkal szemben ellenanyagot termelünk. Ezért a(z) 

- A vércsoportúak anti-B immunglobulinokat termelnek, 

- B vércsoportúak anti-A antitesteket, 

- AB vércsoportúak nem termelnek ellenanyagot (hiszen mind az A, mind a B 

molekulák saját sejtjeiken is rajta vannak), 

- 0 vércsoportúak pedig anti-A-t és anti-B-t is előállítanak (61. ábra). 

Vérátömlesztés lehetőségének mérlegelésekor azt kell figyelembe venni, hogy a vért adó 

(donor) vörösvértestjein milyen lehetséges antigének vannak, és a vért kapó (recipiens) milyen 

                                                 
75 egy részük rajta lehet más sejtjeinken is, nemcsak a vörösvértesteken 
76 Az AB0-és az Rh- rendszer mellett további vércsoportrendszerek például: MNS, Kell, Duffy, Lewis, Lutheran, 

P, Diego, Ok, Hh, Indian, GIL, stb. 
77 N-acetil-galaktózamin 
78 galaktóz 
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ellenanyagot termel. Természetesen a donor vére is rendelkezik minimális 

ellenanyagmennyiséggel, hiszen csecsemőkorában ő is immunizálódott. Ezt azonban nem kell 

figyelembe venni a véradásnál, mert a bevitt vérplazma felhígul, így a vért kapó 

vörösvértestjeire csak ritkán tud hatni. A különféle készítmények a vér egyes összetevőit 

tartalmazzák csak, a vérátömlesztés céljának megfelelően (pl. csak vörösvértesteket, csak 

vérlemezkéket, csak plazmát). Ezért a különféle vércsoportú emberek az alábbi vércsoportú vért 

kaphatják és adhatják (ezeket a kombinációkat próbáljuk meg nem bemagolni, hanem 

okszerűen kikövetkeztetni): 

- A: kaphat: A, 0; adhat: A, AB; 

- B: kaphat: B, 0; adhat: B, AB; 

- AB: kaphat: A, B, AB, 0; adhat: AB; 

- 0: kaphat: 0; adhat: A, B, AB, 0. 

 

Látszik tehát, hogy a 0 csoport az úgynevezett univerzális donor, az AB pedig az univerzális 

recipiens. A mai orvosi gyakorlat egyébként igyekszik mindig csoportazonos vért adni. Az 

AB0-rendszerhez kapcsolódó antitestek nagy méretűek79, így a méhlepény érfalain nem jutnak 

át (hiszen az anyai és a magzati vér közvetlenül nem érintkeznek). Ezért a magzat és az anya 

AB0 vércsoportbeli inkompatibilitása nem okoz problémát, az anya nem indít magzata ellen 

immunválaszt. 

 

 
61. ábra: Az AB0-vércsoportrendszer 

 

 

3.4.2. Az Rh vércsoportrendszer 
 

                                                 
79 IgM osztály 
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Másik legjelentősebb vércsoportrendszerünk az Rh rendszer. Az Rh rövidítés a Rhesus 

makákó80 nevéből származik, mert a vércsoportrendszer felfedezésekor Rhesus-majmok 

vörösvértestjeit használták az ellenanyag által okozott kicsapódási reakció vizsgálatára. Ezt sok 

gén határozza meg, melyeknek megfelelően a vörösvértest hártyáján különféle molekulák 

lehetnek jelen. Ezek közül a legfőbbeket (géneket és molekulákat) a C, D és E betűkkel jelöljük. 

Ezek közül azonban csak a D erős antigén, tehát az Rh vércsoportot csak ennek a molekulának 

a megléte vagy hiánya határozza meg. Ha a D molekula rajta van az erythrocyta membránján, 

akkor az egyén Rh pozitív (Rh+), ha nincs, akkor Rh negatív (Rh–). A gén uralkodó-lappangó 

öröklésmenetű, ezért a homozigóta domináns (DD) és a heterozigóta (Dd) állapot Rh+ 

vércsoportot eredményez, a homozigóta recesszív (dd) pedig Rh– vércsoportot. Az európai 

rassz mintegy 85%-a rendelkezik D génváltozattal, vagyis Rh+ vércsoportú. 

Ellenanyagot termelni csak valami ellen lehet (vagyis az Rh– vércsoport ellen nem), 

tehát az Rh-antitestet az Rh– egyének termelik az Rh+ vércsoportú vér ellen (anti-D 

ellenanyag). Emlékezzünk, saját molekulák ellen a szervezet normálisan nem indít 

immunválaszt, tehát az Rh+ egyének nem termelnek Rh-antitesteket. Az Rh vércsoportot 

meghatározó molekulák csak a vörösvértest membránján találhatóak, ezért immunreakció csak 

akkor jöhet létre, ha az Rh– vércsoportú ember vére Rh+ vérrel érintkezik (tehát a táplálékkal 

nem immunizálódhatunk csecsemőkorunkban, mint az AB0-rendszer esetében). Ez két esetben 

következhet be. Egyik a téves transzfúzió, ami ma orvosi műhibának minősül, de nagyon ritkán 

előfordul. A másik eset az, amikor az Rh– anya Rh+ magzata ellen indít reakciót. Az  Rh-

antitestek81 kis méretűek, azért a méhlepényen átjutnak, és reagálnak a magzat vérével, így 

hemolízist okozhatnak a magzatban. Erre akkor van lehetőség, ha az anya vére már érintkezett 

Rh+ vérrel (pontosabban Rh+ vörösvértestekkel). Ezért az első terhesség alatt immunválasz 

nem alakul ki, de a szülés során az anyai vérbe könnyen bekerülhetnek a baba vörösvértestei, 

így az anya immunizálódik (az ellenanyagtermeléshez elég mindössze 1/5 csepp vér is!). A 

második terhesség ezért már veszélyeztetett állapot (amennyiben a magzat ismét Rh+), a 

kezelés azonban viszonylag egyszerű. Ha az újszülött valóban Rh pozitív, akkor a szülést 

követően az anya ellenanyagot82 kap, amely semlegesíti a baba bekerülőRh+ vörösvértestjein 

található D-antigénmolekulákat, és ez megakadályozza, hogy az anya immunizálódjon. 

Probléma ritkábban akkor is előállhat, ha az anya nem tud róla, hogy korábban Rh+ magzatot 

hordozott, mert a terhesség korai stádiumában spontán vetélésen esett át, s így az állapotosság 

észrevétlen maradt. 

 

 

3.5. A légzési gázok szállítása 
 

Tüdőnkben oxigén és szén-dioxid cseréje zajlik, s e gázokat a vér – a vörösvértestek és 

a vérplazma – szállítja a tüdő és a végfelhasználó sejtek között. A vörösvértestek O2-szállító 

molekulája a hemoglobin nevű, nagy méretű fehérje. Ez négy fehérje-alegységből, plusz az 

alegységek központjában elhelyezkedő egy-egy nem fehérje természetű molekulából áll – ezek 

központjában pedig egy-egy vasion foglal helyet, ami az O2-t köti. A teljes hemoglobin így 

négy O2-molekulát képes kötni (62. ábra). 

 

                                                 
80 Macaca mulatta 
81 Az IgG osztályba tartoznak. 
82 D antigén elleni ellenanyagot 
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62. ábra: A hemoglobin térbeli szerkezete. A négy fehérjealegység kék és piros színekkel 

van jelölve. A zöld egységek (szintén 4 db) a nem-fehérje részeket ábrázolják: ezekben 

helyezkedik el a vasion, amely az O2-molekulát köti 
(Forrás: Wikipaedia. 

By Zephyris at the English-language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2300973) 

 

Emlékezhetünk, hogy a sejthártya a gázok számára átjárható, így azok szabadon diffundálnak 

testünkben. Ezért a vérben oldott gázok dinamikus egyensúlyban vannak a tüdőben lévő levegő 

és a szövetek gáztartalmával is. A vér tehát úgy működik, mint egy szállítószalag: a tüdő és a 

szövetek között légzési gázokat szállít, és egyszerű fizikai nyomásviszonyoknak megfelelően 

adja le vagy veszi fel a gázokat. A tüdőben nagyobb az oxigén nyomása83, mint az érkező 

vérben, ezért a vér O2-t vesz fel a tüdőlevegőből. A CO2 nyomása viszont a vérben nagyobb, 

hiszen épp kicsivel azelőtt kapta a sejtektől. Így a CO2 a vérből a tüdőlevegőbe adódik le. A 

szövetekben a folyamat éppen fordítva zajlik, hiszen a sejtek CO2-t termelnek, és O2-t vesznek 

fel. 

A folyamat vázlatosan a következőképpen megy végbe. A szövetekben a hemoglobin (Hb) 

oxigenált alakja, az oxihemoglobin (HbO2) deoxigenálódik, és az O2 kidiffundál a szövetekbe. 

A sejtek által leadott a CO2 pedig bediffundál a szövetekből, hidrogénkarbonát ionná (HCO3
-) 

alakul, és a vérplazmába távozik (a CO2-t tehát a vérplazma szállítja)84.  

A tüdőben az O2 bediffundál a vérbe, így a Hb oxigenálódik. A HCO3
- a vérplazmából a 

vörösvértestbe kerül, a belőle képződő CO2 pedig kidiffundál a tüdőlevegőbe85.  

                                                 
83 az ún. parciális nyomása 
84 Pontosabban: a CO2 és a jelen lévő vízzel reakcióba lépve szénsavmolekulát [H2CO3] képez; a folyamatot a 

szénsavandhidráz enzim katalizálja [CO2 + H2O → szénsavanhidráz: H2CO3]. A szénsav H+ + HCO3
- ionokra 

disszociál. A H+-t a Hb felveszi, a HCO3
- pedig a vérplazma kloridionjára [Cl-] cserélődik a töltésegyensúly 

megőrzése végett. 
85 A folyamat elején a H+ disszociál a Hb-ról, és az időközben a Cl- helyett visszaérkező HCO3

--ionnal szénsavat 

képez, amely a szénsavanhidráz hatására CO2 és H2O molekulákká alakul: H+ + HCO3
- → H2CO3 → 

szénsavanhidráz: CO2 + H2O. 
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A légzési gázszállítás kapcsán két életveszélyes dologról is említést teszünk. Az egyik a szén-

monoxid-mérgezés. A CO színtelen, szagtalan gáz, így nem vesszük észre, ha jelen van a 

levegőben. A hemoglobin affinitása („vonzódása”, kapcsolódási hajlandósága) a CO-hoz 

körülbelül kétszázszor nagyobb, mint az O2-hez, ezért könnyen kötődik hozzá (karboxi-

hemoglobin jön létre), viszont utána a CO nehezen kapcsolódik le róla. Így a hemoglobin 

molekulák és a vér elveszítik O2-szállító képességüket, és az illető szervezete oxigén hiányában 

leáll. Ha a CO nem foglalta le minden alegység kötőhelyét, akkor is baj történik, mivel az egyik 

alegység CO-kötése megnöveli a többi alegység O2-affinitását, és a tüdőben megkötött O2 nem 

válik le a hemoglobinról a szövetekben. Szén-monoxid tökéletlen égési folyamatok során 

keletkezik (a tökéletes égés eredménye CO2 + H2O), s mivel az égés általában tökéletlen, 

gyakorlatilag mindig számolni kell a CO-keletkezés veszélyével, ahol ég valami (tűzhely, 

kandalló, autó kipufogógázai, stb.). CO akkor kezd felhalmozódni a levegőben, amikor a benti 

levegőt használó égés zajlik, és az égéstermék nem vezetődik el megfelelően. Ez előfordulhat 

például rosszul szelelő kéménynél, főleg akkor, ha a külső légnyomás megnövekszik, s ez 

visszanyomja a kéménybe a füstöt. Hasonló jelenség játszódik le, ha zárt vagy rosszul szellőző 

helyen sokáig hagyják a jármű motorját járni (figyeljük meg, hogy a parkolóházakban is van a 

CO túl magas szintjére figyelmeztető jelzőberendezés). Szintén fennáll a CO-mérgezés 

veszélye, ha például egy esős és hideg napon, amikor az ablakok zárva vannak, nyílt égésterű 

fűtés (pl. nyitott kandalló) működik, és a konyhában szagelszívó van bekapcsolva a főzés miatt. 

Ilyenkor a szagelszívó rengeteg – percenként többezer liter – levegőt szivattyúz ki a lakásból, 

ami miatt a belső légnyomás lecsökken. Ekkor a lakás ott egyenlíti ki a légnyomást, ahol tudja: 

a kéményeken keresztül szív vissza levegőt – és égéstermékeket. Ha ilyenkor rosszul leszünk, 

jusson eszünkbe a CO-mérgezés lehetősége, és ne feküdjünk le pihenni, hanem gyorsan 

nyissunk ablakot vagy menjünk ki a szabadba. 

A mérgezés tünetei: fejfájás, zavartság, fáradtság, szédülés, hányinger, cseresznyepiros bőr, 

majd izomgörcsök, ájulás, végül pedig izomellazulás és halál. Ha a CO koncentrációja halálos 

mértékű, akkor a koncentrációtól függően a halál percek vagy órák alatt következhet be. A 

mérgezésre való érzékenység egyénenként változik. Ha mérgezés gyanúja merül fel, a 

mérgezettet friss levegőre kell vinni: ott sokszor jobban lesz, mert vérünk (a hemoglobin) 

fokozatosan megszabadul a CO-tól. Kórházi kezelés során tömény oxigént lélegeztetnek be a 

sérülttel, vagy nagy nyomású oxigénkamrában tartják, ahol az O2 a hemoglobint megkerülve 

közvetlenül diffundál a szövetekbe. 

A másik veszélyes dolog a methemoglobinaemia. A methemoglobin a hemoglobin oxidált 

alakja olyanformán, hogy a központi vasion Fe2+ ionból Fe3+ ionná oxidálódik. Ebben az egy 

elektronnal szegényebb állapotban a hemoglobin nem képes kötni az oxigént. Természetesen 

az O2 is oxidálja a hemoglobint, de ezt egy enzim86 visszaalakítja redukált hemoglobinná. Ha 

azonban a szervezetbe az oxigénen felül érkezik erélyes oxidálószer, például nitrátos/nitrites87 

víz formájában, akkor a methemoglobin mennyisége túlnő a normálison (és mennyiségtől 

függően halált okozhat). Ezt az állapotot nevezzük methemoglobinaemiának. A mérgezések 

egyik forrása a mezőgazdasági területekről a kutak vizébe szivárgott nitrát (NO3
-) volt (a 

nitrátot forralással sem lehet a vízből eltávolítani). A nitrát nagyon fontos növényi 

nitrogénforrás, ezért N-tartalmú műtrágyák formájában bőven kerül a termőföldekbe, ahonnan 

a talajvízzel a felszíni vizekbe eljuthat (ez a jelenség inkább a múltban okozott problémát). A 

magyarországi vezetékes- és ásványvizek nem tartalmaznak nitrátot. A nitrát egy másik forrását 

a friss zöldségek alkotják. Ha ezek a zöldségek nem kapnak elegendő napfényt, pl. 

fóliasátorban, üvegházban termesztik őket szezonon kívül, és gazdagon műtrágyázták őket, 

viszonylag sok nitrátot tartalmazhatnak; azonban ez sem jelent mindennapos, nagy veszélyt. A 

                                                 
86 a methemoglobin-reduktáz 
87 a nitrit veszélyesebb, mint a nitrát 
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nitrátok és nitritek sóit tartósítószerként is alkalmazzák az élelmiszeriparban, így ezeket az 

anyagokat különféle húskészítményekkel is magunkhoz vehetjük.  

Mind a szén-monoxidra, mind a nitrátra/nitritre a legérzékenyebbek a csecsemők és a 

kisgyermekek. 
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4. A légzés 
 

A légzés során az oxigén felvétele és a párhuzamosan képződött szén-dioxid leadása 

zajlik. A párhuzamosság azért hangsúlyos, mert a CO2 nem az O2-ből képződik. Az, hogy a két 

gáz egymás mellett tud cserélődni, pusztán azért van így, mert ugyanazt a felületet használják 

a be- illetve kilépésre, nevezetesen a tüdő hámját. 

A légzés célja az energianyerés. A fotoszintézis során a növények, algák és egyéb 

fotoautotróf szervezetek a napsugárzás energiáját kémiai kötésekbe rögzítik, aminek a 

segítségével az egyszerű – a levegőből, vízből, talajból felvett – molekulákból összetettebb 

molekulákat gyártanak (ezekből a nagyobb molekulákból él – építkezik és táplálkozik – 

majdnem az összes többi földi élőlény). Amikor a táplálékot megemésztjük, ezeket a nagy 

molekulákat bontjuk vissza egyszerűbb összetevőikre. A légzés során pedig lényegében ezeket 

az egyszerűbb összetevőket bontjuk még tovább, egészen a szén-dioxidig és vízig, miközben a 

felbomló kötésekből felszabaduló energiát ATP-molekulák kötéseiben eltároljuk. Tehát, végső 

soron a napfény energiáját vesszük ki a szerves molekulákból, és tesszük át ATP-kötésekbe, 

melyeket később könnyedén felhasználhatunk (természetesen nem minden szervesanyagot 

égetünk el teljesen, egy részüket beépítjük saját anyagainkba; ld. táplálkozás témakör). 

 

A légzés egyszerűsített egyenlete az alábbi: 

 

Szervesanyag + O2 → CO2 + H2O + Energia (ATP)88 
 

 

Az egyenletben az O2-ből nem CO2 képződik, hanem víz; a CO2 a szervesanyag szénvázából 

származik! Így már világossá válik, hogy a légzés során tulajdonképpen a megevett 

szervesanyagok szénvázát „lélegezzük el” CO2-ként, és a szénvázról leszakított H atomokat 

végül a beszívott O2-re kapcsoljuk – mindeközben energiát nyerünk. (A fotoszintézis folyamata 

és így az egyenlete is pontosan fordítottja a fentinek, csak ott a zárójelben lévő ATP helyett 

napfény szerepel.) 

 

4.1. A légutak 

A test és a környezet közötti gázcserét a légzőrendszer, a gázszállítást a keringési 

rendszer bonyolítja le, egymással szoros összehangoltságban. A vér, mint azt láttuk már, a 

tüdőlevegővel és a szövetekkel cserél gázt. Előbbit (vér–tüdőlevegő) nevezzük külső 

gázcserének, utóbbit (vér–szövetek) belső gázcserének. A levegő a légutakon át kerül a 

szervezetbe. A légutak az orrüreggel/szájüreggel kezdődnek (63. ábra). A levegő a garatba 

(pharynx) kerül, majd a C alakú porcok által merevített légcsőbe (trachea), melynek bejáratánál 

található a gége. Az ábrán látható, hogy a légcső helyezkedik el elöl, a nyelőcső pedig mögötte. 

 

                                                 
88 Az egyenletben a szervesanyagnak csak a szénváza szerepel a rajta lévő H és O atomokkal, mivel a bontási 

folyamatokban minden szervesanyag két szénatomos egységekre, acetilcsoportokra szedődik szét. 
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63. ábra: A felső légutak 

 

 

A légcső két főhörgőre oszlik (64. ábra), melyek belépnek a tüdőbe (pulmo), amely jobb oldalon 

három lebenyből áll, bal oldalon pedig kettőből, így helyet hagy a szívnek. A légutak elágazási 

mintázata a kettéágazás: ez folytatódik lejjebb is, még sokszor89. A főhörgők hörgőkre 

(bronchus90) ágaznak, ezek pedig egyre finomabb, vékonyabb járatokra, a hörgőcskékre91. A 

végső szakaszban a levegő a léghólyagocskákhoz (alveolus92) érkezik, s az ezek felületén futó 

hajszálerek vérével cserél gázokat, diffúzióval (65-66. ábra). Az emberi légzőfelület mintegy 

50-100 m2-nyi. A hörgők és hörgőcskék belső felületét csillós hám béleli. A légutakba került 

szennyeződések az egyéb sejtek által termelt nyákfilmbe ragadnak, s a csillós hám csillói 

csapkodásukkal ezt a nyákot a garat irányába, kifelé hajtják, ezáltal eltávolítják a 

szennyeződéseket a szervezetből. 

 

                                                 
89 összesen 23-szor 
90 tsz.: bronchi 
91 bronchiolus; tsz.: bronchioli 
92 tsz.: alveoli 
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64. ábra: Az alsó légutak 
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65. ábra: A léghólyagocskák és az azokat borító hajszálerek 

 

 
66. ábra: A gázcsere a tüdőlevegő és a hajszálerek vére között 
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A légutak felső, nagyobbik részének93 egyik feladata az, hogy bevezesse a levegőt az alsóbb 

részekbe, ezért ezt vezetési v. vezető zónának nevezzük. Másik feladata az, hogy a bekerülő 

levegőt megszűrje (különösen az orr szőrei és csillós hámja szolgálja ezt a célt), párásítsa és 

felmelegítse. Ahogy a légutak alsó részében egyre lejjebb haladunk, egyre csökken a porcos 

elemek aránya a hörgőcskék falában, és egyre több simaizom található meg bennük. Az alsóbb 

részek hajszálerei ezért a gázcserében is egyre nagyobb részt tudnak vállalni – az alsó légúti 

részt94 ezért kicserélődési zónának hívjuk. 

 

4.2. Kilégzés és belégzés 
Az ember légzésében az aktív izommunka a belégzéshez szükségeltetik, melyet 

nyugalmi légzéskor a rekeszizom és a külső bordaközti izmok valósítanak meg95. A kilégzési 

fázis passzív. Erőltetett belégzéskor légzési segédizmokként működő egyéb izmok lépnek 

működésbe, ilyenek a nagy és kis mellizom, a fejbiccentő izom, a külső bordaközti izmok és 

egyes nyakizmok is. Az erőltetett kilégzésben a hasizmok és a belső bordaközti izmok 

segédkeznek. 

Belégzéskor a rekeszizom és a külső bordaközti izmok tehát összehúzódnak. A kupola 

alakú rekeszizom ilyenkor lefelé mozdul el, a külső bordaközti izmok pedig megemelik a 

bordákat, így a mellkasüreg térfogata megnő (67. ábra). Ennek következtében a benne uralkodó 

nyomás lecsökken, és ha értéke a légköri nyomásé alá csökkent, akkor a levegő beáramlik a 

légutakon. Kilégzéskor ugyanez fordítva játszódik le. A légzési izmok elernyednek (a 

rekeszizom visszatér felső helyzetébe), ezért a mellüreg térfogata csökken, nyomása nő, és ha 

ez a légköri nyomás fölé emelkedik, a levegő kiáramlik a tüdőből. 

Hogyan tevődik azonban át a légzőizmok munkája a tüdőre – tudva azt, hogy a tüdő 

magától nem képes mozogni? A mellkasfal és a tüdő között egy kétrétegű hártya, a mellhártya 

(pleura) húzódik. Egyik rétegével a mellkasfal belsejére nő rá, másikkal a tüdő külső felületére. 

A két réteg között pedig egy folyadékréteg helyezkedik el, amely biztosítja azt, hogy a rétegek 

ne tudjanak egymástól elválni, csak oldalirányban elcsúszni (a dolog hasonlít ahhoz, amikor 

két üveglapot teszünk egymásra, de előzőleg vizet cseppentünk közéjük: a lapok 

elcsúsztathatóak, de szétvenni nem egykönnyen lehet őket). Így a mellkas falának mozgatását 

a tüdő passzív módon követi. Ha azonban levegő kerül közéjük (ezt légmellnek hívjuk) szúrás 

vagy betegség következtében, akkor a mellhártya nem lesz képes közvetítőszerepét ellátni, így 

a mellkas mozgását többé nem követi a tüdőé: a tüdő összeesik, a mellkas pedig kitágul. 

De miért esik össze a tüdő, és miért tágul ki a mellkas? A mellkasfal csontos szerkezete olyan, 

hogy önmagától picit kijjebb tágulna, térfogata nagyobb lenne: érvényesül rajta egy tágulási 

tendencia. Ezzel szemben a tüdőben pedig egy összehúzó tendencia tevékeny. Ennek oka az, 

hogy a légutak felületét vékony folyadékréteg borítja, s ebben gázzal érintkezve felületi 

feszültség ébred, ami összességében, a légzőfelület nagysága miatt jelentős erővé válik. Az 

összehúzó erő olyan nagy, hogy ellensúlyozására a tüdőben egy felületaktív anyag96, a 

surfactant97 termelődik, mely csökkenti a felületi feszültséget. Ezáltal a léghólyagocskák 

megnyílnak, a surfactant tehát megakadályozza az összeesésüket. A surfactant a magzati élet 

utolsó harmadában termelődik, ezért koraszüléskor fennáll annak a veszélye, hogy a kicsi tüdeje 

„éretlen” lesz, vagyis mivel még híján van a surfactant-nak, tüdeje összeesik, és képtelen lesz 

lélegezni vele. Ezért nagy kockázatú koraszülés beindulásakor a szülést megpróbálják 

időlegesen leállítani, és az anya 24-48 órás infúziót kap „tüdőérlelő” anyagból (ez egy 

                                                 
93 az elágazások kétharmadáig 
94 az elágazások sorának harmadik harmada 
95 A rekeszizom önmagában is képes ezt a feladatot ellátni. 
96 felületaktív anyagok például a mosó- és mosogatószerek is 
97 a név a surface active agent-ből származik 



100 

 

kortizolszerű anyag; ld. következő félév, hormonrendszer), amely a surfactant-termelést segíti. 

Ezt követően a magzat tüdeje készen áll az önálló légzésre, és folytatódhat a szülés. 

 

 
67. ábra: A belégzés és a kilégzés 

 

 

4.2.1. Légzési térfogatok 

Nyugalmi légzés során körülbelül fél liternyi levegőt cserélünk ki egy légvétellel. Ezt 

nevezzük nyugalmi légzési térfogatnak. Ezt a percenkénti 12-14-es légzésszámmal beszorozva 

megkapjuk, hogy percenként átlagosan 6-7 liter levegőre van szükségünk nyugalmi állapotban. 

A nyugalmi légzési térfogaton felül erőltetett belégzéssel további 2-3 liternyi levegőt tudunk 

beszívni98. Ez a belégzési tartaléktérfogat vagy inspirációs rezervtérfogat. A nyugalmi 

térfogaton kívül erőltetett kilégzéssel további nagyjából 1 liternyi99 levegőt tudunk kipréselni 

tüdőnkből, ez a kilégzési tartaléktérfogat vagy expirációs rezervtérfogat. E három térfogat 

együttesét nevezzük vitálkapacitásnak100. Ezen kívül van még egy körülbelül 1 liternyi 

maradék levegő is a tüdőben, ami nem távozik el, csak a halállal vagy légmell kialakulásakor. 

Ez az úgynevezett maradék v. reziduális térfogat101. A fenti térfogatmennyiségek összesen 

alkotják a tüdő teljes kapacitását vagy teljes levegőbefogadó-képességét (68. ábra). 

 

 

                                                 
98 ♀: 1,9 l; ♂: 3,1 l 
99 ♀: 0,8 l; ♂: 1,2 l 
100 ♀: 3,2 l; ♂: 4,8 l 
101 ♀: 1 l; ♂: 1,2 l 
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68. ábra: Átlagos légzési térfogatok 

 

 

4.3. A légzés szabályozása 
Az automatikus légzőmozgásokat az agytörzs alsó részében elhelyezkedő 

idegsejtcsoportok szabályozzák102. Ezek közül egy a hídban103, kettő pedig a nyúltvelőben 

(másnéven nyúltagyban104) található (69. ábra). Ezek az idegsejtek információt kapnak az 

ébresztőrendszerből105, a limbikus rendszerből (összehangolás a magatartási reakciókkal), és 

az agykéregből (akaratlagos működések) is (ezekkel az egységekkel részletesebben a jövő 

félévben fogunk foglalkozni). 

 

                                                 
102 Az agytörzs nevű funkcionális egységet a középagy, a híd és a nyúltvelő alkotja. 
103 pontine respiratory group; PRG 
104 dorsal respiratory group; DRG és ventral respiratory group; VRG 
105 felszálló agytörzsi ébresztőrendszer 



102 

 

 
69. ábra: A légzést szabályozó agytörzsi központok 

 

 

4.3.1. Kémiai szabályozás 

A test különféle kémiai anyagokra érzékeny sejteken, kemoreceptorokon keresztül méri 

a testnedvekben megtalálható és a légzéssel szorosan összefüggő anyagok koncentrációit. A 

receptorok három zónában helyezkednek el. 

1) Az ún. centrális kemoreceptorok az agytörzsben találhatóak. Ezek érzékelik az agyi 

sejtközötti folyadék és az agy-gerincvelői folyadék (liquor cerebrospinalis; ld. keringés) helyi 

H+-koncentrációját, vagyis a pH-ját (savasságát). Ezen keresztül pedig a CO2 nyomásáról 

kapnak információt, hiszen a CO2 vizes közegben szénsavat képez, amely ionjaira – hidrogén- 

és hidrogén-karbonát-ionokra – disszociál, ahogy azt a légzési gázok szállításánál már 

megismerhettük (CO2 + H2O → H2CO3 [szénsav] → H+ + HCO3
-). Ha savasság mértéke, azaz 

a CO2 nyomása nő, a légzés intenzitása fokozódik. 

2) Az ún. perifériás kemoreceptorok két csoportot alkotnak. Ezek a közös fejverőér (arteria 

carotis communis) elágazásánál106 elhelyezkedő carotis-kemoreceptorok, és az aortaív 

mellett107 található aorta-kemoreceptorok (70. ábra). Ezek a receptorok az O2, a CO2 nyomását, 

valamint a H+ és a K+ koncentrációját érzékelik (a K+ az izomsejtekből kerül a vérbe 

izommunka során). Ha az O2 nyomása csökken, a CO2 nyomása, a H+ és a K+ koncentrációja 

pedig nő, a légzési aktivitás fokozódik. Az izomműködés növekedése erőteljesen képes a 

ventiláció (légcsere) mértékét emelni. Jelentős izommunka megnöveli az O2-felhasználást és a 

CO2-termelést, de az esetleges tejsavképződésen keresztül savasítja is a vért a (H+-koncentráció 

nő, vagyis a pH csökken). Ilyenkor a légcsere térfogata a percenkénti 6-7 literről 100-120 literre 

is felemelkedhet. 

 

                                                 
106 carotis sinus 
107 és a kulcscsont alatti verőér közelében 
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70. ábra: Az aorta- és a carotis-receptorok (bal: elhelyezkedés a testben; jobb: kinagyítva) 

 

 

3) A harmadik receptorcsoportot a tüdőreceptorok alkotják. Ezek a bolygóidegen (nervus 

vagus) keresztül hatnak a megfelelő agyi szabályozóközpontokra (a bolygóideg a leghosszabb 

agyidegünk, több szervrendszer szabályozásában részt vesz, valóban „bebolyongja” testünket). 
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A feszítési receptorok108 a légutak falában, a simaizomsejtek között helyezkednek el, és a tüdő 

feszülését érzékelik. A belégzést reflexesen gátolják. Két másik receptorcsoport109 egyike 

különféle kémiai ingerekre (hisztamin, por, füst) válaszol, a másik a tüdő feszülése mellett a 

tüdőkeringésbe került kémiai irritáló ingereket – hisztamin, kapszaicin (az erőspaprika 

hatóanyaga) – is érzékel. Aktiválódásukra fokozott légzés, bronchoconstrictio (a hörgők 

összehúzódása), légúti nyákszekréció és köhögés a válasz. 

 

 

  

                                                 
108 lassan adaptálódó feszítési receptorok 
109 a légutakat bélelő hámsejtek között elhelyezkedő gyorsan adaptálódó receptorok és a tüdőkapillárisok 

közelében található juxtacapillaris receptorok 
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5. A Keringés 
 

Az ember keringési rendszere egy zárt csőrendszernek tekinthető, melyben az áramló 

vér több szerepet betölt. A gyomor-bélrendszerből felszívott tápanyagokat a vér juttatja el a 

májba, majd onnan a célsejtekhez. A tüdőlevegőből származó oxigént sejtjeinkhez, és a 

sejtekben képződött szén-dioxidot a tüdőbe szintén a vér viszi el. Hasonlóképpen, a vér a 

vesékbe szállítja a vizeletbe kiválasztandó anyagokat, míg a belső elválasztású mirigyekből a 

test különböző részeibe viszi a hormonokat. E fő szállító szerepek mellett nem szabad 

elfeledkeznünk arról sem, hogy a keringő vér a szervezet immunműködéseiben és a 

hőszabályozásában is nagyon fontos szereppel bír. 

 

 

5.1. A keringési rendszer felépítése 
5.1.1. A vérkeringés 

 

Vérkeringési rendszerünk tulajdonképpen csövecskékből és egy pumpából áll – a 

csövecskék az erek, a pumpa pedig a szív. A szívbe vért szállító erek a gyűjtőerek, más néven 

visszerek vagy vénák, míg a szívből kifelé szállító erek a verőerek, másképp mondva ütőerek 

vagy artériák. A szív után a nagyartériák egyre kisebb átmérőjű artériákra ágaznak. A legkisebb 

artériákat arterioláknak („artériácskáknak”) hívjuk. Ezek a hajszálerekben, más néven 

kapillárisokban folytatódnak. A hajszálerek aztán venulákba („vénácskák”) szedődnek össze, 

majd egyre nagyobb vénákba torkollnak, melyekkel a vér visszatér a szívbe; ezáltal bezárul a 

kör. 

 

5.1.1.1. A szív 
A szív a két tüdőfél között, a rekeszizomra ráfeküdve helyezkedik el (71. ábra). 

Hosszanti sövény választja ketté, így két, egymással nem közlekedő szívfél alakul ki: a bal és 

a jobb szívfél (72. ábra). Egy-egy szívfél is két üregre oszlik, melyek között a szívbillentyűk 

alkotják a határt. A felső üregek fogadják a szívbe érkező vért, ezeket nevezzük pitvaroknak. 

Az alsókat hívjuk kamráknak, ezek a szívből kifelé pumpálják a vért. 

 

 
71. ábra: A szív elhelyezkedése 
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A pitvar anatómiai szakneve atrium, a kamráé ventriculus. Ilyenformán a négy szívüreget az 

alábbi módon nevezzük el: 

- jobb pitvar: atrium dextrum, 

- bal pitvar: atrium sinistrum, 

- jobb kamra: ventriculus dexter, 

- bal kamra: ventriculus sinister.110 

 
 

 

 
72. ábra: a szív felépítése 

 

A jobb pitvarba érkeznek a nagy vérkör fő gyűjtőerei, a felső üreges visszér vagy felső fő visszér 

(vena cava superior) és az alsó üreges visszér vagy alsó fő visszér (vena cava inferior), és ide 

szájadzik a koszorúérkeringésből visszatérő, tehát a szív szövetének saját vénás vérét szállító 

ér111. 

A jobb pitvar összehúzódásával kilöki magából a vért, ami az ún. háromcsúcsú billentyű 

nyitásával a jobb kamrába kerül (73. ábra). A szívbillentyűk a vérnyomás által mozgatott 

kötőszöveti lapocskák, melyek megakadályozzák, hogy a vér visszafelé áramoljon. Piciny inak 

és izmok által feszítetten rögzülnek a kamrák falán: ez a lehorgonyzás akadályozza meg, hogy 

a billentyűk felfelé lökődjenek a pitvarokba a kamrák összehúzódásakor. A jobb kamra 

kontrakciója a háromcsúcsú billentyű zárása miatt így csak a belőle induló és a tüdő felé tartó 

fő tüdőgyökér (truncus pulmonalis) nevű nagy verőérbe tudja pumpálni a vért. A vér a truncus 

                                                 
110 A pitvar-kamrai határon egy rostos-inas gyűrű, az annulus fibrosus helyezkedik el; ehhez tapad a pitvari és a 

kamrai izomzat, valamint ezen rögzülnek a pitvar-kamrai billentyűk is. Amikor a kamrák összehúzódnak és vért 

pumpálnak ki a nagy verőerekbe, az annulus fibrosus síkja lefelé, a szívcsúcs felé mozdul, miáltal megnő a 

pitvarok térfogata. Ez a mechanizmus a pitvarokban szívóhatást eredményez, és segíti a vér beáramlását a 

gyűjtőerekből. A szív tehát nem pusztán nyomó, hanem szívó-nyomó pumpaként működik. 
111 a sinus coronarius is (az ábrán ez utóbbi nincs jelölve) 
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pulmonalisból is visszaáramolhatna a kamrába annak ellazulásakor, ezt azonban újfent csak 

billentyűk akadályozzák meg. Ezek a billentyűk az ér falán rögzülő, úgynevezett félhold alakú 

(semilunaris), más néven zsebes billentyűk. Ezek három „zsebecskét” alkotnak, s amikor a vér 

a helyes irányba halad, a zsebek az érfal felé préselődnek, így a vér szabadon áramlik. Amikor 

a vér visszaesne vagy visszapréselődne, rögtön megtölti a zsebecskéket, melyek ezáltal 

összezárulnak, és egymásnak nyomódva gátat képeznek a vér visszafolyásának (73. ábra). 

Láthatjuk tehát, hogy a szív izomzata által pumpált vér mozgásának egyirányúságát egyszerű 

szerkezeti megoldások biztosítják. 

 

 

 
73. ábra: A bal szívfélben található pitvar-kamrai billentyű és az aorta félhold alakú 

billentyűi. 

Bal oldal: pitvari kontrakciókor (kamrai ellazuláskor) a kéthegyű billentyű nyitott, az 

aortabillentyűk zárva vannak, s a vér a kamrába jut. Jobb oldal: a kamrai kontrakció alatt a 

kéthegyű billentyű bezárul, az aortabillentyűk pedig nyitnak, így a vér az aortába áramlik. 
 

 

 

A truncus pulmonalis által a tüdő felé vitt vér a tüdőben oxigénnel dúsul, majd visszakerül a 

szívbe, a bal pitvarba nyíló négy nagy tüdővénán (vena pulmonalis) keresztül. A bal pitvart a 

bal kamrától a kétcsúcsú billentyű választja el. A bal kamrából indul a test legnagyobb verőere, 

az artoa (73. ábra). Az aorta kezdeti részében a truncus pulmonalishoz hasonlóan szintén 

félhold alakú billentyűk akadályozzák meg a vér visszaáramlását. 

 

5.1.1.2. Az érrendszer; a vérkörök 
Keringési rendszerünk két részre osztható: a kis vérkörre és a nagy vérkörre (74. ábra). 

A kis vérkör a szív és a tüdő között szállítja a vért, ezért tüdőkeringésnek vagy 

pulmonalis keringésnek is hívjuk. A jobb kamra összehúzódásakor a vér a truncus pulmonalisba 

pumpálódik, ahonnan a – jobb és bal oldalra tartó – két tüdőverőérbe (tüdőartériába) kerül. A 

tüdőartériák egyre kisebb ágakra bomlanak, mígnem elérik a hajszálerek mérettartományát. A 

hajszálerek falán keresztül megtörténik a gázcsere: CO2 diffundál ki a vérből a tüdőlevegőbe, 

onnan pedig O2 érkezik a vérbe. Az oxigéngazdag vér ezután egyre nagyobb átmérőjű 
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gyűjtőerekbe szedődik össze, és végül a négy tüdővénán át a bal pitvarba érkezik. A kis vérkör 

valóban kicsi: a keringő vértérfogatnak körülbelül 10 %-át szállítja112.  

A nagy vérkör a bal kamrától indul, és a jobb pitvarral zárul. Mivel az egész testet ellátja 

oxigénnel, szisztémás keringésnek is nevezzük. Folytatva az imént megkezdett gondolati szálat, 

az oxigéndús vér a bal pitvarból a bal kamrába kerülve az aortába pumpálódik. Az aorta a test 

nagy verőereibe osztja el a vért, mely erek minden szervünkbe eljutnak. A verőerek fokozatosan 

egyre kisebb átmérőjű erekben folytatódnak, elérik a hajszálerek zónáját, ahol, hasonlóan a 

tüdőhöz, megtörténik a gázcsere, csak ellentétes irányban a tüdőben zajlóhoz képest. A tüdőben 

felvett O2 leadódik a sejteknek, a vér pedig felveszi a sejtek által leadott CO2-t. Ezután a 

hajszálerek vénás ágai egyre nagyobb gyűjtőerekbe szedődnek össze, melyek végül az alsó és 

felső fő visszérbe torkollnak, és az oxigénben szegény vér így kerül vissza a jobb pitvarba. 

Mivel a nagy vérkör az egész testet ellátja oxigéndús vérrel, nem meglepő, hogy az ide vért 

pumpáló bal kamra vastagabb fallal, tehát nagyobb munkaizomzattal rendelkezik jobb oldali 

társánál. 

 

                                                 
112 A kis vérkör keringési tartalékkal is rendelkezik, ugyanis a perctérfogat (a szív által egy perc alatt kipumpált 

vérmennyiség) növekedése esetén újabb, addig a keringésben részt nem vevő hajszálerek képesek megnyílni, s 

így a kapilláristérfogat mintegy háromszorosára nőhet. 
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74. ábra: Az ember két vérkörös keringése 

 

 

Ahogy az ábrán is látható, a bal szívfélben tehát oxigénben gazdag (szén-dioxidban pedig 

szegény), míg a jobb szívfélben oxigénben szegény (és szén-dioxidban gazdag) vér található. 

A biológiai ábrák legtöbbször piros színnel jelölik az oxigéndús vért, és kék színnel szén-

dioxidban gazdag vért. Ezt a jelölést sokszor általánosan alkalmazzák az artériákra (piros) és a 
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vénákra (kék) is. Ezután könnyű általánosítani abban az értelemben, hogy a pirossal jelölt 

erekben szállított vért „frissnek”, a kékkel színezettekben szállított vért pedig „elhasználtnak” 

címkézzük. Ne feledjük azonban, hogy a fenti megkülönböztetés csupán a légzési gázok 

szempontjából jelent „friss” és „elhasznált” vért. A vese tisztítóműködése szempontjából nézve 

például éppen ellenkező a helyzet, hiszen a káros anyagokban gazdag, megtisztítandó vért a 

(pirossal jelölt) veseartériák szállítják a vesébe, és a tisztított vért a (kékkel rajzolt) vesevénák 

fogják visszavinni a szervezet többi része felé. Hasonlóképpen, az emésztőrendszer ereit 

tekintve, a belek felszívóhámja előtti artériás (piros) szakasz tápanyagokban szegény (de 

oxigénben gazdag!) vért szállít, és a vénás (kék) szakasz fogja a felszívott tápanyagokban 

gazdag vért vinni a máj felé (ld. még alább, a májkapuér-rendszernél). 

 

5.1.1.2.1. A nagy vérkör főbb artériái 

A nagy vérkör ereit mérsékelt részletességgel tekintjük át. Az aorta három szakaszra 

osztható: felszálló aorta113, aortaív114 és leszálló aorta115  (75. ábra). 

 

 
75. ábra: Az aorta szakaszai (a leszálló aorta egy hosszabb szakasz, mely lejjebb is 

folytatódik a mellkas és a has üregében) 
 

 

A felszálló aorta szakasza nagyobb része a szívburkon belül fut. Innen indul a 

koszorúérkeringés vagy coronaria-keringés, ami a szívet magát látja el oxigéndús vérrel. 

Csupán az a tény, hogy a szív átpumpálja magán az oxigéngazdag vért, még nem jelenti azt, 

hogy a bal szívfél falán keresztül fel is tudná venni a szükséges oxigént. Ezért az oxigenált vért 

szállító nagy vérkör egy ága rögtön az aorta kezdeténél visszakanyarodik a szívbe, és 

koszorúszerűen futó artériákon át a szív izomzatába szállítja a vért (76. ábra). 

                                                 
113 aorta ascendens 
114 arcus aortae 
115 aorta descendens 
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76. ábra: A szív koszorúerei 

 

 

Az aortaívből erednek azok az artériák, melyek a fejet és a karokat látják el vérrel (77. 

ábra). A fej irányába halad a bal és jobb közös fejverőér116, melyek kettéágaznak egy (bal és 

jobb) belső (arteria carotis interna) és a külső fejverőérre (arteria carotis externa). A belső 

fejverőér látja el az agyvelőt vérrel, a külső pedig a nyak és a fej egyéb szöveteit. Ahogy a 70. 

ábrán láthattuk, a fejverőerek elágazásánál és a belső fejverőér kezdeténél levő tágulatban117 

kémiai ingerekre érzékeny kemoreceptorok és nyomásérzékelő baroreceptorok foglalnak 

helyet, melyek a légzés és a keringés szabályozásában játszanak fontos szerepet. 

A karok vérellátásáért a (bal és a jobb) kulcscsont alatti verőér (arteria subclavia) felelős. A 

kulcscsont alatti artéria folytatása a hónaljverőér (a. axillaris), amelyből a felkar verőér (a. 

brachialis) ágazik el. Ez utóbbi két nagyobb ága az alkarban a singcsonti verőér (a. ulnaris) és 

az orsócsonti verőér (a. radialis). Utóbbin szoktuk kitapintani a pulzust, mivel ez az artéria 

csontos alapon fut és a bőrhöz közel. A singcsonti és az orsócsonti verőerek  tenyéri 

artériaívekben118 kapcsolódnak össze, melyekből az ujjakat ellátó artériák ágaznak le. 

                                                 
116 arteria carotis communis sinistra et dextra 
117 sinus caroticus 
118 egy felszíni és egy mély ívet alkotnak 
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77. ábra: A test főbb artériái vázlatosan (helyenként csak azok kezdeti szakasza látható) 
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 A leszálló aorta (78. ábra) hátul, a gerincoszlop előtt (annak bal oldalán) fut, és a test 

feljebb nem említett részeit – a mellkas, a has szerveit, valamint a lábakat – látja el oxigéndús 

vérrel. Mellkasi szakaszából ágazik el a jobb és bal hörgőartéria (a. bronchialis), mely 

verőérpáros a tüdőszövetnek magának biztosítja az oxigénben gazdag vért. Hasonlóan a 

szívhez, a tüdő sem képes saját magát oxigénnel ellátni, mivel ő csak egy gázcserélő felületként 

működik, melyen keresztül a vér és a tüdőlevegő között zajlik az O2–CO2 cseréje. Ezért a 

rendszer úgy működik, hogy miután a tüdőben oxigenált vér visszajut a szívbe, majd 

kipumpálódik a test felé, egy-egy nagy vérköri verőérág visszafordul a tüdőbe, hogy annak 

sejtjeit ellássa azzal az oxigénnel, amit még maga a tüdő juttatott a vérbe a megelőző kis vérköri 

ciklusban. A tüdő vérellátásának túlnyomó többségét a kis vérköri átáramlás adja119, a 

hörgőartériák csak kicsiny hányadát120. Keringésileg viszont a két egység közvetlenül 

összekapcsolódik: a tüdőszövetet ellátó érrendszer gyűjtőeres szakasza a kis vérköri 

tüdővénákba csatlakozik. Ezért a kis mennyiségű, szén-dioxidban gazdag vért szállító (nagy 

vérköri) hörgővénák vére belekeveredik az oxigéndús vért vivő kis vérköri tüdővénák vérébe. 

Ezen artériákon kívül a bordaközti artériák és más kisebb verőerek látják el vérrel a mellkasi 

csontokat, izmokat, valamint egyéb szerveket és szöveteket (például a nyelőcsövet, a 

szívburkot, vagy az emlőmirigyeket). 

Amikor a leszálló aorta áthalad a rekeszizmon, belép a hasüregbe: innen a hasi aorta nevet 

viseli. A hasi szakaszból indulnak ki a páratlan 

- lépverőér121,  

- gyomorverőér122, 

- közös májverőér (a. hepatica communis)123, 

- a hasnyálmirigyet és a vékonybelet124 ellátó felső bélfodor-verőér125, 

- a vastagbelet és a végbél egy részét ellátó alsó bélfodor-artéria126. 

Szintén a hasi szakasz ágai a páros 

- mellékveseverőér127, 

- veseartéria (a. renalis), 

- és az ivarmirigyeket ellátó artériák128. 

 

                                                 
119 99% 
120 1% 
121 a. lienalis 
122 a. gastrica sinistra 
123 a lépverőér, a gyomorverőér és a közös májverőér egy közös törzzsel (truncus coeliacus) indul 
124 valamint a vastagbél egy részét 
125 a. mesenterica superior 
126 a. mesenterica inferior 
127 a. suprarenalis 
128 a. ovarica vagy a. testicularis 
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78. ábra: A leszálló aorta és elágazásai 

 

 

A hasi aorta alul, az ágyékcsigolyák magasságában kettéágazik a jobb és a bal közös 

csípőverőérre129 (77-78. ábra). Ebből ágazik le a húgyhólyagot, a méhet és a végbél egy részét 

vérrel ellátó, vékonyabb belső csípőverőér130, és a lábban folytatódó, vastagabb külső 

                                                 
129 a. iliaca communis dextra et sinistra 
130 a. iliaca interna 
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csípőverőér131. Ennek legvaskosabb ágú folytatása a combverőér (a. femoralis), mely később132 

a lábszár verőereire bomlik: az elülső és hátulsó sípcsonti133 artériára134. A kézben leírtakhoz 

hasonlóan a lábfejben is ívszerűen összekapcsolódó artériákat találunk135, melyek az elülső és 

hátulsó sípcsonti artériákból származnak. Ezen verőérívekből adódnak leágazások a 

lábujjakhoz. 

 

 

5.1.1.2.2. A nagy vérkör főbb vénái 

A szisztémás keringés vénás rendszerét (79. ábra) három vénás alrendszer alkotja. Az 

egyes vénákat nem taglaljuk még olyan részletességgel sem, mint az artériás rendszer tagjait, 

célunk itt inkább egy általános kép kialakítása a rendszerről, mintsem az egyes erek pontos 

szakaszainak az ismerete136.  

                                                 
131 a. iliaca externa 
132 a térdajli verőér (a. poplitea) szakaszát követően 
133 a. tibialis anterior et posterior 
134 valamint a szárkapocscsonti artériára (a. peronea) 
135 lábháti és talpi artériaív 
136 A vénák nagyon sokszor a mellettük futó artériákkal egyező gyűjtőérnevet viselnek (pl. arteria subclavia – 

vena subclavia, a. poplitea – v. poplitea, a. renalis – v. renalis, a. iliaca externa – v. iliaca externa, stb.). 
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79. ábra: A nagy vérkör artériás és vénás rendszere vázlatosan 
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A vena cava superior rendszere gyűjti össze a fej és a karok vénás vérét. A karokból és 

a fejből érkező vénák csatlakozásának, egymásba torkollásának régióját nevezzük bal és jobb 

vénás szögletnek (angulus venosus) (79., 82. ábra), melyek azért nevezetesek, mert a nagy 

nyirokerek is itt csatlakoznak a vénás rendszerbe. 

A vena cava inferiorba torkolló erek a hasi, medencei szervek és a lábak vénás vérét gyűjtik 

össze. Ebbe az alsó vénás rendszerbe ágyazottan helyezkedik el a harmadik alrendszer, a 

májkapuér (vena portae) rendszere (80. ábra), melyet portalis keringésnek is szoktunk nevezni. 

Ez a gyomor, a belek, a hasnyálmirigy és a lép vénás vérét vezeti a májba. Az említett szervek 

vénás hajszálérhálózata nagyobb erekké szedődve össze nem áramolhat rögtön a szívbe, majd 

a tüdőbe, és onnan a nagy vérkörön át ki a testbe, mert ez a vénás vér tartalmazza a felszívott 

tápanyagokat és az ezek megfelelő kezelését elősegítő hormonokat, melyeknek az általános 

keringésbe való jutást megelőzően egy köztes szervbe kell jutniuk – ez a szerv a máj. Az 

emésztőszervekből és csatlakozó mirigyeikből összeszedődött vér ezért egy éren, a 

májkapugyűjtőren keresztül tehát belép a májba, és azonnal rengeteg kisebb érre ágazik szét, 

hiszen nincs sok ideje (és helye) a „szokványos” fokozatos elágazási mintázatot követni: a vért 

gyorsan szét kell osztani a májsejtek között. Miután a máj elvégezte méregtelenítő, 

tápanyagátalakító, raktározó és lebontó feladatait, a vér ismét hajszálerekbe szedődik össze, és 

a vena cava inferiorba csatlakozik. A portalis keringés tehát az emésztőszervek és a szív közé 

iktatott, tápanyagfeldolgozást elősegítő keringési alrendszer.  

 

 
80. ábra: A portalis keringés 

 

Láthatjuk tehát, hogy a májba artériás és vénás vér is érkezik. A májszövetet magát oxigéndús 

vérrel ellátó, az artériák taglalásánál már említett májartéria (a. hepatica communis) a vérellátás 

mintegy egynegyedét adja, míg a vena portae szolgáltatja a májba áramló vér háromnegyedét. 

A kétféle eredetű vér aztán keveredik a májsejtek közötti üregecskékben (sinusoidokban), majd 

a májvénákba szedődve végül a vena cava inferiorba ömlik. 
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5.1.2. A Nyirokkeringés 
 

A nyirokkeringési rendszer a vérkeringés melletti, azzal tulajdonképpen párhuzamosan 

működő keringési rendszerünk. A nyirok (más néven lympha vagy szövetnedv) a vérből 

származó folyadék, amely az artériás hajszálerekből szűrődik ki azok falán keresztül. Ez a 

szövetnedv részben visszatér a vénás hajszálerekbe, részben pedig137 a vakon végződő 

nyirokhajszálerekbe szívódik fel (81. ábra). Ezek a nyirokerecskék egyre nagyobb erekké 

szedődnek össze, és végül a mellkas két nagy nyirokvezetékén keresztül térnek vissza a 

vérkeringésbe, a vena cava superiorba. E két nagy nyirokér egyike a mellvezeték138, amely az 

alsó testfélről és a felsőtest bal feléről gyűjti a nyirkot, és érkezik a bal angulus venosusba; 

másikuk pedig a jobb nyiroktörzs139, mely a jobb felsőtest szövetnedvét szállítja a jobb oldali 

vénás szögletbe (82. ábra). A nyirokkeringés tehát a gyors vérkeringésből kiszűrődő, abba lassú 

áramlással visszatérő „oldalág”140.  

 

 
81. ábra: A nyirokkeringés vázlatábrája (bal oldal) és a nyirokhajszálerek. A vázlatábrán 

látható a szív, a vénás és az artériás rendszer, a hajszálerek; valamint a hajszálerek zónája és a 

nagyvénák között elhelyezkedő nyirokkeringési rendszer. A nyirokrendszer tagjait zöld szín 

jelöli. 

 

                                                 
137 napi 2-4 liternyi 
138 ductus thoracicus 
139 truncus lymphaticus dexter 
140 A nyirokkeringés tápanyagszállító szerepével a Táplálkozás c. témakör foglalkozik. 
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82. ábra: A nagy nyirokerek és a vénás szöglet kapcsolata 

 

 

A rendkívül lassan áramló nyirok megfelelő mozgatását érdekes megoldásokkal biztosítja a 

szervezet. Fő tényezői a nagy nyirokerek simaizmainak összehúzódása, valamint a körülöttük 

található vázizmok és belek simaizmainak periodikus kontrakciói által kifejtett külső 

nyomóhatások. Ezek a tényezők azonban önmagukban kevéssé lennének hatékonyak, ha nem 

volnának a nyirokerekben is – a vénákhoz hasonlóan – az áramlás egyirányúságát biztosító 

billentyűk (83. ábra). Ha a külső izmok összenyomják a nyirokér falát és kipréselik belőle a 

nyirkot, akkor az csak a billentyűk által megszabott irányba képes áramlani. 
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83. ábra: A nyirokerek billentyűi megakadályozzák a nyirok visszaáramlását 

 

 

A nyirokerek mentén nyirokcsomók és nyirokszervek helyezkednek el (84. ábra). Ezek 

némelyikéről már szó esett az immunrendszer kapcsán, ugyanis a nyirokrendszer fő feladata 

éppen a nyiroksejtek (lymphocyták) előállítása, érésük és működésük biztosítása. A 

nyirokszervek közül egyesek nyiroksejteket képesek termelni, ezeket nevezzük elsődleges 

nyirokszerveknek. Elsődleges nyirokszerveink a vörös csontvelő és a csecsemőmirigy (thymus). 

 

 
84. ábra: A Nyirokrendszer felépítése és egy nyirokcsomó metszete. 

 

 

Másodlagos nyirokszerveknek hívjuk azokat a nyirokképleteket, melyekben csak a nyiroksejtek 

érése zajlik. Ezek a lép, a mandulák (orr- garat-, szájpad-, nyelvmandulák), a vakbél 

féregnyúlványa, a nyirokcsomók és az emésztőrendszer és a légzőrendszer falában elhelyezkedő 
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nyiroktüszőhalmazok (ne feledjük, a száj és az orr a mikroorganizmusok fő belépési „kapui” a 

szervezetbe)141.  

A nyirokcsomók száma a szervezetben nagyjából 600–700, és csoportosulási gócokat mutatnak 

a feji-nyaki, a hónalji, a mellkasi, a hasüregi-medencei és az ágyéki testtájakban. A 

nyirokcsomókban lymphocyták és immunglobulinok kerülnek a nyirokba, s így később a 

vérkeringésbe. Fertőzés esetén a felerősödő immunválasz miatt a nyirokcsomók 

megduzzadhatnak; az orvos ezt tapintással ellenőrzi. 

A lép a hasüreg bal felső részében elhelyezkedő szerv, mely nagyon fontos szerepet tölt be a 

vérsejtek életében. A lép az elöregedett vörösvértesteket kiszűri a vérből, és lebontja őket. 

Mivel képes a vér sejtjeit visszatartani, azok mennyiségét is szabályozza a vérben. 

 

  

                                                 
141 Fontos azonban megjegyezni, hogy napjainkra az elsődleges-másodlagos nyirokszerv felfogás érvényét 

veszteni látszik, hiszen klasszikusan másodlagosnak tekintett nyirokszervekből (például a mandulákból) is 

izoláltak korai fejlődési stádiumú nyiroksejtképző őssejteket – azaz ezek a szervek is előállíthatnak 

lymphocytákat. Lehetséges, hogy a hagyományos felfogás pusztán a vizsgálatok hiánya miatti hézagos 

ismereteinket tükrözi. 



122 

 

5.2. A keringési rendszer működése 
 

A továbbiakban azokat a főbb ismereteket tekintjük át, melyek a keringési rendszer 

működési elveit, általános jellemzőit, és néhány, keringési szempontból egyedi terület 

sajátosságait illetik. 

 

5.2.1. Érátmérő és áramlási sebesség 
 

Tudnivaló, hogy a test különböző keringési zónáiban, a szívtől mért távolság 

függvényében az erek keresztmetszete eltér, ráadásul az összkeresztmetszetük sem egyenlő. 

Mivel az emberi keringés zárt rendszer, minden keresztmetszetén egyenlő az időegység alatt 

átáramlott térfogat142. Ebből következik, hogy az áramlási sebesség fordítottan arányos az 

összkeresztmetszettel, vagyis minél nagyobb az összkeresztmetszet, annál lassabb az áramlás 

(ezt az összefüggést egyszerűen szemléltethetjük, ha elképzelünk egy folyót, amint szűk 

medrében rohan, de szétterül és lecsendesedik – azaz lelassul –, amikor kiér egy lapályos 

területre). Amint a 85. ábrán is láthatjuk, az egyes erek átmérője a szívtől a hajszálerekig – 

ahogy az erek egyre kisebb ágakra bomlanak –, csökken, aztán pedig folyamatosan újra nő a 

szívig a vénás szakaszban. Azonban a kisebb erek száma nagyobb léptékben növekszik, mint 

ahogy keresztmetszetük csökken, ezért az erek összkeresztmetszete a szívtől a kapillárisokig 

egyre nő, majd a szív felé újra csökken. Ezért a vér áramlási sebessége a hajszálerekig csökken, 

aztán pedig a szívig növekszik. 

 

 

                                                 
142 ezt hívják áramlási intenzitásnak 
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85. ábra: Az érátmérő (a), az erek összkeresztmetszetének területe (b), az átlagos 

vérnyomás (c) és a vér áramlási sebessége (d) az egyes értípusok zónájában 

 

 

5.2.2. Áramlástani sajátosságok 

 

A vér mozgása miatt a vér és az érfal között, valamint a vér alkotóelemei közt súrlódás 

lép fel, s ez hőfejlődéssel jár. Ezért a szív pumpálásának mozgási energiája végső soron hővé 

alakul. 

Tekintsük most az áramló vér mozgását az érben. Az áramló részecskék sebessége az ér 

keresztmetszetében nem egyforma. Hogy ezt könnyen megértsük, képzeljük el az áramló vért 

koncentrikus folyadékrétegek mozgásaként, azaz rétegekre bontva az ér falától az ér közepéig. 

A legnagyobb súrlódási erő az érfal és a szélen áramló vérréteg között lép fel, így ennek a 

folyadékrétegnek a mozgása fékeződik le a leginkább. Ez a lassabban áramló réteg némileg 

lefékezi a vele érintkező belsőbb, gyorsabb folyadékréteget, az pedig még kisebb mértékben a 

még beljebb elhelyezkedőt, és így tovább. A legnagyobb az áramlási sebesség tehát az ér 

középvonalában, a tengelyáramban lesz: a sebességprofil parabolikus (térben parabolakúp). Ezt 

az áramlást nevezzük lamináris („lemezes, réteges”) áramlásnak (86. ábra). Az ereink 

legnagyobb részében az áramlás lamináris. Ha az áramlási sebesség növekszik és elér egy 

küszöbértéket, a vér részecskéi egymásnak ütköznek, és sok irányba mozognak: az áramlás 

turbulenssé (örvénylővé) válik. Ebben a sebességprofil egyenes (térben egy sík). A lamináris–

turbulens átmenet jelenségének szemléletes példája látható a csapvíz áramlásakor. Ha nincs a 
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csapban perlátor143, mérsékelt vízengedéssel a víz „átlátszóan” folyik, mivel az áramlás 

lamináris. Ha egyre jobban kinyitjuk a csapot, a víz egyszerre csak elkezd „összevissza”, majd 

„fehéren” folyni, mert az áramlás turbulenssé válik. 

Turbulens áramlásban az érellenállás a laminárishoz képest megnő. Turbulens a véráramlás a 

szívben és a legnagyobb artériákban. Kisebb artériákban érszűkületkor léphet fel turbulencia. 

 

 
86. ábra: Lamináris és turbulens áramlás 

 

 

 

5.2.3. Az erek csoportosítása működés szerint 
 

A korábban leírt anatómiai felosztás után (artériák, arteriolák, hajszálerek, venulák, 

vénák) most működési szempontból tekintjük át az érrendszert. 

 

5.2.3.1. Elasztikus artériák 

A nagy vérkör legnagyobb artériáinak fala rendkívül rugalmas, emiatt ezeket elasztikus 

artériáknak nevezzük144. Mire szolgál a rugalmas fal? A bal kamra által a nagy vérkörbe 

pumpált vérnek (kb. 70 ml) mintegy 2/3 részét az aorta és néhány nagyartéria visszatartja 

azáltal, hogy kitágul a faluk. Miután az első adag vér tovaáramlott, a nagyartériák fala 

rugalmasan összehúzódik, s ezzel kilökik a bennük lévő vért, amely így egy második hullámban 

is továbbítódik a periféria irányába. Ilyenformán tehát ezen erek egyfajta nyomás- és 

mennyiségkiegyenlítő szerepet játszanak. Amikor az érfalrugalmasság romlik, például idősebb 

korban, az elasztikus artériák kevesebb vért tudnak visszatartani. Ezáltal az első adag vér túl 

nagy mennyiségű lesz, és a vérnyomás első értéke megnövekszik145. 

 

5.2.3.2. Vezető artériák 

Az elasztikus artériákból eredő nagyartériák falában a rugalmas elemek száma csökken, 

a simaizomelemeké pedig nő. Szerepük az, hogy a vért a további zónákba vezessék, ezért 

                                                 
143 ami a vízbe levegőt keverve dúsabbnak mutatná a kijövő vízsugarat, és így csökkentené a vízfogyasztást, 

valamint egyúttal megakadályozná a lamináris áramlást 
144 más néven „szélkazánereknek” 
145 ez az úgynevezett elaszticitás típusú hypertonia 
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elnevezésük vezető vagy konduktív artériák (másként muscularis artériáknak, vagy pedig 

disztributív – szétosztó – ereknek is szokás nevezni őket). 

 

5.2.3.3. Rezisztenciaerek 

A kisartériák és arteriolák szakaszát hívjuk rezisztenciaereknek vagy prekapilláris 

rezisztenciaereknek (jelentése „hajszálerek előtti ellenálláserek”). Ezen erecskék – jelentős 

számuknak köszönhetően – a falukban körben vagy spirálisan futó simaizomsejtek 

összehúzódásának segítségével az érellenállást hirtelen, nagy mértékben képesek megnövelni. 

Így szabályozzák a megelőző terület vérnyomását, és az utánuk következő hajszáleres szakasz 

vérátáramlását. Mivel a vérnyomás az arteriolák zónájában esik nagyot (85. ábra), a keringést 

ezzel egy magas nyomású részre (az aortától az arteriolákig), és egy alacsony nyomású részre 

(kapillárisok, vénák, jobb szívfél, tüdőkeringés, bal pitvar) osztják. 

 

5.2.3.4. Kicserélési erek 

A hajszálereket nevezzük élettani szempontból kicserélési ereknek, mert itt zajlik a 

gázok és a tápanyagok–salakanyagok cseréje a vér és a sejtek között146. A hajszálerek falát 

alkotó sejtek között piciny pórusok találhatóak. A vérplazma ezeken át szűrődik ki a sejtközötti 

(interstitialis) térbe, így biztosított a megfelelő molekulák cseréje. A kilépő plazmából a 

tápanyagok és az O2 a sejtekbe vándorolnak, míg a sejtektől salakanyagok és CO2 érkeznek. A 

molekulák mozgása koncentráció-gradiensnek megfelelően, diffúzióval történik. 

De mi okozza a vérplazma kiszűrődését majd visszaáramlását? A folyamat leegyszerűsítve az 

alábbiak szerint zajlik. A plazma áramlásának egyik mozgatórugója a hajszáléren belüli 

(intrakapilláris) és a sejtek közötti (interstitalis) hidrosztatikus nyomás („folyadéknyomás”) 

különbsége. A másik erő a két térrészben található nagymolekulájú anyagok (főként fehérjék) 

által kialakított ozmotikus nyomások közötti eltérés. 

Itt érdemes megállnunk egy kicsit, hogy megismerkedjünk a természet egy – a 

diffúzióhoz hasonló és annak elvén működő – nagy jelentőségű, anyagáramlással járó 

folyamatával, az ozmózissal. Az ozmózis során az oldatban lévő oldott anyagok nem végeznek 

mozgást a folyadékterek között, csak az oldószer. Képzeljünk el egy folyadékteret, például egy 

kis edényt, melybe vizet öntünk. Az edény két fele közé egy úgynevezett féligáteresztő (más 

néven szemipermeábilis) hártyát helyezünk, például celofánt feszítünk ki (87. ábra). Az egyik 

félbe szőlőcukrot teszünk, és jól elkeverjük, hogy feloldódjon. A celofán féligáteresztő 

hártyaként viselkedik, mert a vizet átengedi, de a cukor molekuláit nem. A cukor a 

koncentrációviszonyoknak megfelelően arra törekedne, hogy a másik térfélbe diffundáljon, 

hogy kiegyenlítődjenek a koncentrációk, ám a féligáteresztő hártya ezt megakadályozza. A 

helyzetet úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a két térrészben a víz koncentrációja nem egyenlő: 

a tiszta vízben nagyobb, a cukoroldatban kisebb. Ezért a nagy koncentrációjú tiszta víz elkezd 

abba a térrészbe vándorolni, ahol kisebb a koncentrációja, ezért a tiszta vizes félben a folyadék 

szintje csökken, a másikban pedig növekszik (87. ábra)147. Az ozmózis tehát úgy is 

értelmezhető, mint egy féligáteresztő hártya által részlegesen akadályozott diffúzió. Az oldott 

anyag által kifejtett úgynevezett ozmotikus nyomás pedig ilyen értelemben tulajdonképpen egy 

szívóerő. 

 

                                                 
146 Ezt a zónát szokás továbbá mikrocirkulációs területnek is hívni. 
147 Ez a folyamat addig tart, amíg az átszivárgó oldószer által kifejtett nyomás egyensúlyba nem kerül a 

megemelkedő folyadékszintre ható légköri nyomással. 
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87. ábra: Az ozmózis jelensége 

 

 

Visszatérve imént felfüggesztett gondolatmenetünkhöz, a hajszálerek belső tere és a 

sejtközötti tér is két, eltérő koncentrációviszonyokkal jellemezhető folyadéktér, a pórusos 

kapillárisfalak pedig bizonyos, nagyobb molekulájú fehérjék számára féligáteresztő hártyaként 

viselkednek. Így a két térrész között ozmózis játszódik le: a vérplazma – kismolekulájú oldott 

anyagaival együtt – átlép a hajszálérfalon, míg a nagyobb molekulák benn maradnak. Ezért 

tehát a vérplazma mozgását két erő alakítja. A hajszálérbe belépő vér hidrosztatikai nyomása 

nagyobb, mint az interstitialis téré, így ez kifelé préseli a plazmát. A fehérjék koncentrációja 

belül jóval nagyobb, mint kint, ezért ez pedig befelé irányítja a plazmamozgást. A két erő közül 

a hidrosztatikai nyomásé a nagyobb, így a nettó nyomás kifelé hat: a plazma kifelé mozog. A 

vérplazma kiáramlásával viszont a belső hidrosztatikai nyomás lecsökken a nettó ozmotikus 

nyomás szintje alá148, ezért a hajszálér vénás ágában az eredő nyomás már befelé irányuló lesz, 

s a salakanyagokkal és szén-dioxiddal gazdagodott vérplazma (egy része) visszatér az érbe (88. 

ábra). Emlékezzünk: a vérplazma másik része a nyirokkapillárisokba vándorolva belép a 

nyirokkeringésbe.149  

 

                                                 
148 amely ráadásul a plazma kiáramlásával, azaz az éren belüli folyadék fehérjéinek koncentrálódásával egyre 

inkább nő 
149 A kis vérkörben ezzel ellentétben éppen az a fontos, hogy ne történjen érdemleges filtráció, hiszen az itt 

átfolyó vér gyors gázleadó és gázfelvevő szerepét a kapillárison belül áramolva tölti be. Ha számottevő 

mennyiségű folyadék kerülne a sejtközötti térbe, az gátolná a gázcserét. Az itt található artériák szerkezete ezért 

eltér az általánostól: faluk vékonyabb, az artériák és kapillárisok tágabbak és rövidebbek. Így a kis vérkör 

ellenállása igen kicsi lesz, mindössze 6-7 %-a a nagy vérkörinek. Éppen ezért a hidrosztatikai nyomás alacsony 

értékű, aminek következtében az erekből alig-alig áramlik ki a vérplazma, s csak minimális sejtközötti folyadék 

keletkezik. 
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88. ábra: A vérplazma mozgása a hidrosztatikus és az ozmotikus nyomásokból származó 

erők különbségének köszönhető 
 

 

A teljes képhez hozzátartozik, hogy nem minden kapilláris a fent leírt típusú. Az agyban és a 

szem ideghártyájában lévő hajszálerek falában szorosan záró sejtek alkotta, ún. folyamatos 

endothelium található, így a vérplazma nem tud a tárgyalthoz hasonlóan kilépni az 

interstitiumba (ld. még az agyi keringési sajátosságoknál). Egy másik kapilláristípusnál a sejtek 

között nagy pórusok találhatóak150, egy további típusban pedig az endothelsejtek között 

nagyobb megszakítások vannak151, melyeken át a molekulák szinte akadálytalanul lépnek ki az 

öblöcskés szerkezetű szövetekbe. 

 

A kapillárisok falában nincsenek simaizmok, ám eredésüknél (az arteriolából való 

elágazásuknál) vannak – ezeket hívjuk prekapilláris sphinctereknek. E sphincterek 

összehúzódásukkal képesek kizárni a hajszálereket a keringésből, s így a véráramlást az 

arteriolák és venulák közötti rövidebb, közvetlen érágra152 terelve gyorsabban átjuttatni a vért 

a gyűjtőeres szakaszba (89. ábra). 

 

                                                 
150 ablakos/fenesztrált endothelium; gyomor-bélrendszer nyálkahártyája, mirigyek hajszálerei, vese-

glomerulusok 
151 hézagos/diszkontinuus enothelium; máj, lép, mellékvese 
152 az ún. metarteriolára 
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89. ábra: A kapilláriszóna működése nyitott (a) és zárt (b) prekapilláris sphincterekkel 

 

 

Ezt a funkciót segítik további vastagabb, közvetlen összeköttetések az arteriolák és a venulák 

között, melyek az arteriovenosus anasztomózis nevet viselik (90. ábra). Simaizmokban gazdag 

faluk összehúzódásával és elernyedésével képesek bezárulni és kinyílni, így szabályozva a vér 

átáramlását. Ha a bőrerek anasztomózisait tekintjük, e működésnek a hőszabályozásban van 

nagy szerepe. Amennyiben a vér a bőr kapillárisain át áramlik, viszonylag lassan tér vissza a 

vénás ágba, s így sok hőt képes leadni: bőrünk ilyenkor kipirosodik. Ha azonban a prekapilláris 

sphincterek zártak és az anasztomózisok nyitottak, a vér gyorsan átáramlik a venulákba, s így 

kevés időt töltve kinn a bőrben, megőrzi a hőt a test számára. Ilyen esetekben a bőr sápadtabb. 

Nem összekeverendő a dolog a hideg miatti kipirosodással: ilyenkor nem a hővesztés a cél, 

hanem a bőr melegítése a túlhűlés, megfagyás elkerülésére – akár hővesztés árán is. 
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90. ábra: Az arteriovenosus anasztomózis rövidebb és gyorsabb áramlási utat biztosít az 

arteriolák és a venulák között 
 

 

5.2.3.5. Kapacitáserek 

A venulák és vénák falában kevés az izom és az elasztikus elem is, ezért faluk vékony, 

tágulékony153, így sok vért képesek befogadni. Nyugalomban a vénák tartalmazzák a teljes 

vértérfogatnak mintegy 60-70%-át. A vénákat működési szempontból ezért kapacitásereknek 

nevezzük. A vénás rendszerben sok anasztomózis (nem arteriovenosus, hanem vénás 

anasztomózis) található, ezért egy-egy kis véna elzáródásának nincs komolyabb 

következménye: a vér alternatív úton tud áramlani. Mivel a vénás rendszerben elég alacsony a 

vérnyomás, a szív felé tartó véráramlás biztosításában kiemelten fontosak egyrészt a 

vénabillentyűk, melyek a nyirokbillentyűkhöz hasonlóan egyirányúvá teszik az áramlást; 

másrészt a vénák körül található izmok összehúzódása által biztosított nyomóhatás, az 

izompumpa154. A megfelelő vénás keringés biztosításához tehát nagyon fontos a testmozgásban 

gazdag életmód követése. Öröklött hajlam, sok állás (ami megnehezíti a vénás vér felfelé 

történő áramlását a szívbe), és mozgásszegény életmód következtében kialakulhat a vénák 

falának tágulata, a visszértágulat (91. ábra). Ha kitágul a vénafal, a billentyűk nem tudják 

megfelelően végezni feladatukat, azaz nem képesek bezárulni és megakadályozni a vér 

visszaáramlását. A szív felé tartó áramlás intenzitása ezért lecsökken, és a visszamaradó, pangó 

vér következtében fájdalom, égés-érzés, duzzadás, „nehéz” érzés jön létre, és fekély is 

kialakulhat. E tünetek mellett a lassan áramló vérnek megnő az alvadási készsége is, így 

fokozódik a vérrögképződés és a thrombosis veszélye. A vérrög nemcsak vagy nem elsősorban 

a kialakulási helyén, mondjuk egy lábvénában veszélyes, hanem ha onnan elszabadul, az 

érpályában másutt elakadva idézhet elő komoly problémákat: elzárhat egy-egy eret például az 

agyban, a szívben, a tüdőben vagy a vesében is, az adott szerv infarktusát és ezáltal akár halált 

is okozva. 

 

                                                 
153 az artériák falánál mintegy húszszor tágulékonyabb 
154 Ez természetesen csak fázisos kontrakciók során működik, a tónusos összehúzódás alatt nem. 
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91. ábra: Visszértágulat 

 

 

 

5.2.4. A szív működése 
 

A szív úgynevezett önálló (autonóm) ingerképzésű szerv, ami hétköznapi nyelven 

annyit takar, hogy az izomzatának összehúzódásához szükséges indítójelzéseket saját maga 

hozza létre. Ezért, ha idegek útján egyáltalán nincs is összekapcsolva a szervezet többi részével, 

akkor is teljesíti feladatát, vagyis pumpálja a vért a keringési rendszerben. Ez természetesen 

nem jelenti azt, hogy a szív beidegzése felesleges lenne: az agy képes fokozni illetve 

csökkenteni a szívverés ütemét, erejét és az ingerületvezetés sebességét. A beidegzés híján 

megvalósuló működés miatt lehetséges azonban a szívátültetés (hiszen a transzplantált szív ereit 

össze lehet kötni a fogadó szervezet ereivel, azaz a fogadó keringésbe lehet iktatni, de az 

idegekkel ugyanezt gyakorlatilag lehetetlen kivitelezni: az idegek elvágás után többnyire 

degenerálódnak). A transzplantált szívek tehát mindig ugyanolyan erővel és frekvenciával 

működnek, egy állandó, kb. 100/perc-es pulzusszámot tartva155. 

A szívizom a vázizmoktól eltérően nem rendelkezik számottevő (mioglobinhoz kötött) O2-raktárral 

és glikogénkészlettel, így kötelezően folyamatos O2- és tápanyagellátásra van szüksége. Ezért 

a szív folyamatos vérellátásra van utalva. A szív elsődleges tápanyaga („sejtjeinek 

üzemanyaga”) a glükóz, de képes felhasználni mást is, mint például szabad zsírsavakat, 

aminosavakat, a tejsavat vagy az úgynevezett ketontesteket is (a ketontestek éhezés során 

keletkező savas jellegű molekulák, melyek egy részét a szív és az agy tápanyagként képes 

hasznosítani; ld. még a hormonrendszernél). 

 

 

5.2.4.1. A szívciklus 

 

                                                 
155 Jóllehet, a transzplantált szívnek nincs beidegzése, a vérben keringő egyes keringésszabályozó anyagok – pl. 

a katecholaminok – hatására reagál. 
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A szív működési mintázata ciklusos. A szívciklus összehúzódási fázisának neve systole, 

az elernyedésinek diastole. Az összehúzódás ingerét egy speciális szövetcsomó, a jobb pitvar 

felső részében156 elhelyezkedő szinuszcsomó (nodus sinuatrialis vagy SA-csomó) kelti (92. 

ábra). A szinuszcsomó spontán membrán-depolarizációval rendelkezik, vagyis sejtjeinek 

membránja külső beavatkozás nélkül képes elektromos potenciálváltozásokat generálni, így 

idegi parancsot létrehozni (és kiadni a környező sejteknek). A keletkezett ingerület a pitvari 

izomsejtekhez (myocytákhoz) kerül. A myocyták teszik ki a szív fő tömegét, láncszerűen 

egymás után kapcsolódó, harántcsíkolt sejtjeik alkotják a szívizomrostokat, melyek összessége 

a szív munkaizomzata. Sejtjeik között réskapcsolatok157 találhatóak. A réskapcsolatokat két 

szomszédos sejt hártyájában helyet foglaló, közvetlenül összekapcsolódó molekulák hozzák 

létre, melyeken keresztül a két sejt plazmája összeköttetésben áll, így különböző molekulák és 

ionok, vagyis az elektromos jelek is képesek szabadon áramlani a sejtek között. A 

szívizomsejtek ezért tudják az elektromos jelzéseket egymásnak átadni, s mivel ez gyorsan 

megvalósul, tulajdonképpen egységes egészként reagálnak (vagyis húzódnak össze) a 

szinuszcsomó jelzésére. A myocyták kontrakciójához a többi izomsejttípushoz hasonlóan 

fontos a Ca2+-szint növekedése a sejtben. 

A szinuszcsomó tehát ingerületet ad le a pitvari izomzatnak, amely erre összehúzódik. 

Miközben az ingerület a pitvarizomzatban terjed, eljut a másik csomóhoz, a jobb pitvar alsó 

részében elhelyezkedő pitvar-kamrai csomóhoz (nodus atrioventricularis v. AV-csomó) is (92. 

ábra). A pitvarok és a kamrák egymástól elektromosan el vannak szigetelve158. A szívkamrák 

az ingerületet csak a pitvar-kamrai csomótól induló speciális ingerületvezető rendszeren 

keresztül tudják megkapni (92. ábra) Az AV-csomó lassú ingerületvezetéssel rendelkezik, és a 

feladata éppen az, hogy késleltesse az ingerület átvezetését a kamrák zónájába (tehát az alsó 

szívfélbe), vagyis biztosítsa azt, hogy a kamrák csak a pitvarok kontrakciója után 

húzódhassanak össze. Ha az ingerület a pitvarokról a kamrákra szabadon terjedhetne, akkor 

megközelítőleg egyszerre húzódnának össze, ez pedig éppen a vér megfelelő pumpálását tenné 

lehetetlenné. 

Az aszinkron összehúzódást tehát a pitvar-kamrai elektromos izoláltság és a pitvar-kamrai 

csomó ingerületvezetésének lassúsága együtt biztosítja. Az ingerületvezető rendszer sejtjei egy 

nyalábban futnak ki az AV-csomóból, ezt nevezzük His-kötegnek (a felső, pitvari és az alsó, 

kamrai izomtömeg elektromos összeköttetését tehát a His-köteg biztosítja). A nyaláb aztán két 

ágra bomlik – ezek a Tawara-szárak –, majd az ún. Purkinje-rostokra ágazva jut a 

kamraizomzat rostjai közé. Miután az ingerület a Purkinje-rostokról megérkezett a 

kamraizomzatba, lejátszódik a kamrai systole is. 

 

                                                 
156 a vena cava superior nyílásánál 
157 a réskapcsolat gyakran használt angol neve gap junction 
158 köztük az annulus fibrosus húzódik 
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92. ábra: A szív ingerképző és ingerületvezető rendszere 

 

A szív folyamatos autonóm idegrendszeri befolyás alatt áll (az autonóm idegrendszer az 

idegrendszer nem akaratlagosan irányított osztata; régebben ezt hívták vegetatív 

idegrendszernek). A szabályozás a két csomóra: a szinusz- és a pitvar-kamrai csomóra hat. Az 

ingerképzési frekvenciára gyakorolt hatást hívjuk chronotrop hatásnak (a görög „kronosz” 

jelentése idő, időre vonatkozó). Pozitív chronotrop hatás esetén gyorsul az ingerképzés és így 

a szívverés, negatív chronotrop hatás esetén lassul. A transzplantált szívek azért vernek egy 

állandó, nagyjából 100-as percenkénti pulzussal, mert a szinuszcsomó saját frekvenciája ilyen 

ütemű ingerképzést biztosít. A szervezet nyugalmi állapotában az agy tehát állandóan lassítja 

az SA-csomó ingerképzését (ezt hívjuk nyugalmi vagus-tónusnak, mivel a bolygóidegen, más 

néven a nervus vaguson keresztül valósul meg; ld. lejjebb)159. Tudjuk, hogy az izomsejtek (és 

az idegsejtek is) csak azt követően ingerelhetőek újra, miután a sejthártyájuk visszanyerte 

nyugalmi állapotát; addig ingerelhetetlen, más szóval refrakter állapotban vannak. A 

harántcsíkolt izomban a kontrakció a nyugalmi potenciál visszanyerése után játszódik le, ezért 

az összehúzódás alatt az izomrost már újabb parancsot képes fogadni, és az összehúzódások 

összefolyhatnak (ld. Izomtan). A szívizomban viszont a kontrakció a nyugalmi, ingerelhető 

állapot visszaállása előtt zajlik le, ezért az összehúzódás mindenképpen véget ér, mielőtt a 

myocyta újabb ingerületet lenne képes fogadni. Ennek következtében a szívizom 

összehúzódásai – normál élettani körülmények között – nem folyhatnak össze, vagyis nem 

alakulhat ki szívizomgörcs (tetanusz), ami a keringés megállását eredményezné. 

 

 

 

5.2.5. A cardiovascularis szabályozás 
 

                                                 
159 A központi idegrendszer az ingerületvezetés sebességét is képes befolyásolni a pitvar-kamrai csomó 

ingerületvezetésén keresztül; ezt nevezzük pozitív/negatív dromotrop hatásnak (a görög „dromosz” jelentése 

valamibe vezető járat, út, futás). 
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A szív-érrendszeri szabályozás hormonális és idegi úton valósul meg. E hatások mellett 

azonban találunk olyan „önműködő” mechanizmusokat is, melyeket helyi tényezők alakítanak 

ki, és a keringési rendszer működése szempontjából nagyon nagy jelentőséggel bírnak. Először 

ezeket tekintjük át. 

 

 

5.2.5.1. A véráramlás helyi szabályozó tényezői 

 

A helyi tényezők alapvető működései automatikusan zajlanak le, így nem igénylik a 

központi szabályozás (ideg- és hormonrendszer) beavatkozását, és mivel sok-sok apró hatás 

összegződik bennük, az eredő hatás olyan nagy, hogy jelentősen befolyásolják a keringési 

működéseket. 

Az egyik legfontosabb helyi szabályozó tényező az arteriolák és a prekapilláris 

sphincterek simaizmainak miogén tónusa (a simaizomsejt megnyújtásra összehúzódással 

válaszol, ld. Izomtan). Hogyan működik itt a miogén tónus? Amikor az éren belüli 

nyomásemelkedés kitágítja az erek falát, egyúttal megnyújtja az érfalban körkörösen vagy 

spirálisan futó simaizomsejteket. Ezek a megnyújtásra automatikusan összehúzódnak, tehát 

szűkítik az eret, és ez a rengeteg pici hatás összegződve megemeli a prekapilláris érellenállást 

(innen ered a „rezisztenciaerek” elnevezés). Ezt a jelenséget nevezzük áramlási 

önszabályozásnak (autoregulációnak). Szerepe az, hogy a vérnyomás növekedését ne kövesse 

automatikusan a hajszálerek vérnyomásnövekedése: így biztosítódik a folyamatos, nagyjából 

azonos mértékű filtráció. 

A másik fontos helyi tényező a funkcionális hyperaemia, más néven munka-

hyperaemia, ami azt takarja, hogy az éppen aktív szövetekben megnő a véráramlás. Ennek 

hátterében az áll, hogy az aktív szövetek megnövekedett anyagcseréjéből származó egyes 

anyagcseretermékek – mint például a CO2, a H+160– értágító hatással bírnak, a kitágult erekben 

pedig értelemszerűen megnövekszik az átáramlott vérmennyiség. Tehát pusztán a sejt/szövet 

megnövekedett intenzitású működése elég ahhoz, hogy kitágítsa a közelében futó 

érszakaszokat. Ezáltal a sejt/szövet tulajdonképpen saját magának biztosít többlet-vérellátást, 

amely fedezi az anyagcsere-szükségleteit.161 
 

 

 

5.2.5.2. A véráramlás központi szabályozása 

 

5.2.5.2.1. Hormonális szabályozás 

 

A véráramlásra ható hormonok között találjuk az adrenalint (és szerkezeti testvérét, a 

noradrenalint). Az adrenalin kis koncentrációban értágító hatású, míg nagy koncentrációban 

érszűkítő, azaz vérnyomásemelő hatással bír162.  

Egy másik fontos hormon a vérnyomás szabályozásában az angiotenzin II nevű hormon, mely 

a renin-angiotenzin-rendszer tagja, és érszűkítő hatása révén vérnyomást emel vérzés, 

folyadékvesztés esetén (bővebben lásd a Kiválasztás c. témakörben). 

A hormonrendszerben később tárgyalandó vazopresszin, más néven antidiuretikus hormon 

(ADH) szintén rendelkezik érszűkítő hatással, azonban ez a szerepe csak nagymértékű 

vérvesztéskor lép fel, amikor a hormon koncentrációja szélsőségesen megemelkedik. 

                                                 
160 vagy az ATP-ből származó adenozin 
161 Egy további mechanizmusként jelentkezik az ereket bélelő sejtekből (endothelsejtek) felszabaduló értágító 

vagy érszűkítő anyagok. A gyorsan elbomló NO (nitrogén-monoxid) például értágító hatású. 
162 A hatások azért ellentétesek, mert a hormon koncentrációfüggő módon eltérő receptorokhoz kötődik. 
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5.2.5.2.2. Idegrendszeri szabályozás 

 

5.2.5.2.2.1. Idegi szabályozó központok 

Testünkben az autonóm idegrendszer szervezi az akaratlan élettani reakciókat, 

melyekkel a szervezet alkalmazkodik a különféle élethelyzetekhez. E működések alapvetően 

két csoportba sorolhatóak. Az ún. szimpatikus idegrendszeri osztat a szervezet stresszreakcióit, 

izgalmi állapotát – növekvő vérnyomás, pulzusszám, vércukorszint; táguló pupilla és légutak; 

csökkenő emésztési intenzitás, ivarsejttermelés; stb. – hozza létre. Az ezekkel ellentétes, 

nyugalmi, feltöltődési állapotot kialakító autonóm idegrendszeri osztat a paraszimpatikus 

rendszer nevet viseli. Nos, a keringési válaszok mindkét működési mintázatban jelentős 

szerepet játszanak. 

A keringést szabályozó két idegi központ a nyúltvelőben más néven nyúltagyban (az agy 

legalsó szakasza) helyezkedik el (93. ábra)163. A serkentő központ164 a szimpatikus reakciókért 

felelős, vagyis a keringési működések intenzitását fokozza, az úgynevezett presszorválasz 

létrehozója: az ereket összehúzza (vasoconstrictor idegeken keresztül), aminek hatására nő a 

vérnyomás; a szívműködést gyorsítja és erősíti, vagyis nő a szívfrekvencia (chronotrop hatás) 

és a szívösszehúzódások ereje165
. A másik központ a gátló sejtcsoport166, mely az előbbivel 

ellentétes működést gyakorol (paraszimpatikus hatás). A szívre negatív chronotrop167 hatást fejt 

ki a bolygóidegen (nervus vagus) keresztül, a serkentő sejteket pedig gátolja, így csökkenti a 

vasoconstrictiót. 

A szív tehát reciprok beidegzésű, mert érvényesül rajta intenzitásfokozó168 és 

intenzitáscsökkentő169 hatás is. 

Az érrendszer azonban csak a serkentő központ befolyása alatt áll, és az értágítás 

pusztán közvetetten, az érszűkítés csökkentésén keresztül valósulhat meg. Az érrendszeren 

tehát általánosan csak szimpatikus érszűkítő beidegzés érvényesül, kifejezetten értágító 

(vasodilatator), paraszimpatikus idegek csak néhány speciális szervben találhatóak. Ilyenek a 

nyálmirigyek, amelyekben étkezéskor hirtelen nagymennyiségű nyálat kell a mirigyeken 

átáramló vérből elválasztani, valamint a nemi szervek, melyekben erekciókor a kitágult ereknek 

köszönhető vérbőség lép fel170. 

Az érrendszerre kifejtett állandó vasoconstrictor hatás, vagyis a folyamatos szimpatikus 

érszűkítő aktivitás tartja fenn az erek falának tónusát (röviden az értónust) és a perifériás 

érellenállást. Ez a beidegzés az arteriolák szakaszán nagy sűrűségű, míg a nagyartériákon 

kisebb. Hasonlóképpen, bizonyos szervekben – mint a magas keringési önszabályozó 

képességgel rendelkező agyban – kicsi a beidegzési sűrűség; más szervekben, ahol nagy 

keringési változások szükségesek – izmok, bőr, zsigerek –, sűrű a beidegzés (innerváció). 

A keringésszabályozó (és a légzésszabályozó) idegsejtcsoportok épsége létfontosságú: 

vérzés, érelzáródás, gyulladás, mechanikai nyomódás, sérülés általában halálhoz vezet. Mivel 

a keringési rendszer felépítésében és működésében is erőteljesen összefonódik a 

légzőrendszerrel (ezért nevezzük a kettőt együtt cardiorespiratoricus rendszernek), nem 

meglepő, hogy a szabályozásuk is szorosan összekapcsolódik. Receptoraik, melyekből a 

                                                 
163 E központok természetesen felsőbb idegrendszeri központokból – agykéreg, limbikus rendszer, 

hypothalamus; ld. később – is kaphatnak információkat, melyek befolyásolják a működésüket. 
164 E központnak a neve RVLM-sejtcsoport (rostro-ventrolateralis idegsejtcsoportok). 
165 ez az ún. inotrop hatás 
166 elhelyezkedése miatt caudalisnak nevezik 
167 és dromotrop 
168 RVLM-sejtek 
169 caudalis sejtcsoport 
170 NO ingerületátvivő molekulával; ld. később 
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szabályozórendszer információi táplálkoznak, közösek (ld. alább, valamint a Légzés 

témakörnél). A cardiovascularis anatómiai egymásrautaltságon és kapcsoltságon túl az 

agytörzsben is bőséges idegi kapcsolat áll fenn a két rendszer szabályozóközpontjai között. 

 

 
93. ábra: A keringési rendszer szabályozórendszerének vázlata 

 

 

5.2.5.2.2.2. Keringési szenzorok 

A keringési szabályozórendszer számára a legfontosabb bemeneti információkat a belső 

fejverőér (arteria carotis interna) eredésénél elhelyezkedő érkiöblösödésben171 (70. és 93. 

ábra), valamint az aortaívben és a belőle kiinduló nagyerek eredésénél elhelyezkedő 

baroreceptorok (vagyis nyomásra érzékeny receptorok: ingerük az éren belüli 

nyomásemelkedés miatti érfalfeszülés) szolgáltatják. Mivel ezek a keringési rendszer ún. magas 

nyomású részében találhatóak, összefoglalóan magas nyomású receptoroknak nevezzük őket. E 

receptorok ingerületei a nyúltagyba futnak172, innen pedig a bolygóideg szállítja a parancsokat 

a szívnek, és normál élettani állapotban fékezi annak endogén, 100/perc értékű frekvenciáját: 

ezt nevezzük úgy, hogy nyugalmi vagus-tónus. Ez a szabályozási alrendszer a keringés gyors, 

rövid távú szabályozását biztosítja. 

A másik receptorzónát a keringés alacsony nyomású részében elhelyezkedő receptorok 

alkotják, ezért alacsony nyomású receptoroknak hívjuk őket173. Az érfal feszülését érzékelik, 

és egyrészt az idegrendszernek, másrészt a hormonrendszernek is biztosítanak információt. 

Hormonális hatásaik az ADH, a renin és az aldoszteron (ld. Hormonrendszer) elválasztásának 

szabályozása (pl.: nő a pitvari nyomás => csökken az ADH-elválasztás => növekszik a víz 

ürítése a veséken keresztül). Az alacsony nyomású receptorokból származó információk 

biztosítják a vértérfogat állandóságát. 

 

5.2.5.2.2.3. A keringés összehangolása magatartási reakciókkal 

                                                 
171 carotis sinus 
172 a caudalis sejtcsoporthoz 
173 Ezek a két vena cavában, a négy vena pulmonalisban a pitvarokba érkezés előtt, a tüdőartériákban, valamint a 

bal kamra belső falában találhatóak, jóllehet, a bal kamra nem tartozik az alacsony nyomású rendszerhez. 
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A keringési válaszok szabályozásának szempontjából vannak olyan kiemelten fontos 

élethelyzetek, melyekben a keringési paraméterek hirtelen, nagy mértékben megváltoznak. 

Ilyenek a készenléti reakció, a tetszhalál-reakció, a fájdalom és a vérvesztés. 

Készenléti reakció. A Cannon-féle védekező vagy készenléti reakció, az úgynevezett 

„fight or flight” válasz – magyarul lehetne „üss vagy fuss” reakciónak mondani – a 

vészhelyzetre (vagy annak elképzelésére!) adott élettani válaszok összességét jelenti. A 

készenléti reakcióban a szívfrekvencia, a szívösszehúzódások ereje, az átáramlott 

vérmennyiség és a vérnyomás nő. A vázizmokban vasodilatatio következik be, hogy az izmok 

a várható igénybevétel miatt elég vért kapjanak, míg a pillanatnyilag keringésileg nem olyan 

fontos területekben – mint a vesék, a zsigerek és a bőr – vasoconstrictio játszódik le, hogy a vér 

átcsoportosítódhasson az izmokba. A keringő vér térfogata a vérraktárak mobilizálása révén 

megnő. 

Tetszhalál-reakció. Előbbinek tulajdonképpen egyfajta tükörképe a tetszhalál-reakció, 

amelyet bizonyos állatfajok viselkedésében figyelhetünk meg, és amely olyan 

stresszhelyzetben lép működésbe, amikor az állat képtelen elmenekülni. A tetszhalál 

állapotában a szívfrekvencia és a légzésszám szélsőségesen alacsony értékű, a vázizomzat 

teljesen ernyedt, erei tágultak, aminek következtében a vér nagy része az izomban található. 

Emberben ennek megfelelője lehet a pszichés sokkhatás miatt bekövetkező ájulás.  

A leírt két magatartási válaszban jelentős szerep jut az agy felsőbb szintjeinek is, a tudatos 

információkat biztosító agykéregnek, az érzelmi reakciókért felelős limbikus rendszernek és az 

érzelmi–hormonális–élettani válaszokat összehangoló hypothalamusnak. 

Fájdalom. A fájdalomérző receptorok ingerlése esetén a keringési működésekben a 

presszorválasz (nő a vérnyomás, szívritmus) jelenik meg, azonban létezik olyan fájdalmi állapot 

is, amelyben éppen ellenkezőleg, vérnyomáscsökkenés és ájulás következik be. Ez utóbbi 

reakció a csontban, csonthártyában, herében elhelyezkedő, ún. mély fájdalomreceptorok erős 

ingerlésekor jöhet létre.  

Vérvesztés. Amikor kisebb mennyiségű – legfeljebb fél liternyi – vért veszítünk, a 

szervezet a kapacitáserek (vénák) összehúzásával a bennük lévő mennyiség egy részét áthelyezi 

a többi régióba, s így a keringési rendszer gyakorlatilag a perctérfogat csökkenése nélkül viseli 

el a vérvesztést. Véradáskor ezért vesznek le 400 ml-nyi „egységet”. Nagyobb mennyiségű vér 

elvesztésekor már komolyabb változások szükségesek: a szív és az agy ereinek kivételével 

általános vasoconstrictio lép fel az érrendszerben, a szívfrekvencia pedig megnő. Ezek 

következtében egyes szövetek hajszálereiben – pl. a nagy tömegénél fogva jelentős vázizomban 

– csökken a filtráció, sőt, a folyamat megfordul, és folyadékfelszívás megy végbe. Ezzel 

tulajdonképpen az interstitialis folyadék egy része áthelyeződik az erekbe. E gyors válasz 

mellett hosszabb távú változások is megindulnak: az alacsony nyomású receptorok jelzései a 

víz megőrzését szolgáló hormonális változásokat is megindítják. 

 

 

5.2.6. Egyes területek sajátos keringési viszonyai 
 

 

5.2.6.1. A szív vérellátása 
 

A szívet ellátó artériák koszorúszerűen futnak (76. és 94. ábra), ezért koszorúereknek 

vagy coronaria-ereknek (anatómiai nevük egyes számban arteria coronaria) nevezzük őket. A 

szív izomzatának állandóan magas a tápanyag- és oxigénszükséglete, ezért rendkívül sűrűn 

erezett: átlagosan minden izomrostra jut egy kapilláris! Nem meglepő, hogy a szervezeten belül 

a coronaria-keringésben a legnagyobb az oxigénkihasználás, nagyjából háromszor annyi, mint 

a többi szövetben. A koszorúerek szűkülete a szívizomban csökkent vérellátást okoz (orvosi 
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kifejezéssel: ischaemia), ez pedig jellegzetes, szúró mellkasi fájdalommal jár (angina pectoris). 

Mivel érszűkület esetén az érfal belső felszíne és az áramlási viszonyok megváltoznak, megnő 

a thrombusképződés valószínűsége, így pedig növekszik az ér elzáródásának az esélye. Az 

érelzáródás kizárja a keringésből az általa ellátott izomterületet, ami a szívizom elhalását 

(myocardialis infarctus; szívinfarktus) okozza. Ennek veszélyét fokozza, hogy a szívben az 

artériaágak között nincsen (vagy alig van) anasztomózis, így nincsen alternatív keringési 

útvonal, amely ellátná a kiesett területet. Emlékezzünk, az „infarktus” kifejezés szöveti elhalást 

jelent, bár a köznyelv a szívinfarktus megnevezésére használja. 

 

 
94. ábra: A szív koszorúérrendszere 

 

 

A koszorúérkeringés egyik legnagyobb gyakoriságú megbetegedése az érelmeszesedés 

(atherosclerosis). Az érelmeszesedés azt jelenti, hogy az erek falában174 merev plakkok, azaz 

lemezszerű berakódások képződnek különféle anyagokból (koleszterin, zsírok, Ca2+, stb.). A 

berakódások (az ún. atheromák) merevítik és megvastagítják az érfalat, így csökkentik az 

átfolyó vér mennyiségét (95. ábra). Az atheroma ráadásul véralvadást megindító molekulákat 

is tartalmaz, ezért az ér szűkítése mellett még olyan veszélyt is rejt magában, hogy ha elpattan, 

a kiszabaduló alvadási faktorok vérrögképződést indíthatnak meg. Az érelmeszesedés okozta 

érelzáródás miatti szívizomelhalás az egyik fő halálok az emberiség körében. 

                                                 
174 az ér legbelső hártyája alatt 
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95. ábra: Az érelmeszesedés folyamán meszes plakkok rakódnak az érfalba 

 

 

 

5.2.6.2. A zsigeri terület vérkeringése 
 

A hasi belső szervek – a gyomor-bél-rendszer, a hasnyálmirigy, a máj és a lép – területe 

keringési szempontból egyfajta tartalékként működik („rezervoár” szerepű). Nyugalomban a 

vér jelentős része – a vértérfogat 20%-a – itt helyezkedik el. Azonban ha a helyzet úgy kívánja, 

hogy más szerveket kell többletvérrel ellátni, ez az érték drasztikusan le tud csökkenni, mivel a 

hasi szervek erősen redukált vérellátás mellett is képesek alapszintű működésüket kivitelezni. 

Ezért a fenti zsigerek vérük rendelkezésre bocsátásával szükség esetén az agyat és a szívet 

megfelelő vérmennyiséghez tudják juttatni. A májat érintő különleges keringési viszonyokat 

korábban áttekintettük (ld. vénás rendszer, portalis keringés). 

 

5.2.6.3. A vázizom vérkeringése 
 

A vázizom tömegénél fogva rendkívül jelentős szereppel bír a keringésben (is): fiatal 

felnőtt férfiban a testtömeg kb. 40-50%-át teszi ki. A nyugalmi perctérfogat 20%-a a vázizmot 

látja el, de ez az érték fizikai terhelésnél felmehet akár 80%-ig is. Az izomzat keringésének fő 

szabályozói a helyileg, az izomrostokból felszabaduló értágító anyagcseretermékek, valamint 

az adrenalin hormon, amely intenzív izomtevékenység hatására kerül a véráramba a 

mellékvesékből. Másik oldalról, amint már láttuk korábban, maga az izomzat is kifejt jelentős 

keringésszabályozó tevékenységet: a fázisos kontrakció során az izom összenyomja a benne 

futó ereket. Ezzel a vénás keringésnek és a nyirokkeringésnek tesz nagy szolgálatot, mert az 

izompumpa-mechanizmus a vénabillentyűkkel és a nyirokér-billentyűkkel együtt nagyban 

felelős azért, hogy a vér az alacsony nyomású területekből visszajuthasson a szívbe. 
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Természetesen az összehúzódó izom ilyenkor az artériákat is összenyomja, amivel ideiglenesen 

gátolja a vér beáramlását.175 

 

5.2.6.4. A bőr vérkeringése 
 

A bőr keringésileg azért sajátos terület, mert hatalmas felülete és nagyszámú erei révén 

óriási mértékű hőleadásra képes, tehát a hőszabályozásban játszott szerepe kiemelkedő. Ezt a 

funkciót segíti verejtéktermelő képessége is. A bőr rengeteg véredényt tartalmaz, de az a 

vérátáramlás, amely magának a bőrnek az anyagcsere-szükségleteit fedezi, minimális – a 

nyugalmi perctérfogatnak mindössze 5%-a jut ide. Ez azonban a test felhevülésekor jelentkező 

fokozott hőleadáskor felmehet egészen 60%-os értékig is. Nagyon meleg környezet vagy 

szélsőségesen nagy hőtermelés esetén a bőrerek tágulata maximális. Hogy ilyenkor az agy, a 

szív és az izomzat vérátáramlása is elégséges legyen, a fentiekben említettek szerint a zsigerek 

vérellátása csökken176. Amikor azonban például a júliusi melegben futunk és 

fekvőtámaszozunk a napon, vagyis a nagy meleg jelentős fizikai munkavégzéssel párosul, akkor 

nemcsak a bőrerek, de az izomerek is kitágulnak (kötelezően, a munkavégzés miatt). Ezzel 

pedig keringési konfliktus jöhet létre a bőr vérátáramlása, az izmok vérellátása, és a vérnyomás 

megtartása között. Ilyenkor az elsőbbség a hőszabályozásé, hiszen a szélsőséges felhevülés 

rövid úton halálhoz vezetne – a szervezet a bőr és az izmok megnövekedett vérellátása miatt 

nem képes a vérnyomást megtartani, és keringési elégtelenség alakul ki (elájulunk). 

Az emberi bőr keringési változásainak egy érdekes aspektusa az, hogy érzelmi reakciók 

(izgalom, öröm, bánat, félelem) esetén a nyaki és a felső mellkasi részen létrejöhet elsápadást 

okozó vasoconstrictio és elpirulást eredményező vasodilatatio is. 

 

5.2.6.5. Az agy vérkeringése és az agy-gerincvelői folyadék 
 

Az agyunk rendkívül összetett működésű szerv, meglehetősen kényes sejtjeinek nagyon 

stabil működési körülményekre van szüksége. Ezért az agy folyamatos vérellátása kritikus, 

fontosabb, mint bármely más szervünké. Ha megszűnik a vérellátás, öt másodpercen belül 

súlyos működési zavar áll be. Ez a zavar három percig általában visszafordítható (reverzibilis), 

három percen túl azonban maradandó károsodást okozhat. Hat percen túl pedig a vérellátási 

hiány az idegsejtek elpusztulásához, vagyis halálhoz vezet. 

Az agy biológiailag nagyon költséges szerv, sejtjeinek rendkívül magas az O2-, és a 

glükózfelhasználása. Tömege a testtömegnek mindössze 2%-a, vérellátása azonban a perfúzió 

15%-át igényli; oxigénfogyasztása pedig ennél is magasabb arányú: a szervezet nyugalmi 

oxigénigényének 25%-át az agyra „költi”. 

 

5.2.6.5.1. Keringési sajátosságok 

Az agy keringési szempontból egyfajta „szigetként” működik: az általános autonóm 

idegrendszeri érszűkítő-értágító keringési válaszokban nem vesz részt. Ezt biztosítandó, 

keringési önszabályozással (keringési autoregulációval) rendelkezik, ami azt takarja, hogy ha 

az általános vérnyomás emelkedik, akkor az agyi érellenállás is nő, ezért az agy nagyjából 

állandó mennyiségű vért enged beáramlani – az agyi vérellátás tehát független az általános 

vérnyomástól. A jelenség hátterében egyrészt a miogén tónus (az érfal simaizomsejtjei 

                                                 
175 Amikor az izmok nagyon nagy teljesítményt fejtenek ki, úgynevezett oxigénadósság jön létre. Ekkor az izom 

kis ideig több energiát használ fel, mint amennyit oxidációval fedezni képes, így anaerob cukorlebontás (tejsavas 

erjedés) megy végbe, amit a foszfokreatin (vagy kreatin-foszfát; ld. Izomtan) bontása kísér. Ezután a foszfokreatin 

újraszintetizálódik, a tejsav pedig visszaalakul glükózzá (a májban; ld. Cori-kör; Izomtan), de mivel ezek a 

folyamatok O2-többletfelhasználással járnak, az adósság végül visszafizetődik. 
176 szélsőséges esetben még a veseperfúzió is lecsökken 
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megnyújtásra összehúzódással válaszolnak, vagyis az ér tágítás hatására összeszűkül), másrészt 

a különféle anyagcseretényezők állnak. 

Érdekes jelenség az is, hogy a vérellátás az agyon belül viszont tág határok között változik. A 

helyi anyagcseretényezők értágító hatással bírnak, így az agyon belül éppen aktív szövetek által 

kibocsájtott molekulák megnövelik az adott régió vérátfolyását – ezt neveztük funkcionális 

hyperaemiának vagy munka-hyperaemiának (ld. a véráramlás helyi szabályozó tényezőinél). A 

munka-hyperaemia az agy működésére nagyon jellemző jelenség: jóllehet, az agy egészének 

vérellátása nagyjából változatlan marad, az agyon belül egyes, éppen aktív részek vérátáramlása 

jelentősen megnő a többi, éppen nem annyira tevékeny részekéhez képest.  

Az anyagcseretényezők hatásának szemléltetésére jó példa a szervezet CO2-szintjének 

megváltozása. Ha a vér CO2-koncentrációja megemelkedik (ez a megnövekedett anyagcserét 

jelzi), az agyerek kitágulnak, és az agyi vérátáramlás megnő. Ha viszont a CO2-szint lecsökken, 

akkor az agyi vérátfolyás csökken a presszorközpont válaszaként létrejövő vérnyomásesés 

miatt. Ez áll a hátterében annak a közismert jelenségnek, hogy léggömb vagy gumimatrac 

felfújásakor elszédülünk, hiszen a mély lélegzetvételek és kifújások jelentős mennyiségű CO2-

t távolítanak el, ez pedig az agy vérellátását csökkenti. Így lehetséges akaratlagos fokozott 

légzéssel (hyperventilatióval) az agyi vérellátást akár kétharmadára (35%-kal) is csökkenteni, 

ez pedig szédülést és zavart tudatot hozhat létre. 

 

5.2.6.5.2. Vér–agy gát 

Az agyi idegsejtek tehát meglehetősen stabil extracellularis körülményeket igényelnek 

megfelelő működésükhöz. A stabil összetételű sejtkörnyezet fenntartásának legfontosabb alapja 

az, hogy az agyi hajszálerek falának endothelsejtjei szorosan zárnak (ld. kapilláristípusok; 

kicserélési erek), így filtráció az agyban nincsen. Ezt a vér és az agy között létrejövő 

„szigetelést” nevezzük úgy, hogy vér–agy gát (96. ábra). Ezen a gáton csak a víz, a gázok és 

zsíroldékony anyagok juthatnak át diffúzióval, még az idegsejtek elsőrendű tápanyagául 

szolgáló glükóz, vagy az ingerületátvivő molekulák és az általános fehérjeszintézis 

alapanyagaiként felhasznált aminosavak is csak szállítómolekulák segítségével képesek kilépni 

a vérből, át az idegszövetbe. Ezáltal a vér–agy gát szigorúan szabályozza a vér és az agy közötti 

anyagforgalmat. Érdekesség, hogy az egyidejűleg víz- és zsíroldékony etil-alkohol is szabadon 

átjut a vér–agy gáton. Mivel az etil-alkohol sejtméreg, a májban zajló méregtelenítés során több 

lépésben enzimek semlegesítik, s így egy két szénatomos, energiadús molekula177 jön létre 

belőle, amely a mitokondriumban könnyen oxidálódva ATP-t szolgáltathat. Ha azonban az 

enzimek kapacitását meghaladó mennyiségű etil-alkohol jut a szervezetbe, a máj már nem 

képes lépést tartani a bevitellel, és egyre több etil-alkohol kerül a vérbe. Így az agyban is – ahol 

átlép a vér–agy gáton – egyre nő a mennyisége, és egyre jobban befolyásolja az idegsejtek 

normális működését. Ezért az, hogy ki mennyire „bírja” az alkoholt, nem annyira 

küzdőképességi erény kérdése, hanem az illető májában működő enzimek típusától és 

kapacitásától függő tulajdonság (az enzimek úgynevezett izoformákban, vagyis azonos 

működést ellátó, egymástól némileg eltérő szerkezetű változatokban léteznek a népességben). 

Az alkoholfogyasztáshoz természetesen bizonyos mértékig hozzá lehet szokni, ilyenkor 

nagyobb mennyiségű alkoholsemlegesítő enzimet szintetizál a szervezet. 

 

                                                 
177 acetil-KoA 
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96. ábra: A szorosan záró sejtek alkotta kapillárisfal hozza létre a vér–agy gátat (balra: 

általános hajszálér sémája; jobbra: agyi hajszálér. Az astrocyta sejtek csillag alakú, 

soknyúlványos támasztósejtek az idegsejtek körül, melyeknek nyúlványai körülveszik a 

hajszálereket). 
 

 

5.2.6.5.3. Az agy-gerincvelői folyadék 

A gerincvelőből és az agyvelőből álló központi idegrendszert három kötőszöveti burok 

veszi körül (ld. jövő félév, Idegrendszer). A két belső hártya között folyadék található, ennek a 

neve agy-gerincvelői folyadék, más néven liquor cerebrospinalis (liquor: folyadék; 

cerebralis/cerebro-: agyi, spinalis: gerinc-). A liquor az agy belsejében található üregekben, az 

agykamrákban termelődik (a vérből szűrik ki speciális sejtek), innen kerül ki az agyhártyák 

közé, végül a koponyatetőn – a külső agyhártya két rétege között  – található vénás véröblökön 

keresztül tér vissza a vérkeringésbe (97.ábra). 
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97. ábra: Az agy-gerincvelői folyadék elhelyezkedése és keringése. Élénk kékkel az 

agykamrák (és a gerincvelő központi csatornája, halvány kékkel az agyhártyák közötti liquor-

útvonal. 

 

 

Minthogy ez a folyadékréteg körülveszi a központi idegrendszert, mechanikai védelmet nyújt 

neki, és mivel az agy tulajdonképpen a folyadékköpenyben „úszik”, csökkenti az agy súlya által 

a saját szövetére kifejtett nyomást is. A liquor emellett táplálja az idegsejteket, és 

anyagcseretermékeik elszállításában is részt vesz178. Az agy-gerincvelői folyadék termelődése 

mintegy fél liternyi naponta. Ha a normálisnál több termelődik, és ezzel a felszívódás nem tud 

lépést tartani, fokozódik az agyra ható nyomás, ez pedig károsítja az idegszövetet. Ennek oka 

lehet virális vagy bakteriális eredetű gyulladás, daganat, vagy helyi vérzés is. Ha azonban a 

visszaszívódás akadályozott, a termelődő és folyamatosan gyűlő liquor kitágítja az 

agykamrákat, a növekvő nyomás kisimítja az agyi barázdákat, és fokozatosan, a 

koponyacsontokat is kijjebb nyomva, szöveti roncsolódással járó vízfejűséget (hydrocephalus) 

hoz létre. 

  

                                                 
178 A víztiszta liquor összetétele nagyjából megegyezik az agyi interstitialis folyadékéval. 
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6. A kiválasztás 

 

Kiválasztórendszerünk elsődleges feladata az, hogy a vérünkben található, számunkra 

haszontalan vagy mérgező anyagokat kiküszöbölje a szervezetből. A vérből kiválasztott 

anyagokat egy vizes oldat formájában, vizeletként ürítjük ki. Honnan kerülnek az említett 

anyagok a vérünkbe? Egy részük a bevitt táplálékkal: a felvett anyagok a gyomor-bélrendszeren 

keresztül megemésztődnek és felszívódnak a vérbe, s ezek egy része ártalmas a test számára. 

Nagyobb részüket azonban nem a táplálék tartalmazza, hanem anyagcsere-folyamatainkban 

keletkezik. A táplálék szervesanyagai közül sok tartalmaz például olyan kémiai elemeket vagy 

molekulákat, melyek túlságosan nagy mennyiségben vannak jelen, s ezért a különféle 

molekuláris átalakítások során a szervezet enzimjei vízoldékony és a kiválasztószervrendszer 

számára kezelhető molekulákat hoznak létre belőlük, mely molekulák aztán kiválasztódnak. 

Például említhető az, hogy a nagy tápértékű fehérjékben megtalálható és az emberi anyagcsere 

számára kezelhetetlen nitrogénből a máj egy urea (más néven karbamid) nevű vegyületet 

képez, míg a nukleotidok bontása során179  keletkező eliminálandó, nagy nitrogéntartalmú 

molekulákból húgysavat állít elő. Mindkettő főleg a vizelettel hagyja el a testet. 

 

 

6.1. A kiválasztórendszer felépítése 
 

A kiválasztórendszert (98. ábra) két páros és két páratlan képződmény alkotja. A két 

vese (szaknévvel ren vagy nephros) végzi a vér szűrését és a vizeletképzést. A kész vizelet a 

két húgyvezetékbe, az ureterekbe kerül, melyek a húgyhólyagba (vesica urinaria) torkollnak. 

A húgyhólyag alsó részén nyílik a húgycső (urethra), mely a külvilágba továbbítja a vizeletet. 

 

                                                 
179 az úgynevezett purinvázakból 
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98. ábra: A kiválasztórendszer felépítése 

 

 

A vesék kétoldalt a gerincoszlop mellett találhatóak. A jobb oldali a balhoz képest kicsit 

lejjebb helyezkedik el, mert helyet kell hagynia a felette lévő, szintén jobb oldali májnak. A 

vese belső szerkezetére jellemző, hogy kívülről egy erős, kötőszöveti tok védi, mely alatt 

húzódik a vesekéreg zónája (99. ábra). A kéregben helyezkednek el a vér szűrését végző apró 

egységek, a nephronok. A kéreg alatt található a vese velőállománya, melyet csúcsos alakú 

szerkezetek, az úgynevezett vesepiramisok alkotnak180. A tok, a kéreg és a velőállomány után 

következő nagyobb egység a veseüreg, melyet a piramisokból nyíló kis vesekelyhek, a több kis 

kehely tartalmát összeszedő nagy vesekelyhek, és a nagy kelyhekből jövő vizeletet fogadó 

legbelső üreg, a vesemedence (pelvis renalis181) alkotnak. 

 

                                                 
180 csúcsi részüket hívjuk papilláknak, vagyis szemölcsöknek 
181 vagy pyelon 
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99. ábra: A vese belső felépítése 

 

 

A veséből a vizelet a húgyvezetékekbe kerül. A két ureter mintegy 28-30 cm hosszú, 

0,5 cm vastag, simaizommal ellátott falú cső; a húgyhólyagba hátulról, ferdén érkeznek (98., 

100. ábra). 

A húgyhólyag fala szintén simaizommal gazdagon ellátott (100. ábra). A 

simaizomrétegek egyike – a körkörös – a hólyag alján, a húgycső eredésénél megvastagszik, és 

a húgycső első (vagyis belső), nem akaratlagos záróizmát alkotja. A hólyag belső 

nyálkahártyájának felszíne redőzött, mely redők a tágultságnak megfelelően kisimulnak. A 

tágulékonysághoz hozzájárul, hogy a húgyhólyag falában olyan hámsejtek is találhatóak, 

melyek képesek nagy mértékben szétterülni és összehúzódni; ezeket esernyősejteknek hívjuk 

(101. ábra). 
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100. ábra: A húgyhólyag felépítése 

 

 
101. ábra: A húgyhólyag hámjában elhelyezkedő esernyősejtek. Fenn: telített hólyagban 

az esernyősejtek ellapulnak, üres állapotban megduzzadnak. 
 

 

A vizelet a húgyhólyagból a húgycsőbe kerül. A fentiekben említett nem akaratlagos 

záróizmot követően a húgycsőben még egy sphincter helyezkedik el. A gáton történő 

áthaladásánál találjuk a harántcsíkolt izomszövetből felépülő külső vagy akaratlagos záróizmot, 

a musculus sphincter urethrae-t (100. ábra). A húgycső a nőkben 3-4 cm hosszúságú, a hüvely 
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elülső fala mentén fut, és a hüvely nyílása felett nyílik a szeméremtestbe (102. ábra). Az urethra 

a férfiakban körülbelül 20 cm hosszú. A húgyhólyagból kilépve áthalad a prosztatán, egyesül 

az ondóvezetékekkel, majd a hímvesszőben, annak alsó barlangos testében182 haladva nyílik a 

külvilágba. 

 

 
102. ábra: A vizeletet tároló és elvezető rendszer a férfi (bal oldal) és a női (jobb oldal) 

testben 

 

 

  

                                                 
182 ld. még Hormonrendszer, Férfi nemi működések 
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6.1.1. A vese finomszerkezete 

 

A vese kulcsfontosságú feladatát, a vér szűrését a kéregállományban elhelyezkedő 

parányi szerkezetek, a nephronok végzik (103. ábra); számuk körülbelül 1,5 millió vesénként.  

 

 
103. ábra: A nephron felépítése  

 

 

A nephron egy hajszálérgombolyaggal (más néven glomerulussal) kezdődik, melyet egy kettős 

falú tok (az ún. Bowmann-tok) vesz körül. E kettő alkotja a vesetestecskét. A kettős falú tok 

ezután egy kanyarulatokkal és egyenes szakaszokkal bíró hosszú csatornácskában folytatódik, 

melynek különböző szakaszain a vizeletképzés meghatározott lépései zajlanak. E 
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csatornácskának a szakaszai a proximalis kanyarulatos csatorna, a Henle-kacs, a distalis 

kanyarulatos csatorna, és a gyűjtőcsatorna (103. ábra). A gyűjtőcsatornák a kész vizeletet a 

vesekelyhekbe továbbítják. A rendszer működésével részletesebben a továbbiakban 

foglalkozunk. 

 

 

 

6.2. A kiválasztórendszer működése 
 

6.2.1. A vese szerepe 
 

A vese legismertebb szerepe a kiválasztás. Kiválasztja például a már említett N-tartalmú 

anyagcsere-végtermékeket, mint a fehérjék bontásából származó karbamidot (urea) és a 

húgysavat, amely a nukleotidbontás terméke. Hasonlóképpen, eltávolítja a vérből a már nem 

használt, inaktivált hormonok egy részét; a szervezetbe került gyógyszereket és 

maradványaikat; a biológiailag aktív, testidegen anyagokat (ezeket hívjuk xenobiotikumoknak); 

és a normális esetben nem kiválasztódó, de valamilyen okból túl magas koncentrációt elérő 

anyagokat is, mint a glükóz vagy a tejsav. 

A kiválasztással azonban nem merül ki a vese szerepe. Mivel a testből vizet és ionokat 

távolít el, további okszerű funkciói közé tartozik a testnedvek víz- és elektrolit-tartalmának, 

ozmotikus koncentrációjának, és pH-értékének (vagyis a H+-koncentrációjának) a szabályozása 

is (ez utóbbi működésben a légzés is részt vesz.) Itt célszerű megjegyezni, hogy szervezetünk 

pH-értéke, vagyis savassága és lúgossága csak nagyon szűk határok között változhat, és e 

változásról csak a vese (és szerényebb mértékben a légzés) képes gondoskodni; tehát 

bárminemű szándékos „lúgosítást” vagy „savasítást” kivitelezni folyadékokkal és táplálékkal 

lehetetlen. Tehát bármennyire is próbálunk akaratlagosan például lúgosítani, a vesénk – 

szerencsére – nem fogja ezt hagyni  

A vese harmadik nagy szerepköre a hormontermelés. A renin elválasztásával a 

vérnyomást szabályozza (ld. lejjebb), az eritropoetin-termeléssel a vörösvértestek előállítására 

hat, a trombopoetin-szekrécióval a vérlemezkeképzést segíti, míg a kalcitriolszintézis befejező 

lépésének elvégzésével a csontszövet fejlődéséhez is jelentős mértékben hozzájárul. 

 

 

6.2.2. A vese és a keringés 
 

A vese vérátáramlása – egy normál élettani tartományban – független az általános 

vérnyomástól, vagyis az agyhoz hasonlóan keringési autoregulációval rendelkezik. Egy további 

keringési sajátossága, hogy mivel a vese fő szerepe a szűrő-tisztító funkció, vérátáramlása 

nemcsak hogy állandó, hanem kellően nagy mértékű is kell hogy legyen: a perctérfogatnak 

mintegy 25%-a a vese vérellátására fordítódik. Ezért a szimpatikus értónusa csak nagyon kicsi 

mértékű, erei tágak, így vérátáramlása közel van a maximális értékhez183. Ebből következően 

a vesében funkcionális hyperaemia sincs (vagy akár azt is mondhatnánk, állandóan munka-

hyperaemia áll fenn)184.  

 

 

                                                 
183 ez csak láz alatt növekszik enyhén 
184 Szélsőséges vészhelyzetekben – vérvesztés, túl alacsony oxigénszint (hypoxia), vagy akár rendkívüli izgalom 

esetén – bekövetkező szimpatikus érszűkítő hatásra a vese vérátáramlása kritikus mértékben lecsökkenhet. 
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6.2.3. A vese kiválasztó működése 
 

6.2.3.1. A kiválasztóműködés folyamatai és sajátosságai 
 

A kiválasztás során zajló folyamatok nagyon részletesen ismertek, hiszen a vese az 

egyik legjobban feltárt működésű szervünk. Jelen keretek között mi csak a működési 

alapelveket próbáljuk meg megérteni, hogy egy átfogó képet kapjunk a vese tisztító és egyéb 

működéseiről. 

A vér átszűrése után keletkező szűrlet napi mennyisége felnőttekben körülbelül 180 

liternyi, az ebből képzett vizelet mennyisége pedig 1–1,5 liternyi (szélsőséges állapotokban, 

bizonyos betegségek miatt ez lecsökkenhet 0,5 liternyire, vagy felmehet 10-12 liternyire is). 

Ebből következik, hogy a szűrlet legnagyobb része visszaszívódik. 

A szűrőműködések az egész állatvilágra nézve egyetemes általános sémát követve 

zajlanak. A folyamat első lépése mindig a szűrés, más néven filtráció. Ezt követi a szervezet 

számára szükséges anyagok visszaszívása (reabszorpció), valamint a ki nem szűrődött, és ezért 

még mindig a vérben lévő káros anyagok aktív kiválasztása (szekréció). A végső fázis pedig a 

salakanyagokat tartalmazó vizelet eltávolítása (elimináció). 

Hogyan zajlik ez az emberben? A hajszálérgombolyagba (104. ábra) belépő arteriola (az 

úgynevezett afferens arteriola) tágabb, mint a kilépő (efferens arteriola), ezért a glomerulusban 

a vérnyomás megnő. Ez a nyomás a lyukacsos falú hajszálérből (fenesztrált típusú kapilláris) kifelé 

préseli a vérplazmát. A kiszűrődött plazma egy bizonyos mérettartomány alatti molekulákat 

enged csak ki, ezért a nagyobb molekulák – így a fehérjék legnagyobb része – benn maradnak 

a kapillárisban. 

 

 
104. ábra: A vesetestecske felépítése 
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A képződött szűrlet ezért majdnem teljesen mentes a fehérjéktől: összetevői víz, különféle ionok 

és kisebb szerves molekulák (glükóz, aminosavak, húgysav, urea)185. A szűrletbe jutó kisebb 

fehérjék és peptidek között megtalálható az úgynevezett hCG186 hormon is, amely a 

megtermékenyített petesejt beágyazódásakor kezd el termelődni a méhben (az a – külső 

helyzetű – magzatburok állítja elő, amely a méhnyálkahártyával együtt majd a méhlepényt 

alakítja ki). Mivel kicsi a molekulamérete, a vesében filtrálódik, s tekintve, hogy megjelenik a 

vizeletben is, reagenssel kimutatható. Ezen az elven működnek a gyógyszertárakban, 

drogériákban kapható terhességi gyorstesztek. A hormon a beágyazódás után néhány nappal 

már megbízhatóan mérhető szintet ér el a vizeletben. 

A glomerulust borító Bowmann-tok belső fala átjárható a szűrlet számára, de a külső 

nem, így az ultrafiltrátum a tokba áramlik, onnan pedig az abból kiinduló vesecsatornácskába 

(vesetubulusba) kerül, s azon belül folytatja útját a gyűjtőcsatorna, majd a vesekelyhek felé. A 

glomerulusból kilépő efferens arteriola a tubulus körül hajszálérhálózatot képez, melynek 

vértartalma és a tubulusban áramló folyadék között további anyagkicserélődés jön létre. A 

tubulus egyes szakaszait eltérő alakú és működésű hámsejtek bélelik, ezért a különféle tubulus-

szakaszokon eltérő molekulák különböző transzportfolyamatai (visszaszívás, aktív kiválasztás) 

zajlanak. Visszaszívódik a víz, az ionok, (pl. Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3
-, PO4

3-), a glükóz, az 

aminosavak, és az urea is. Az urea visszaszívására azért van szükség, mert jóllehet az urea 

salakanyag, a vese felhasználja a saját szövete megfelelő ozmotikus koncentrációviszonyainak 

létrehozásához (ld. lejjebb). Aktív szekrécióval szállítódnak a tubulusfolyadékba a húgysav, 

valamint különböző gyógyszerek és festékanyagok, melyek az élelmiszerrel jutottak testünkbe.  

A proximalis kanyarulatos csatorna, a Henle-kacs fel- és leszálló ága, valamint a distalis 

kanyarulatos csatorna szakaszai után a kiválasztott, ám még nem végleges összetételű vizelet a 

gyűjtőcsatornákba kerül. A gyűjtőcsatorna szakaszában megy végbe a vizelet végső 

összetételének, térfogatának és sav-bázis-egyensúlyának a beállítása. A gyűjtőcsatorna tág 

határok között képes például további vizet visszaszívni, de aktív szekréciót is végez: a vizeletbe 

pumpálhat H+-ionokat (savasítás)187. Mivel a gyűjtőcsatornák szakaszán nagy mértékű lehet a 

vizelet összetételének változása, nem véletlen, hogy a hormonális szabályozás nagy része éppen 

a gyűjtőcsatornákra hat. 

A vesére jellemző folyamat az ozmotikus diuresis („ozmotikus vizeletürítés”). Ez azt 

jelenti, hogy amennyiben a kiválasztás során ozmotikusan aktív anyag jut a vizeletbe, az 

ozmotikus nyomásánál fogva a vízre átjárható nephron-szakaszokból vizet fog kiszívni, így a 

vizelet térfogata megnő. Így viselkedik például a glükóz, amely a cukorbetegek vizeletében 

megjelenve nagy mennyiségű vizet visz magával ozmotikusan, így a diabetes mellitusban 

kialakuló túl magas vércukorszint (hyperglykaemia) egyik első jele éppen a megnövekedett 

vizeletmennyiség lesz. 

A vizelet fehérjéket normális esetben nem tartalmaz, ezeknek a vizeletben való 

megjelenése tehát valamilyen egészségügyi problémát jelezhet. Fehérjék jelenléte gyulladásra, 

gennyesedésre utalhat, amit orvosilag kezelni szükséges. A húgyutakban lévő ondómaradék 

szintén tartalmaz fehérjét, mely tényre vizeletvizsgálatkor érdemes odafigyelni.188  

 

  
                                                 
185 A szűrletet ultrafiltrátumnak nevezzük. 
186 human chorionalis gonadotropin 
187 valamint K+-ionokat és ammóniumionokat (NH4

+) 
188 A hemolízissel (a vörösvértestek szétesésével) járó állapotok (mikroorganizmusok által okozott fertőzés, 

hibás vérátömlesztés, vérbe kerülő édesvíz/desztillált víz előidézte vérplazma-hígulás, kígyómérgek, stb.) 

veszélyességét a veseműködés alapjainak ismeretében könnyen megérthetjük. Mivel a hemoglobin mérete éppen 

a szűrhetőség határán van, súlyos hemolízis esetén a hemoglobin megjelenik a szűrletben, és mivel a 

visszaszívás miatt koncentrációja egyre nő a tubulusfolyadékban, kicsapódik és elzárja a tubulusokat, 

veseelégtelenséget okozva. 
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6.2.3.2. A kiválasztóműködés szerkezeti alapja 

 

A vizelet elkészítése a koncentrációviszonyokat tekintve azt jelenti, hogy a vesének egy 

bizonyos oldatból többféle anyagot kell kivonnia, és azokat koncentrálnia kell egy másik 

oldatba, amely az eredetinél a szóban forgó anyagoka nézve jóval töményebb. Az eredeti oldat 

a vér, a többféle anyag az eltávolítandó salakanyagok halmaza, a tömény oldat pedig a vizelet. 

Ezt a feladatot a vese annak segítségével oldja meg, hogy saját szövetét fokozatosan 

„betöményíti”, vagyis a kéregtől a velő felé egyre növeli az interstitium ozmotikus 

koncentrációját, azaz egyfajta ozmotikus rétegzettséget hoz létre (105. ábra). A molekulák, 

melyeknek segítségével saját ozmotikus koncentrációját megnöveli, a NaCl (só) és az urea. 

 

 
105. ábra: A vese ozmotikus rétegzettsége 

 

 

Az egyes tubulusszakaszok eltérő ionokra nézve átjárhatóak189, így a víz és az oldott 

anyagok passzív mozgása és aktív mozgatása által megvalósul a vizelet megfelelő 

összetételének és koncentrációjának a kialakítása. Részletesen nem célunk belemélyedni a 

különféle tubulusszakaszokra jellemző anyagmozgások leírásába, ám a vizeletképzés gerincéül 

szolgáló folyamatok alapvető vonásaival megismerkedünk. 

Az anyagáramlási folyamatok, melyek biztosítják a vese sejtközötti terének ozmotikus 

rétegzettségét, a nephronok sajátos szerkezeti elrendeződésén alapulnak. A nephronok 

többségének190 Henle-kacsa rövid191, más részüknek viszont hosszú192. Az efferens arteriola a 

glomerulusból kilépve a tubulus körül (= peritubularisan) hajszálérhálózatot képez. Ennek 

véréből a filtráció során benn maradt, de kiválasztandó anyagok kerülnek a tubulusba, onnan 

                                                 
189 pl. a Henle-kacs vastag, felszálló ága a vizet nem engedi át, de a leszálló, vékony ága igen; a distalis 

kanyarulatos csatorna és a gyűjtőcső impermeábilisak az ureára nézve, stb. 
190 kb. 85%-uknak 
191 ezek a vesekéregben futnak, de legfeljebb a külső velőig érnek le 
192 kb. 15%; ezek Henle-kacsa a belső velőig lenyúlik, és onnan fordul vissza 
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pedig visszaszívandó anyagok a hajszálerekbe. A hosszú kacsú nephronok esetében a 

peritubularis érhálózat sajátos rendszert alkot, mert a hajszálerek a Henle-kacs mentén, azzal 

párhuzamosan haladnak, s így egy olyan csövecskerendszert képeznek, amelyen belül a 

szomszédos járatokban a folyadékáramlás ellentétes irányú. Ezt a rendszert nevezzük vasa 

recta („egyenes erek”) rendszernek (106. ábra). A vizeletkoncentráló rendszer azzal válik 

teljessé, hogy a Henle-kacs fel- és leszálló ágai és a vasa recta erek mellé adódik a 

gyűjtőcsatornák anyagáramlásának szerepe is193. Ez a párhuzamos elrendeződés teszi lehetővé, 

hogy a permeabilitási viszonyoknak megfelelően a különféle anyagok a csövecskék között, 

valamint a csövecskék és a sejtközötti tér között vízszintes irányban mozogjanak (107. ábra). 

 

 
106. ábra: Rövid kacsú és hosszú kacsú nephronok; a vasa recta rendszer 

 

 

Egy példán keresztül tekintsünk bele a nephronok egyik alapvető anyagáramlási folyamatába 

(107. ábra). Mivel a veseszövet ozmotikus rétegzettségét a vasa recta ereinek véráramlása 

gyorsan kimosná, a szervezetnek meg kell akadályoznia ezt. A vasa recta erek vízre és NaCl-ra 

nézve átjárhatóak, így a bennük folyó vér összetétele, koncentrációviszonyai kiegyenlítődnek 

az interstitiuméval. Így a velő felé leszálló vér egyre töményebb lesz, mivel a sejtközötti térből 

só áramlik beléje. Ahogy azonban a vér visszafordul a kéreg felé, már töményebb lesz, mint az 

adott ponton az eret körülvevő interstitium, ezért a felszálló ágban a só kifelé fog szállítódni az 

érből, és az interstitium sókoncentrációját növeli. Ezzel végeredményben egy vízszintes 

kicserélő anyagáramlás jön létre a vasa recta leszálló és felszálló ágai között (hiszen a lefelé 

haladóba só lép be, a felszállóból pedig só lép ki). A víz ezzel ellentétes irányban mozog. A 

leszálló ágban a víz a vérnél nagyobb koncentrációjú interstitiumba áramlik (hozzájárulva ezzel 

a sót kapó vér további töményedéséhez), míg a felszállóban a bekoncentrálódott vér ozmotikus 

szívóereje befelé irányítja a vizet. Ezzel tulajdonképpen újfent egy horizontális kicserélő 

áramlás jön létre az ér felszálló és leszálló része között (107. ábra, bal oldal). 

                                                 
193 ezek falán át urea és víz tud kilépni az interstitiumba 
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107. ábra: A Henle-kacs, a vasa recta és a gyűjtőcsatorna anyagáramlása biztosítja a 

vese ozmotikus rétegzettségét, amely a vizeletkoncentráló képesség alapjául szolgál 
 

 

A fentiekben leírt folyamat az úgynevezett ellenáramú kicserélés (108. ábra). Alapja az, hogy 

két, párhuzamosan futó csőben áramló folyadék (vagy gáz) között a cső falának átjárhatósága 

esetén anyag- vagy hőkicserélés megy végbe. Vegyünk például egy szemléletes hőkicserélési 

helyzetet. Képzeljük el, amint az egyik csőben hideg (kb. 0 ºC-os), a másikban forró (kb. 100 

ºC-os) víz folyik (108. ábra). Egyirányú áramlás esetén a forró víz hőt ad át a mellette lévő 

hidegnek, amíg a két hő ki nem egyenlítődik, s mindkét csőből kb. 50 ºC-os víz fog kifolyni 

(108. ábra, felső rész). Ha azonban a két folyadék ellentétes irányban áramlik, akkor a forró víz 

fokozatosan hűlni kezd, míg a hideg melegedni. Látható, hogy akármelyik szakaszban tekintjük 

is a folyadékokat, mindig érvényes az, hogy hűlése ellenére a melegvizes cső minden szakaszán 

valamivel melegebb lesz, mint a másik, vagyis a cső minden pontján tud hőt átadni a hidegnek. 

Ezért, kellő csőhossz esetén a kezdetben forróvizes cső csaknem a teljes hőmennyiséget át fogja 

adni a kezdetben hidegvizes cső vizének, így a hideg víz felforrósodik, a forró pedig lehűl. 

Ugyanez a jelenség játszódik le oldott anyagok átadásakor is, például éppen az emberi vesében. 
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108. ábra: Az ellenáramú kicserélés működési elve 

 

 

Ez a folyamat a természet egyik nagy találmányaként nemcsak a vizeletkoncentrálásban játszik 

nagyon fontos szerepet, hanem például olyan anatómiai egységekben is, ahol hőt kell rövid 

úton, gyorsan kicserélni két vértérfogat között (mint az emberi herezacskóban, a pingvinek 

lábában, vagy a hideg vízben élő delfinek és bálnák uszonyaiban). Ez a mechanizmus távolítja 

el a felhalmozódott sót a sivatagban élő vagy tengerben vadászó (és tengervizet szükségszerűen 

lenyelő) madarak testéből; de ugyanezen az elven működik a halak kopoltyúiban folyó 

hatékony gázcsere is (109. ábra). Az elvet természetesen számos ipari folyamatban is 

alkalmazzák (hőkicserélés, hűtőtornyok, oldott anyagok koncentrálása vagy éppen kivonása: 

parfümgyártás, olajfinomítás, ércfeldolgozás, stb. 
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109. ábra: Néhány az ellenáramú kicserélés elvén működő szervek közül a természetben 

 

 

6.2.4. A Na+-kiválasztás hormonális szabályozása 
 

Szervezetünk ionháztartási egyensúlyát a vesén keresztüli leadás és visszaszívás 

szabályozásával különféle hormonok biztosítják. Az extracellularis folyadékterek térfogatának 

elsődleges meghatározója a szervezet Na+-ion-koncentrációja (ozmotikus aktivitása révén). A 

nátriumkoncentráció szabályozásával tehát az extracellularis folyadéktérfogatot is szabályozni 

tudjuk. A nátrium forrása főként a táplálék. A napi beviteli mennyiség erőteljesen függ a 

kultúrkörtől, ahol az illető él, valamint az egyéni ízléstől. A leadást főleg a vesén keresztül zajló 

ürítéssel szabályozzuk (vesén keresztül: kb. 95%, széklettel: kb. 4%, verejtékkel: kb. 1%). 

Szélsőségesen kicsi nátriumbevitel hosszú távon keringési zavarokkal jár, a szélsőségesen nagy 

sóbevitel következményei viszont nem egyértelműek – jóllehet a magas vérnyomás kockázati 

tényezőjeként szokták emlegetni. 

A szabályozó hormonok közül egyetlen fokozza a Na+-leadást, a többiek a Na+ 

megőrzéséért felelősek. Ennek talán az a magyarázata, hogy a szárazföldi létben a só és a víz 

megőrzése fontosabb, mint a kiküszöbölésük. A nátrium megőrzését célzó hormonok közül a 

két legfontosabb a renin és az aldoszteron. 

 

A renin-angiotenzin rendszer. A renint a vese194 állítja elő, az aldoszteront pedig a 

mellékvesekéreg. A renin tulajdonképpen egy enzim, amely a májban termelődő, 

angiotenzinogén nevű fehérjéből lehasít egy peptidet: ezt nevezzük angiotenzin I-nek. Ebből a 

molekulából az érendothelsejtek hozzák létre az angiotenzin II (ANG II) nevű peptidet195. Ez a 

molekula már hatásos hormonként viselkedik: 

- Általánosan az érfalak kontrakcióját okozza, miáltal fokozódik az érellenállás, s így 

növekszik a vérnyomás; továbbá 

                                                 
194 az afferens arteriola módosult simaizomsejtjei 
195 a 10 aminosavból álló angiotenzin I-ből két aminosavat lehasítva egy oktapeptidet állítva elő 
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- fokozza a Na+-visszaszívást a vesében196. 

- Ezenkívül egyéb hormonokra is hat: megemeli a Na+-szintet növelő 

társhormonjának, az aldoszteronnak a szekrécióját; 

- növeli a vizet megőrző ADH hormon termelését (ld. még a vérnyomás központi 

szabályozásánál); 

- valamint hozzájárul a szomjúságérzet kialakulásához is az agyban. 

A renin szekréciójának ezért az ingerei a vese vérátáramlásának csökkenése, a Na+-

koncentráció csökkenése197, valamint szimpatikus idegrendszeri hatások. 

 

Az aldoszteron. A mellékvesekéreg által termelt aldoszteron 

-  fokozza a Na+-visszaszívást198, ugyanakkor 

- növeli a K+ és a H+ kiválasztását is a vizeletbe (ld. még hormonális működések, 

következő félév). 

 

A pitvari natriuretikus peptid. A nátriumeltávolításért egyedül felelős hormon neve 

pitvari natriuretikus peptid (ANP; atrialis natriuretikus peptid), amely a szív pitvarizomzatában 

termelődik annak hatására, ha a Na+-szint vagy a folyadéktérfogat megemelkedik a 

szervezetben. Hatásai okszerűen 

- a vesében zajló Na+-visszaszívás csökkentése199, és 

- az ellenlábas hormonok (renin, aldoszteron) szekréciójának csökkentése. 

 

  

                                                 
196 és az efferens arteriola szűkítésén keresztül csökkenti a filtrációt a glomerulusokban 
197 a vesetubulusban 
198 a gyűjtőcsatornákban 
199 valamint a filtráció emelése 



158 

 

6.2.5. A vizeletelvezető rendszer működése: vizelettárolás és 

vizeletürítés 
 

A kész vizelet a gyűjtőcsatornákból a vesekelyhekbe, a vesemedencébe, majd a 

húgyvezetékekbe (ureterekbe) jut (99. ábra). A szervezet a kiválasztott vizeletet gondosan 

elszigeteli: a húgyutakat a vesekelyhektől a húgycső kezdeti szakaszáig a vizelet minden 

összetevőjére átjárhatatlan hám200 béleli. Ezért is veszélyesek a húgyúti fertőzések: a 

húgyutakba jutott kórokozók viszonylag jól védetten tudnak tenyészni, és a gyógyszerek is 

nehezen férnek hozzájuk.  

A vizelet a húgyvezetékekbe jutva tehát elindul a húgyhólyag irányába. Útját azonban 

nem a gravitációnak köszönheti, hanem a húgyvezetékek simaizomrétege által előidézett 

perisztaltikus mozgásnak. Ez a perisztaltika beidegzés nélkül is működik201, ezért lehetséges a 

húgyvezeték-átültetés (a ketamin nevű pszichoaktív szer például magas dózisban használva 

igen gyakran tönkreteszi a húgyutakat, esetlegesen szükségessé téve a húgyvezeték-átültetést 

is). Átlagos vizeletképzési működéskor a vizelettovábbítás ritmikusan zajlik, nagyon nagy 

mértékű vizeletképzéskor pedig folyamatosan áramlik a vizelet az ureterekben. 

A vizelet a húgyhólyagba ér és itt tárolódik. A vizelettartás (vizelettárolás) képességét 

nevezzük continentiának. A hólyag tárolókapacitása eléri a fél liternyi mennyiséget.202 A 

hólyag működése tágulékony falának köszönhetően úgy zajlik, hogy jó ideig szinte belső 

nyomásának megemelkedése nélkül növekszik a térfogata, majd egy határt elérve a nyomás 

gyorsan növekedni kezd, és ez vizelési ingert hoz létre (110. ábra). Ha nincs lehetőség üríteni, 

ezután nagyon meredek nyomásnövekedés következik, ami fájdalmat és vizelési kényszert 

okoz, végül a folyamat akaratlagos vagy reflexes vizelésben ér véget203.  

 

                                                 
200 az urothelium 
201 a vesekelyhek és a vesemedence határán elhelyezkedő speciális, ritmuskeltő sejtek küldik az összehúzódások 

ingerét 
202 A két nem között némi különbség mutatkozik a hólyagizomzatot tekintve, ugyanis a nőkben a belső sphincter 

izomzata kevésbé fejlett. 
203 A vizelési inger átlagosan körülbelül 250-300 ml vizeletmennyiségnél kezd jelentkezni, 400-450 ml-nél az 

inger erős, 500-600 ml-es mennyiségnél fájdalom jelentkezik. 
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110. ábra: A húgyhólyag nyomásváltozásai a térfogati változások függvényében 

 

 

Continentia alatt a hólyagfal simaizomzatán gátló beidegzés érvényesül, így ellazult állapotban 

van, míg a belső és külső sphincterek összehúzódottak (reciprok beidegzés). Ürítéskor a 

kontrakció-relaxáció mintázata természetesen megfordul: a hólyagfal izomzata összehúzódik, 

a hólyagnyakban elhelyezkedő felső, akaratlanul működő simaizom-sphincter és a húgycső 

külső, (a gáttájékon elhelyezkedő) harántcsíkolt sphinctere ellazulnak; továbbá ürítés alatt a 

hasprés kifejtése miatt a hasizmok is kontrahálhatnak. 

A vizelet a húgycsőbe érkezik. E képződmény szerepe a vizeletelcsurgás 

megakadályozása, a vizeletelvezetés, és férfiakban még az ondókivezetés is. A vizelet 

elcsurgását úgy akadályozza meg, hogy simaizmai és harántcsíkolt sphinctere folyamatosan 

összehúzott állapotban vannak. A hasi belnyomás növekedésével járó tevékenységeknél 

(köhögés, tüsszentés, nevetés) a nyomás természetesen a húgyhólyagra is áttevődik, ami 

vizeletelfolyást okozhatna, azonban ilyen esetekben az urethra-záróizom reflexesen 

összehúzódik, megakadályozva a vizeletcsurgást. 

A húgycső felépítésében és nagyságában mutatkozó nemi különbségek – a női urethra rövidebb 

és kisebb ellenállású – következtében a nők maximális vizeletáramlási intenzitása nagyobb, 

mint a férfiaké, azaz időegység alatt több vizeletet képesek üríteni. 

 

 

6.2.5.1. A tárolás és elvezetés központi szabályozása 

 

A vizeletürítés idegrendszeri engedélyezésének képessége a szobatisztaság elérésével 

(1-3 éves életkor) alakul ki, e képesség birtokában a felsőbb agyi szintek egy ideig képesek 

meggátolni az ürítést. Az ürítési aktust a gerincvelőben és az agy híd nevű részében 

elhelyezkedő idegsejtcsoportok hangolják össze. A hídbeli központ veti össze a hólyag 

mechanoreceptoraiból érkező ingereket a felsőbb agyi központok által szolgáltatott 

információkkal, és mérlegel, hogy elnyomja-e az ürítési reflexet, vagy megindítsa a 

vizeletürítést. Ürítéskor a fentiekben leírt reciprok izombeidegzést is a híd irányítja. Emberben 

pszichés tényezők is fokozhatják a hólyagnyomást, ami vizeletürítési inger megjelenésével jár. 
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7. A táplálkozás 
 

Az elfogyasztott táplálék kettős igényt elégít ki. Szervesanyagainak egy részét egy 

bizonyos mértékig lebontjuk (alapegységeikig: pl. fehérjék → aminosavak; keményítő → 

glükóz; lipidek → zsírsavak + glicerin), majd az így nyert molekulákból felépítjük saját 

szervesanyagainkat. Más részüket ennél is tovább bontjuk, addig, amíg két szénatomos 

egységeket kapunk204, amely stádium egy olyan pontját képviseli a lebontó folyamatoknak, 

ahová minden szervesanyag lebontásának útja elérkezik, tehát egyfajta közös állomását alkotja 

a lebontó anyagcserének. Ezeket a két szénatomos molekulákat aztán még tovább tudjuk 

oxidálni, addig, amíg szén-dioxiddá, vízzé, és energiává alakulnak. Ennek a folyamatnak a célja 

az energianyerés, a neve pedig sejtlégzés. Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy a 

táplálkozás segítségével egyrészt saját sejtanyagokat építünk, másrészt pedig az anyagokat 

nagyon egyszerű molekulákká bontjuk, és ezeket a légzés során elégetjük, így energiát termelve 

(az energia az az energia, amit eredetileg az autotróf élőlények építettek a szervesanyagok 

kötéseibe, miközben a szervetlen anyagokból összeállították őket). 

 

 

7.1. Az emésztőrendszer felépítése és működése 
 

Az elfogyasztott táplálék mechanikai őrlésen és kémiai lebontáson megy át. A folyamatot a 

szerves tápanyagok, a víz és az ionok felszívása követi. Az emberi tápcsatorna az alábbi 

részekből áll (111. ábra): 

- szájnyílás, szájüreg 

- garat 

- nyelőcső 

- gyomor 

- vékonybél 

- vastagbél 

- végbél, végbélnyílás 

Ezekhez a szakaszokhoz csatlakozik három nagy nedv-elválasztó egység, azaz három nagy 

mirigy/mirigycsoport: 

- a három pár nyálmirigy 

- a máj 

- és a hasnyálmirigy. 

 

A tápcsatorna (más elnevezéssel gastrointestinalis vagy gastroenteralis rendszer) elején – azaz 

a szájban, a garatban és a nyelőcső kezdetén –, valamint a tápcsatorna legvégén – a végbél külső 

záróizmában – a mozgatási feladatokat harántcsíkolt izomzat végzi. Az összes többi régióban a 

mozgatószerep az akaratlanul működtetett simaizmoké. 

 

                                                 
204 acetil-csoportokat 



161 

 

 
111. ábra: Az emberi tápcsatorna felépítése 

 

 

7.1.1. A szájüreg – cavum oris 

 

A táplálék feldolgozásának első állomása a szájüreg. Felül a kemény szájpad és a lágyszájpad 

határolja, oldalról és elölről a fogsorok és az íny, kívül a pofa vagy orca, alulról pedig a nyelv 

és a szájfenék. Emlékezzünk, az ajkak állományának nagy részét a musculus orbicularis oris 

alkotja.  

7.1.1.1. Nyelv – lingua 
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A szájüreg egyik fontos szerve a nyelv. Ez egy izmos, rendkívül mozgékony szerv, felszínén 

szemölcsökkel (papillákkal). Ezek egy része mechanikai szemölcs, más részük ízérző papilla, 

amelyek falában az ízlelőbimbók helyezkednek el. 

A nyelv feladata  

- a táplálék nyállal keverése és a falat továbbítása, 

- az ízérzékelés, 

- és a beszédképzésben történő részvétel. 

 

7.1.1.2. Nyálmirigyek (glandulae salivares) 

Sok kis nyálmirigy helyezkedik el elszórva a szájüreg falának nyálkahártyájában, melyek 

mellett három pár nagy nyálmirigy juttatja váladékát a szájüregbe. A három pár nagy mirigy 

(112. ábra) a fültőmirigy205, a nyelv alatti mirigy206 és az állkapocs alatti mirigy207.  

 

 
112. ábra: A három pár nagy nyálmirigy elhelyezkedése 

 

 

Ezek a mirigyek állítják elő a vérből a nyálat. A nyál egy vizes oldat, amely a szájüreget 

nedvesen tartja, és emellett még számos funkciót tölt be. Lizozim enzimet tartalmaz, amely a 

baktériumok sejtfalának szintézisét gátolja, így megakadályozza az osztódás során képződő 

baktériumsejtek kialakulását. Ehhez az antibakteriális hatáshoz a lizozim mellett a nyál 

                                                 
205 glandula parotis 
206 gl. sublingualis 
207 gl. submandibularis 
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immunglobulin-tartalma208 is hozzájárul. A nyálban megtalálható mucin nevű fehérje teszi a 

falatot csúszóssá209. Alfa-amiláz enzimje a keményítő bontását kezdi meg. Ha nem nyelnénk le 

rögtön a falatot, akkor az enzim mindaddig folytatná bontó tevékenységét, amíg 

glükózmolekulákat nem állítana elő a keményítőből. Ezért történik meg az, hogy ha például 

egy falat kenyeret elég sokáig rágunk, édes íz kezd megjelenni a szánkban. A kis nyálmirigyek 

minimális mennyiségű lipidbontó enzimet, lipázt is termelnek, azonban ennek kis mennyisége 

miatt a nyál lipidbontó hatékonysága csekély. Látjuk tehát, hogy a négy nagy 

szervesanyagcsoport közül a szénhidrátok és a lipidek emésztése kezdődik meg a szájüregben, 

a fehérjék és a nukleotidok emésztése azonban még nem. A nyál tartalmaz kalciumkötő 

fehérjéket is, melyek egy védőbevonatot képeznek a fogakon. 

A termelt napi nyálmennyiség átlagosan egy liter, aminek nagyjából 90%-a étkezések során 

állítódik elő. Alvás alatt alig történik nyálelválasztás. A nyálszekréció tehát étkezéskor 

jelentősen megemelkedik. Ennek kiváltó tényezője a nyálmirigyek erein végződő 

paraszimpatikus idegek értágító (vasodilatator) hatása. Ellentétes élettani állapotban, vagyis 

szimpatikus izgalom (akár pszichés izgalom) hatására kevés, sűrű, viszkózus nyál termelődik 

(„kiszárad a szánk”)210.  

 

7.1.1.3. Fogak – dentes (egyes szám: dens) 

A szájüregben elhelyezkedő fogak a mandibula és a maxillák fogmedri nyúlványaiban ülnek. 

A fogak makroanatómiai részei a korona, a nyak és a gyökér (113. ábra). Koronának nevezzük 

a fogmederből kiálló, zománccal borított részt. A fogzománc az emberi szervezet legkeményebb 

anyaga. A nem megfelelően, nem kellő gyakorisággal tisztított fogakon maradó 

ételmaradékokon tenyésző baktériumok életfolyamataik során kibocsátott anyagcseretermékeik 

savas kémhatásának köszönhetően képesek a zománcot kimarni, s így szuvasodás lép fel. A 

zománcréteg az ínynél véget ér. Az innen a gyökérig terjedő keskeny részt hívjuk fognyaknak. 

Az életkor előrehaladtával (a folyamat sokszor már ifjúkort követően, felnőttkorban megindul) 

az íny lejjebb húzódik, s a védtelen fognyak eróziónak lesz kitéve, esetleg érzékennyé is válik 

hőre, nyomásra, különféle kémiai ingerekre. A gyökér a mandibula és a maxillák állományába 

ágyazottan helyezkedik el, és kívülről a zománchoz hasonló, de annál kevésbé ellenálló anyag, 

a cement védi. A cementréteg (gyökér) és a zománcréteg (korona) alatt találjuk a fog 

alapállományát, az úgynevezett dentint. Ez nem tartalmaz ereket, szövete a csontéhoz hasonló. 

A dentinállományon belül található a fogbélüreg, benne a fogbél vagy pulpa. Ebben a fog 

táplálását végző erek, valamint az érzékenységét adó idegek helyezkednek el. 

Csecsemő- és kisgyermekkorunkban bújnak ki a tejfogak, teljes fogsor esetén összesen 20 

darab. Mivel az emberi fogazat fogtípusokat tekintve alul-felül illetve jobb-bal oldalon 

szimmetrikus, a típusok tárgyalásakor elég egy fognegyed fogait megadnunk – ezt nevezzük 

fogképletnek. A tejfogakat elölről, középről indulva tehát 2 metszőfog (dens incisivus), 1 

szemfog (dens caninus) és 2 kisőrlő (dens premolaris) alkotja. Ezért a tejfogak képlete 212. A 

tejfogak kihullása után kialakuló felnőttkori, maradó fogsor három nagyőrlővel (dens molaris) 

egészül ki, így a felnőttkori fogképlet 2123, a négy fognegyedben összesen 32 fogat 

eredményezve (114. ábra). Az őrlőfogakat szokás zápfogaknak is, a leghátsó nagyőrlőket pedig 

bölcsességfogaknak nevezni. 

 

                                                 
208 IgA 
209 a mucinok nagy molekulasúlyú glikoproteinek 
210 A nyálat előállító mirigysejtek két csoportba sorolhatóak. Egyikük nagy mennyiségű, a vérrel izozmotikus 

(azzal megegyező ozmotikus koncentrációjú) oldatot választ ki. Ezek az úgynevezett serosus (szerózus) 

mirigysejtek. A másik típust a mucinosus (mucinózus) sejtek alkotják, melyek kevés, nagy mucintartalmú 

váladékot termelnek. 
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113. ábra: Az emberi fog felépítése 
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114. ábra: Teljes felső és alsó fogsor 

 

 

A szájüreg kivezető nyílása a torokszoros (115. ábra). Felső részén található a lágyszájpad 

(palatum molle) a lelógó nyelvcsappal211. Az oldalt elhelyezkedő garatívek közti mélyedésben 

találjuk a szájpadmandulát212, körben pedig egy nyiroktüszőkből álló gyűrű alkot 

immunvédelmi vonalat a test belseje felé haladó kórokozók ellen. A szájpadmandulát hívjuk 

hétköznapi nyelven „a” mandulának. 

 

                                                 
211 uvula 
212 tonsilla palatina 
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115. ábra: A torokszoros 

 

 

7.1.2. Garat – pharynx 
A torokszorost követő szakasz, ahová a táplálék érkezik, a garat. Ennek felső részében található 

a garatmandula213, mely az előzőekhez hasonlóan szintén egy nyirokszerv. A garat öt üreggel 

vagy járattal áll összeköttetésben, melyek közül a négy nagyobb az orrüreg, a szájüreg, a 

nyelőcső, és a légcső. Az ötödik a középfül, mely felé egy szűk nyílás, a fülkürt vagy Eustach-

kürt halad (116. ábra).  

 

                                                 
213 tonsilla pharyngea 



167 

 

 
116. Ábra: A garat 

 

 

Ebből az elrendezésből könnyen látható, hogy a garatban kereszteződik a levegő és a táplálék 

útja, ami potenciális veszélyét hordozza annak, hogy az étel és az ital a légutakba kerül. Ezt 

hivatott megakadályozni a nyelés (117. ábra), amely egy reflexműködések által irányított 

folyamat.   
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117. ábra: A nyelés folyamata 

 

 

Nyelés. A nyelést agytörzsi idegsejtek vezénylik. A folyamat során a lágyszájpad felfelé 

mozdulva elzárja az orrüreg felé vezető utat, így a falat nem juthat vissza az orrba (ahonnan 

esetleg beszívódhatna a légcsőbe egy másik fázisban). A nyelés közben hátrahúzódó nyelvgyök 

pedig ezzel párhuzamosan lenyomja a gégefedőt, s így a légcső felé haladó út is elzáródik. Így 

a falat csak a nyelőcsőbe juthat. Ezenkívül több másik folyamat is hozzájárul a nyelés 

sikerességéhez. Ezek közül nagyon fontos az, hogy a belégzést irányító agytörzsi idegsejtek 

működése reflexesen gátlódik, ezért nem tudunk nyelés közben levegőt venni, azaz kinyitni a 

légcső felé menő utat. Mellette a hangszalagok izmai is összehúzódnak, s így megakadályozzák, 

hogy a hangrésbe táplálék jusson214. Vidám pillanatainkban azonban nagy kihívás elé tudjuk 

állítani a rendszert azzal, hogy például nyelés közben nevetünk – és így szaggatottan levegőt 

veszünk –, amivel kellemetlen következményeket kockáztatunk, hiszen az éppen a garatban 

tartózkodó falatot vagy folyadékot az orrüregbe, esetleg a légcsőbe és tovább a tüdőbe 

szippanthatjuk, és ezzel esetleg egy műtéti beavatkozásnak is részeseivé tehetjük magunkat. 

 

7.1.3. Nyelőcső – oesophagus (e.: „özofágusz”) 

A jól működő nyelés folyamata tehát a nyelőcsőbe (oesophagus) juttatja a falatot. Anatómiailag 

a légcső mögött elhelyezkedő nyelőcső egy izmos, mintegy 25-30 cm hosszúságú cső, amely a 

gyomorba szájadzik. A lenyelt falatot nem a gravitáció mozgatja, hanem a nyelőcső 

perisztaltikus mozgása215. A falat több mint 10 másodperc alatt jut le rajta a gyomorba. A 

nyelőcső felső részének izomzata harántcsíkolt, alsó részéé simaizom, középső osztatában 

pedig e kettő keveredik. A nyelőcső egy izomgyűrűvel csatlakozik a gyomorhoz, ez az alsó 

nyelőcsői sphincter (118. ábra). Ennek elégtelen működésekor a zárás nem tökéletes, és a savas 

gyomortartalom visszajutása miatt gyomorégés, köhögési inger alakulhat ki. Fenn, a nyelőcső 

garatot követő szakaszán található egy felső izomgyűrű is, a felső nyelőcsői sphincter. 

                                                 
214 valamint a gége is felemelkedik 
215 ezért lehetséges fejjel lefelé lógva is enni és inni (azonban a balesetveszély miatt otthoni kipróbálása nem 

ajánlott) 
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118. ábra: A nyelőcső záróizmai 

 

 

Hányás. A nyelőcső szakaszánál érdemes megállnunk a tápcsatorna egy nagyon fontos 

védekező-mechanizmusának, a hányásnak a tárgyalásához. Ennek folyamán a szervezet 

megpróbál megszabadulni a gyomorba illetve a vékonybél kezdeti szakaszába jutott romlott 

ételtől, toxikus anyagoktól, fertőző mikroorganizmusoktól. A hányást jellegzetes autonóm 

idegrendszeri tünetek kísérik, mint a sápadtság, bő nyálelválasztás, verejtékezés és a felgyorsult 

szívverés. Első fázisában öklendezés indul meg. Ennek kezdetekor a vékonybél elején vagy a 

gyomorban keletkezik egy kontrakciós gyűrű, és ez antiperisztaltikus irányban visszafelé tolja 

a kiadni kívánt táplálékot. A gyomortartalom így visszapréselődik a nyelőcsőbe, azonban mivel 

a felső sphincter zárva marad, újra a gyomorba kerül. A következő fázis tulajdonképpen maga 

a hányás: a kilégzőizmok kontrahálnak (a légzési segédizmok is, mint például a hasizmok), a 

felső nyelőcső-sphincter kinyílik, és a gyomortartalom a szájon és az orron át kiürül (expulzió). 

A nyelőcsőben maradt tartalmat ezt követően a nyelőcsőperisztaltika visszajuttatja a gyomorba. 

A folyamat szabályozását három idegsejtcsoport végzi a nyúltagyban. Egyikük ingerlésekor 

csak öklendezés váltódik ki, ez vezényli tehát az öklendezési fázist. A másik sejtcsoport 

ingerlésekor átmenet nélkül azonnal hányás következik be, ez felelős a második, expulziós 
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fázisért. A harmadik sejtcsoport kemoreceptorokból áll, melyek a vér és a liquor cerebrospinalis 

összetételét érzékelik, és szükség esetég ingerlik a másik két sejtcsoportot. 

A hányást nemcsak kémiai hatások idézhetik elő, hanem 

- a hátsó garatfal mechanikai ingerlése 

- az egyensúlyérző rendszer túlingerlése (szokatlan mintázatú mozgások, 

inkongruencia a látott és az egyensúlyérző információk között – ld.: 

tengeribetegség) 

- kellemetlen szag vagy látvány 

- nagy izgalom (ld.: Stan hányása szerelmének megpillantásakor a South Park c. 

rajzfilmben )  

- egyes mély zónákból – hashártya, méh, húgyutak (vesemedence, húgyvezetékek, 

húgyhólyag) – kiinduló erős ingerületek 

- herék fájdalma. 

 

7.1.4. Gyomor – gaster, ventriculus 

 

A nyelőcső utáni szakasz, mely egyben a tápcsatorna legtágabb része, a gyomor. Részei a 

gyomorszáj216; a felső, általában levegővel telt, vak rész, a gyomorfenék217; a legterjedelmesebb 

szakasz, melyben az emésztés zajlik a test (corpus)218 (119. ábra). A gyomor mindkét végén 

található egy-egy gyűrű alakú záróizom. A felső nem más, mint a már megismert alsó nyelőcsői 

sphincter, a másik pedig a pylorus–vékonybél átmenetet sphinctere. Ez utóbbi általában nyitott 

állapotban van, bár nyílása olyan szűk, hogy csak az 1 mm-nél kisebb átmérőjű részecskéket 

engedi tovább. A gyomor egy olyan szakasza emésztőrendszerünknek, amely nemcsak 

emésztőszerepet tölt be, hanem intenzív perisztaltikus mozgásával felőrli és péppé alakítja a 

lenyelt táplálékot, és kis adagokban továbbítja a vékonybél kezdő szakaszába. 

 

                                                 
216 cardia 
217 fundus 
218 valamint a szabályozásban szereplő gyomorvég-öböl, az antrum; és a kimeneti rész, a gyomorkapu (pylorus) 
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119. ábra: A gyomor részei 

 

 

A gyomor belső rétegét alkotó nyálkahártyában – főleg a corpus szakaszáéban – mirigyek 

találhatóak, melyek szekrétumainak keveréke alkotja a gyomornedvet. A fősejtek (i) egy 

pepszinogén nevű molekulát termelnek, amely egy inaktív elő-enzim. Ebből sósav hatására 

aktiválódik a pepszin, mely fehérjebontó enzimként a fehérjeláncokat peptidegységekre hasítja. 

A fedősejtek (ii) egy olyan molekulát állítanak elő, amely a vérképzésben fontos B12-vitamin 

felszívásában szerepel219. A fedősejtek másik fontos szerepe az, hogy sósavat (HCl) állítanak 

elő a táplálék kloridtartalmából (pl. konyhasó; NaCl)220. A sósavnak több szerepe is van, 

úgymint 

- megöli a gyomorba került mikroorganizmusok nagy részét, tehát fertőtlenít; 

- kicsapja (denaturálja) a fehérjéket, vagyis „széthajtja” molekulaláncaikat, így azok 

könnyebben hozzáférhetőekké válnak a pepszin számára; 

- a pepszinogént aktiválja pepszinné, és ennek működéséhez megfelelően savas 

környezetet biztosít. 

A melléksejtek (iii) a nyálnál már tárgyalt mucint termelik, amely egy nyálkaréteget képezve a 

gyomor falát védi az agresszív gyomornedv hatásaitól, azaz az önemésztéstől. 

A parakrin és endokrin sejtek (iv) gyomorműködéseket szabályozó hormonokat állítanak elő. 

A gasztrin nevű hormon a gyomorba került táplálék által kifejtett mechanikai nyomás és kémiai 

inger hatására szabadul fel. A gasztrin növeli a HCl-szintézist a fedősejtekben. Fontos tudnunk, 

hogy ez a funkció a hétköznapjainkban is jelentős befolyással lehet egészségünkre, hiszen a tea, 

a kávé, a kóla, a sör és a bor is gasztrinfelszabadulást okoznak. Ezért a reggel éhgyomorra 

fogyasztott tea, kávé közvetve megemeli a sósavtermelést a gyomorban, ám ha táplálékot nem 

                                                 
219 a molekula az ún. intrinsic faktor nevet viseli 
220 A fedősejtek által létrehozott koncentrációgradiens a gyomornedv és a vérplazma között milliós 

nagyságrendű. Ez az egyik legnagyobb ismert iongradiens-eltérés, amit sejt a környezetével szemben kialakít. 
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viszünk be, amely „lekötné” a gyomornedv kapacitását, a gyomornedv kimarhatja a 

gyomorfalat221.  

A gyomorban tehát az emésztőműködéseket tekintve a legfontosabb történés a fehérjeemésztés. 

A lenyelt szénhidrátbontó enzimek a gyomornedv savas pH-értékén denaturálódnak, így a 

szénhidrátemésztés a gyomorban felfüggesztődik. A gyomor nagyon kicsi mennyiségben 

lipázokat is előállít, de a lipidek emésztése a vékonybélig elenyésző mértékű; a nukleotidok 

bontása pedig még el sem kezdődött. 

Az emberek több mint felének a gyomrában él egy érdekes, részlegesen savrezisztens 

baktérium: a Helicobacter pylori. A baktérium képes maga körül lúgosítani a közeget (növelni 

a pH-értéket), így védve magát a gyomorsavtól. Ezenkívül be tud nyomulni a mucinrétegbe, 

ami további védelmet biztosít neki. Van patogén és van ártalmatlan fajtája is, ezek genetikailag 

eltérnek egymástól. Több vizsgálat támasztja alá azt, hogy a baktérium bizonyos élettani 

működéseinket kedvezően befolyásolja (pl. immunfunkciókat, gyomorsavtermelést), 

ugyanakkor patogén törzsei növelik a gyomorfekély és kis mértékben a gyomorrák 

kialakulásának kockázatát. Általánosságban elmondható, hogy a H. pylori gyulladást képes 

okozni222. A gyulladás miatt előfordulhat, hogy a nyálkahártya hozzáférhetővé válik a sósav és 

a pepszin számára, vagyis önemésztés kezdődik a gyomor és/vagy a patkóbél falában, és ezzel 

fekélyképződés indul meg223 (120. ábra).  

 

 
120. ábra: Gyomorfekély 

 

 

7.1.5. Vékonybél – intestinum tenue 

                                                 
221 Sósavszintet emelő hatása van a hisztaminnak is, amely a gyomormirigyek által előállított parakrin hatású 

molekula. A szomatosztatin viszont gátolja a gasztrinfelszabadulást, s így a sósavtermelést visszafogja. 
222 ammóniatermelése és proteáztermelése miatt károsítja a gyomornyálkahártya sejtjeit, ezáltal gyulladásos 

immunreakciót provokál 
223 Ez az esetek egy részében úgy megy végbe, hogy a baktérium okozta gyulladásos válasz hatására 

megemelkedik a gasztrinszekréció, aminek következtében nő a sósavszint, és ez károsítja a patkóbél falát. 
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A mintegy 5,5–6,5 m hosszú vékonybél emésztőcsatornánk leghosszabb szakasza. Három 

részre tagolható: a patkóbél (más néven nyombél, epésbél, tizenkétujjnyi bél224), az éhbél225 és 

a csípőbél226 (ezek kezdőbetűit összeolvasva – PÉCS – könnyen megjegyezhetjük 

sorrendjüket). A belek természetesen nem csak úgy összevissza feltekeredve, „begyömöszölve” 

helyezkednek el a hasüregben, hanem egy függesztőhártyához, az úgynevezett bélfodorhoz227 

kapcsolódnak (121 a és b. ábra), melyben vérerek, nyirokerek és idegek futnak. 

 

 
121 a) ábra: A beleket rögzítő és ellátó bélfodor (rózsaszínnel a bélszakaszok, sárgával a 

mesenterium) 

 

                                                 
224 duodenum 
225 jejunum 
226 ileum 
227 mesenterium 
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121. b) ábra: A vékonybél felőli oldalon ságával színezetten látható a bélfodor 

(„Mesentery”). A vastagbél felőli részen csak a bélfodorban futó erek láthatóak 
(By [1] - File:Mesentery extending from the duodenojejunal flexure to the ileocecal junction..jpg, CC BY-SA 

4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86253980) 

 

 

Patkóbél. A patkóbél igen jelentős állomás a táplálékfeldolgozásban, mert ide érkezik az erősen 

savas gyomortartalom, azonban mivel innentől teljesen más kémhatáson aktív enzimek 

munkájára van szükség, a patkóbél a kémhatás szempontjából tekintve egy váltószakasz. 

Ezenkívül ide érkezik az emésztőrendszerhez csatlakozó két nagy mirigyünk – a máj és a 

hasnyálmirigy – váladéka is.  

 

7.1.5.1. Máj – hepar 
A mintegy 1,5 kg tömegű májunk a jobb oldalon helyezkedik el a hasüreg felső részében. 

Számos fontos funkciója van, mint például: 

- zsírok és aminosavak felépítése, átalakítása, 

- detoxikálás (mérgező anyagok közömbösítése), 

- fehérjeszintézis, 

- hemoglobinlebontás – bilirubinképzés (ld. alább), 

- A-vitamin előállítása provitaminjából, 

- epetermelés, 

- glikogénraktározás. 
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Az emésztéshez kapcsolódóan az epetermelés és a bilirubinkiválasztás funkciókat tekintjük át. 

Az epe. Az epe egy olyan folyadék, amely a lipidek lebontását (és felszívását) segíti elő, ő maga 

azonban nem bontja a lipideket. A bontást azzal segíti, hogy a zsírokat és olajokat apró 

cseppekre oszlatja szét és oldatban tartja, idegen szóval emulgeálja őket. Az emulzió 

létrehozása azért fontos, mert így a lipidcseppek fajlagos felülete óriási mértékben megnő, ezzel 

pedig a lipáz enzimek (lipidbontó enzimek) számára nagyobb lesz a hozzáférhető felület. 

Fajlagos felületnek nevezzük az egy tömegegységre jutó felület nagyságát. Ennek 

szemléltetéséhez kövessük végig az alábbi gondolatmenetet. (Az alábbiakban térfogati fajlagos 

felülettel dolgozunk, vagyis nem tömeg-, hanem térfogategységre vonatkoztatjuk a felületet, de 

ez a lényeg szempontjából közömbös.) 

Vegyünk egy 5 m élhosszúságú kockát. Ennek térfogata V= 5m x 5m x 5m = 125 m3, felülete 

A = 6 x 5m x 5m = 150 m2. 

Most képzeletben vágjuk fel a kockát méterenként minden lapja mentén, ahogy a 122. ábra 

mutatja. 

 

 
122. ábra: Egy 5 x 5-ös bűvös kocka (Rubik kocka) kiválóan szemlélteti a csökkenő 

méret miatt megnövekvő fajlagos felületet 
 

 

Így kapunk 5 x 5 x 5 = 125 darab kisebb kockát, melyeknek éle rendre 1 m. 

Nézzük, mi történik az összesített térfogatukkal (Vössz) és felületükkel (Aössz)! Mivel könnyen 

belátható, hogy a kis kockák képzeletben visszahelyezhetők a nagyba, érthető, hogy összesített 

térfogatuk nem változott, tehát Vössz = 125 m3. 

Felületük pedig egyenként 6 x 1 m2 = 6 m2. Mivel 125 db kis kockánk van, Aössz = 125 x 6 m2, 

vagyis 750 m2. Tehát miközben az összesített térfogat semmit sem változott, az összesített 

felület megötszöröződött. 

Hasonlóképpen belátható, hogy élenként nem öt, hanem tíz vágással az össztérfogat 

változatlanul hagyása mellett az összfelület tízszeresére, száz vágással százszorosára 

növekszik. A lipidcseppek az epe hatására azonban ennél sokkal-sokkal nagyobb mértékű 

aprózódáson mennek keresztül, ezért az összesített felületük hatalmas mértékben 

megnövekszik. 
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Az epe egy amfipatikus molekulákból, az ún. epesavas sókból álló aggregátum. (Emlékezzünk, 

hogy az amfipatikus molekulák egyik régiója víztaszító, míg a másik vízben oldódó: ezáltal 

tudnak lipofil részükkel a zsírokhoz kapcsolódni, míg hidrofil részükkel a vízhez 

asszociálódnak, s így képesek vizes oldatban tartani a zsírcseppeket. Ugyanezen az elven 

működik a háztartási mosogatószer vagy a szappan is: a zsírszennyeződéseket oldatba tudják 

vinni vizes közegben.) Az epesavas sók szintézisét a májsejtek (hepatocyták) végzik 

koleszterinből: az epeelőállítás egyúttal a koleszterinlebomlás legfontosabb útja. Az epe ezen 

kívül egyéb anyagokat is magával visz, ezért az epetermelés a szervezet öntisztulásának is egy 

nagyon fontos módját jelenti. Különféle anyagcserevégtermékek, testidegen anyagok 

küszöbölődnek így ki, mint a bilirubin, az előbb említett koleszterin, különböző hormonok, 

mérgező anyagok, gyógyszerek és nehézfémek (pl. réz). A molekulaarányok megváltozásával 

(pl. koleszterinkiválás), túlzott mértékű sóképződéssel (pl. bilirubin Ca2+-sója) epekőképződés 

indulhat meg. 

A májban termelt epe az ún. közös epevezetéken hagyja el a májat, és az emésztések közötti 

fázisokban (interdigestiv fázisok) az epehólyagban tárolódik, amely tulajdonképpen egy 

oldalsó leágazás a patkóbélbe vezető útról (123. ábra). Az epét szállító vezeték az emberek 

mintegy felében egyesül a hasnyálmirigy hasnyálat szállító kivezetőcsövével (a populáció 

másik felében két külön nyíló vezeték érkezik a nyombélbe), és a patkóbélbe szájadzás előtt 

egy gyűrű alakú izom, az Oddi-sphincter zárja le228. Az interdigestiv szakaszokban az Oddi-

sphincter zárva van. 

 

 
123. ábra: Az epehólyag, az epevezeték, a hasnyálmirigy és a patkóbél kapcsolata 

 

 

Emésztési szakaszban, főleg nagy zsírtartalmú táplálék fogyasztását követően, az epehólyag 

összehúzódik, kipréseli magából a felgyűlt epét, az Oddi-sphincter ellazul, s így az epe utat talál 

a patkóbélbe, ahol kifejtheti emulgeáló hatását. Az epeürülést kiváltó legfontosabb hatás a 

kolecisztokinin (CCK) nevű hormon felszabadulása (cholecysta = epehólyag). 

                                                 
228 A sphincter nevét Ruggero Oddi itáliai anatómus és fiziológus után kapta, aki 1887-ben, 23 évesen, még diák 

korában írta le a sphincter élettani tulajdonságait. A záróizmot egyébként nagyjából két évszázadal korábban 

Francis Gilsson angol orvos fedezte fel. 
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Bilirubinkiválasztás. Az elöregedett vörösvértestek a lépben és a májban lebomlanak, 

hemoglobin molekulájukról leválasztódik a globin fehérjerész229, a hem komponensből pedig 

zöld színű bliliverdin keletkezik enzimatikus hatásra. Ebből jön létre a sárga színű bilirubin. A 

folyamat zúzódásos sérüléseknél a színváltozások által jól követhető, mivel ezek a bomlási 

lépések a szövetekben is lejátszódnak. A megsérült hajszálerekből kiáramló vérben az oxigént 

kötő, piros hemoglobin először elveszíti oxigénjét (= dezoxihemoglobin), ezért kékké válik. Ezt 

követően a hemből keletkező biliverdin miatt lesz a zúzódás zöld, majd a bilirubin színezi 

sárgára. 

A bilirubin hidrofób molekula, ezért a vérben fehérjekötéssel szállítódik230. Kiválaszthatóságát 

a májban nyeri el, ugyanis a hepatocyták kötnek hozzá további molekulákat, melyek 

segítségével vízoldékony lesz (ezt nevezzük konjugált bilirubinnak). 

A bilirubin nagyon fontos antioxidáns molekula, azaz erősen reakcióképes molekulákat vagy 

molekularészleteket (az ún. káros szabadgyököket) képes megkötni. A szabadgyökök erőteljes 

reakciókészségük miatt gyorsan és nagy affinitással kapcsolódnak más molekulákhoz a 

szervezetben, ezzel viszont az érzékeny szerkezetű és fontos szerepű biomolekulákat – mint a 

fehérjék vagy a DNS – károsítják. További fontos antioxidáns anyagok például a C-vitamin, az 

E-vitamin és a húgysav.231 A bélbe került bilirubin baktériumok hatására különféle molekulákká 

alakul. Ezek egyike a barna színű szterkobilin, amely a széklet színéért felelős. 

Legtöbbünk életében van egy időszak, amikor a hirtelen megnövekedett bilirubinszint 

problémákat is okozhat. Ez az időszak a születés utáni néhány nap. A magzati vörösvértestek 

az anyai vérből veszik fel az oxigént, de a születéssel azonnal légköri oxigénfelvételre áll át 

szervezetünk, saját tüdejét használva. Ez a váltás a magzatiaktól eltérő hemoglobint igényel, 

ezért a magzati vörösvértestek lebomlanak és újak keletkeznek helyettük. A magzati 

erythrocyták tömeges lebomlása a bilirubinszint meredek emelkedéséhez vezet. Az újszülött 

agyban még nem alakul ki a vér–agy gát (ld. Keringés témakör, 96. ábra), és ha a bilirubinszint 

túl magas lesz, a bilirubin molekulái az egy sejtközötti terébe lépve lerakódhatnak, és 

idegrendszeri károsodást okozhatnak. A magas bilirubinszint hatására az újszülött bőre és 

szemfehérjéje is sárgás színűvé válik („besárgul a baba”). 

A bilirubin azonban nemcsak enzimatikusan, hanem fény hatására is bomlik, és ezt a 

tulajdonságát szokták kihasználni a kórházakban a besárgult újszülötteknél, akiket a 

bilirubinszint csökkentésének céljából rövid időszakokra kék fénnyel világítanak meg.  

 

7.1.5.2. Hasnyálmirigy – pancreas 

A patkóbélbe vezetékkel csatlakozó másik nagy mirigy egyaránt rendelkezik exokrin (külső 

elválasztású) és endokrin (belső elválasztású) funkciókkal. Működésének túlnyomó részét 

(90%) a külső elválasztású tevékenység teszi ki. Külső elválasztásúnak nevezzük a mirigy 

váladéktermelését, ha a megtermelt anyagok a test külső vagy belső felszínére jutnak. (A belső 

felszín nem más, mint a légutak és a tápcsatorna belseje – ezek tulajdonképpen a test külső 

felszínének „betüremkedései”, „folytatódásai” belül. A külső felszínre vezetődik a váladéka 

például a verejtékmirigyeknek vagy a faggyúmirigyeknek, a belső felszínre bocsájtják 

váladékukat a nyálmirigyek, a gyomormirigyek vagy a máj.) A belső elválasztású mirigyek a 

vérbe vagy egyéb testfolyadékokba öntik váladékukat (pl. agyalapi mirigy). A pancreas által 

termelt hasnyál232 egy különféle anyagokból álló keverék. Egyik összetevője egy lúgos 

kémhatású oldat, melynek szerepe a gyomortartalom savasságának közömbösítése. Többi 

komponensét emésztőenzimek alkotják: zsíremésztő lipázok, szénhidrátemésztő amilázok, 

                                                 
229 és a vas 
230 albumin fehérjéhez kapcsoltan 
231 A konjugált bilirubin a vizeletbe is kiválasztódik, és urobilinné alakul, ez adja a vizelet sárga színének egyik 

összetevőjét. 
232 succus pancreaticus 
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peptideket bontó peptidázok és nukleotidokat degradáló nukleázok. A patkóbélben tehát a 

hasnyál hatására folytatódik a szénhidrátok és a fehérjék-peptidek bontása, a lipideké nagy 

volumenben indul meg (korábban csak elenyésző mértékű volt – nyállipáz, gyomorlipáz), és 

megkezdődik a nukleotidok emésztése is. 

 

7.1.5.3. A béltartalom továbbítása; tápanyagfelszívás 

A vékonybél további szakaszaiban folytatódó emésztés biztosítja a tápanyagok teljes 

lebontását. A lebontott molekulákat pedig szintén a vékonybél fogja felszívni, mégpedig az erre 

specializálódott bélhámsejtjeinek (enterocyták) segítségével.  

A bélre jellemző továbbító mozgásokat a már korábban megismert perisztaltika végzi, azonban 

nem ez az egyetlen mozgás, amely a vékonybélben megfigyelhető. 

A béltartalom (chymus) keverését és az enterocytákhoz történő megfelelő eljutását a vékonybél 

különböző erősségű, többszörös kontrakciós gyűrűk által biztosított mozgás segítségével 

valósítja meg. Ezeket a bélmozgásokat nevezzük szegmentáló mozgásoknak (124. ábra). 
 

 
124. ábra: A vékonybél szegmentáló mozgása 

 

 

A vékonybélre és a gyomorra egy harmadik típusú mozgás is jellemző: az ún. interdigestiv 

(vagyis emésztések közötti) mozgások. Ez azt jelenti, hogy mintegy másfél-két óránként 

chymus nélküli állapotban is kontrakciós hullámok vonulnak végig a gyomron és a 

vékonybélen, s ezt a szekréciós működések is kísérik – vagyis a gyomor és a vékonybél 

„üresben is végigfuttatnak egy-egy programot”. Ezek a mozgások (és szekréciós fázisok) alvás 

és ébrenlét alatt is lejátszódnak, és szerepük feltételezhetően a tisztítás: a lenyelt tárgyak, 

emészthetetlen részek, és mikroorganizmusok eltávolítása. 

Miután tehát a táplálék molekuláris lebontáson ment keresztül, a hasznosítandó anyagokat a 

bélhámsejtek veszik fel és továbbítják a keringési rendszerbe. Hogy ez a folyamat megfelelő 

hatékonysággal menjen végbe, a vékonybél belső felületét betüremkedő képletek, úgynevezett 

bélbolyhok (villi intestinales, e.sz.: villus intestinalis) növelik meg (125. ábra). Ezt a 

növelőhatást tovább sokszorozzák a bélbolyhokon található mikrobolyhok (microvilli), melyek 

nem mások, mint az enterocyták sejthártyájának kefeszerűen futó betüremkedései, bolyhai (ezt 
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éppen ezért egyébként kefeszegélynek is hívják). A bélbolyhok felső részén találhatóak az enterocyták, 

melyek 4-7 napig élnek, mialatt fokozatosan elkopnak, lemorzsolódnak. Ezeket folyamatosan 

pótolják az alsóbb részeken elhelyezkedő őssejtek osztódásaiból származó és felfelé vándorló 

sejtek233.  

 

 
125. ábra: A vékonybél felszívóhámjának szerkezete. Balra a vékonybél 

keresztmetszetének rajza, középen egy kinagyított bélboholy ábrája, jobbra pedig az 

enterocyta mikrobolyhainak rajza 

 

 

A vékonybél bolyhainak feladata a táplálék felszívása, hiszen a tápanyagok ekkorra már 

teljesen megemésztődnek234. A felszívás a bélboholy hossztengelyében futó vér- és 

nyirokerekbe irányul. Amint a 125. ábrán látható, a bélboholyban artériás és vénás kiserek 

találhatóak. Ezek végzik a vízoldékony anyagok felszívását: a vízoldékony vitaminokét (B, C), 

egyszerű cukrokét, aminosavakét (sőt, a rövid szénláncú zsírsavak is ide kerülnek). A villus 

központjában egy ún. centrális nyirokér fut, mely vakon végződik. Ebbe szívódnak fel a 

zsíroldékony molekulák, mint a zsíroldékony vitaminok (D, E, K, A), valamint a hosszú 

szénláncú zsírsavak is235.  

Felszívási fázisban a bélbolyhok mozgásai segítik tartalmuk kiürülését, azaz a felszívott 

anyagok továbbítását. A boholymozgások során a villusba beterjedő simaizomsejtek 

összehúzódásukkal megrövidítik, összehúzzák a bélbolyhot, így az abban futó erekből 

(nyirokér és kapillárisok) a felszívott tápanyag a nagyobb erekbe préselődik. 

 

7.1.6. Vastagbél – intestinum crassum 

                                                 
233 Legalul szekréciós sejtek helyezkednek el, ezek váladéka alkotja a bélnedvet, mely emésztőenzimeket nem 

tartalmazó, a béltartalmat hígító folyadék. 
234 Igazság szerint csak a zsírok és a nukleotidok bontódnak le teljesen, a szénhidrátok és a fehérjék emésztését a 

kefeszegély-membrán enzimei fejezik be. 
235 Epe hiányában sérül a zsírfelszívás folyamata, ez pedig a K-vitamin felszívódását is csökkenti. Mivel pedig a 

K-vitamin szükséges a normál véralvadáshoz, az epe elégtelen termelése véralvadási zavarokat képes okozni. 
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A vékonybélben befejeződött emésztést és felszívást követően a vastagbélben teljesen más 

körülményeket igénylő folyamatok zajlanak. Ezért a két teret egy szorosan záró izomgyűrű 

választja el236. A vastagbél (126. ábra) részei a vakbél237, a remese (colon) és a végbél (rectum). 

 

 
 

                                                 
236 a neve ileocecalis billentyű 
237 coecum vagy cecum 
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126. ábra: Fenn: a vastagbél egyes szakaszai 

Lenn: A vastagbél elhelyezkedése a hasüregben a májhoz, a gyomorhoz és a 

vékonybélhez képest 
 

 

A vakbél egy körülbelül 8-10 cm hosszúságú vastagbélszakasz a jobb oldalon, melynek alsó, 

vak végéről egy függelék lóg le. Ez a függelék a mandulákkal azonos nyirokszövetből áll, és 

féregnyúlvány238 a neve. Ha begyullad, komoly problémát képes okozni, ilyenkor ezt a 

nyúlványt eltávolítják az úgynevezett vakbélműtét során. (Különböző egyéb hasűri műtétek 

alkalmával esetleg „rutinból” kiveszik a féregnyúlványt is, mondván, ha esetleg egyszer 

begyulladna, ne kelljen még egy műtétet végrehajtani. Ez a gyakorlat valószínűleg abban a 

szemléletben gyökerezik, amely a féregnyúlványt különösebb szerep nélküli evolúciós 

csökevénynek tartja. Más nézetek szerint nem véletlen, hogy ott van a szervezetben.) 

A következő szakasz a mintegy 1,5 m hosszúságú remese vagy colon. Ez a vastagbélszakasz 

három plusz egy részre osztható: felszálló, haránt, leszálló remesére és a szigmabélre (126. ábra 

felső panel). A remese szerepe sokrétű. Egyrészt viszonylag nagy mennyiségű víz – körülbelül 

                                                 
238 appendix 
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napi egy liter – szívódik itt vissza a béltartalomból; a vizet természetesen fontos ionok is kísérik. 

E visszaszívás eredményeképpen a béltartalom székletté sűrűsödik és továbbítódik a 

végbélbe239. Hasmenés esetén a megnövekedett sebességű és erejű ürülés következtében az 

említett víztartalomnak nincs ideje és módja visszaszívódni, s így a szervezet sok vizet is veszít 

– makacs, tartós hasmenés ezért fenyeget a kiszáradás veszélyével. A colonban zajlik Na+-

felszívás és K+-kiválasztás is, mely működésekre az aldoszteron hormon hat240 (ld. 

hormonrendszer, mellékvesekéreg-hormonok; köv. félév).  

A vastagbél mucint is termel, mely nyálkás bevonatként segíti a székletté formálódott 

béltartalom útját, és megakadályozza, hogy a baktériumok a szövetek közé hatoljanak. Újabb 

nagyon fontos szerepe a vastagbélnek, hogy itt egy óriási baktériumközösség (bélflóra, 

bélbaktériumok) élvezi vendégszeretetünket, mi pedig hasznos társaságukat: olyan anyagokat 

bontanak le, melyek számunkra emészthetetlenek (mint pl. a cellulóz, amely a növényi sejtfal 

fő alkotóanyaga), valamint fontos vitaminokat is termelnek. Baktériumflóránk egészsége 

alapvető fontosságú saját egészségünk szempontjából. Ezért amikor bármilyen egyéb szervet, 

testrészt érintő bakteriális gyulladás miatt antibiotikum-kezelésre szorulunk, nagyon fontos, 

hogy az antibiotikum hatására elpusztuló bélbaktériumainkat megpróbáljuk pótolni. Ennek 

eszközei az élőflórás tejtermékek (joghurtok, kefír) fogyasztása, valamint 

antibiotikumrezisztens baktériumspórákat tartalmazó, vény nélkül is kapható gyógyszertári 

készítmények szedése.241  

A végbél (rectum) egy körülbelül 15-18 centiméternyi szakasz, mely a végbélnyílással (anus) 

ér véget. A végbél zárása kettős izomgyűrűvel valósul meg: egy külső és egy belső sphincterrel. 

A belső gyűrű a végbél körkörös simaizmának megvastagodása, míg a külsőt harántcsíkolt 

izomszövet építi fel. Nyugalomban mindkettő tónusosan összehúzódik, s csak székletürítéskor 

illetve a bélgázok távozásakor nyit. 

  

                                                 
239 A vékonybél tartalmának előrehaladása viszonylag pontosan előre jósolható. A vastagbélben ezzel szemben a 

széklettovábbítás nagy egyéni változatosságot mutat. 
240 A remese e működése ebből a szempontból párhuzamba állítható a vese gyűjtőcsatornáinak szerepével. 
241 Kisbabakorunkban viszonylag gyakran fordul elő, hogy bántalmakat érzünk a vastagbélben. Erre abból lehet 

következtetni, hogy a vastagbél tartalmának mozgatásával a sírás elmúlik. Anatómiai ismereteink birtokában 

könnyen érthetővé válik, miért kell a babák hasát folyamatos kézmozgással a jobb oldal aljáról indulva fel, fent 

keresztben át bal oldalra, ott pedig lefelé haladva masszírozni: ez pontosan a has külső részén haladó remesére 

fejt ki nyomást, és így segíti tartalmának a továbbjutását. 
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7.2. Szabályozás 
 

Láthattuk a korábbiakban, hogy a tápcsatorna egy sor mechanikai (keverés, perisztaltikus 

továbbítás), szekréciós (különféle nedvek, enzimek elválasztása) és felszívó működéssel 

jellemezhető. Ezek összehangolását három szabályozórendszer végzi: 

- az enteralis idegrendszer, 

- a központi idegrendszer, valamint 

- a helyi endokrin és parakrin működések rendszere. 

A tápcsatorna kezdetén és legvégén zajló folyamatokat – tehát a rágási és a nyelési 

működéseket, valamint a székletürítést – a központi idegrendszer sejtjei vezénylik. E két régió 

között (azaz a tápcsatorna legnagyobb részében) viszont a helyi szabályozó tényezők és a 

központi idegrendszer együtt hatnak, de úgy, hogy a helyi szabályozás sokszor önmaga is elég 

az adott működés kivitelezéséhez. 

 

7.2.1. Enteralis idegrendszer 

A hasüregben elhelyezkedő úgynevezett enteralis idegrendszer az autonóm idegrendszer 

(melyet korábban vegetatív idegrendszerként is megismerhettünk) egyik osztatát képezi a 

szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer mellett (ez utóbbiakról bővebben lásd a 

következő félév anyagát). Az enteralis idegrendszer a nyelőcső alsó harmadától a végbél végéig 

biztosítja a különféle folyamatok összehangolt lezajlását. Tekintélyes méretű idegrendszeri 

osztat, hiszen nagyjából annyi idegsejt alkotja, mint a gerincvelő szürkeállományát (nagyjából 

százmillió). Az enteralis idegrendszert egy kisebb, önműködő „üzemmódra” is képes 

egységként is tekinthetjük, hiszen felsőbb (vagyis központi idegrendszeri) irányítás nélkül is 

meg tudja szervezni a tápcsatorna szekréciós, mozgató, véráramlási feladait és 

immunműködéseit. E funkcióját reflexek útján fejti ki: helyi mechanikai (pl. tápcsatornafal 

feszülése, nyálkahártyájának deformálódása, stb.) és kémiai változások (a tápcsatorna 

tartalmának összetétel-változásai) indítják meg a reakciókat242  

Fontos, a stresszhelyzeteket érintő jelenség, hogy izgalom során a szimpatikus idegrendszer 

működése gátolja az enteralis idegrendszer sejtjeinek tevékenységét, vagyis stressz alatt a 

tápcsatorna működéseinek intenzitása lecsökken vagy megszűnik243. E működések szerepéről 

részletesebben lásd a későbbi félévek folyamán a szimpatikus idegrendszer, a készenléti 

reakció, és a krónikus stressz témaköröket. 

 

7.2.2. Hormonok és parakrin szabályozómolekulák 

Az idegrendszeri működéseket számos, helyileg termelődő hírvivő molekula244 hatása egészíti 

ki245. A hormonok között megemlíthetjük a gasztrint (ld.: gyomor), a kolecisztokinint (ld. még: 

Oddi-sphincter, epehólyag) és a ghrelint (utóbbi szerepét lásd későbbi félévekben). E 

mediátorokat olyan sejtek termelik, melyek a gyomor-bélrendszerben lévő nyálkahártyában 

találhatóak elszórva. A sejtek mikrobolyhaikkal az adott tápcsatornaszakasz üregébe, a 

lumenbe nyúlnak, itt érzékelik a kémiai összetételt, és előre elkészített mediátormolekuláikból 

szükség szerint, exocytosis-sal ürítenek (127. ábra). A hírvivő molekula aztán a szomszédos 

sejtekre hat (parakrin hatás), vagy a vérbe jutva távolabbi célsejteken fejti ki hatását (endokrin, 

                                                 
242 Természetesen e működésekről folyamatosan tudósítja a központi idegrendszert is, és onnan is kap 

információkat. A motoros működések kapcsán visszautalhatunk a „lassú hullámok” elvén működő 

simaizomsejtekre: az enteralis idegrendszer speciális ritmusgeneráló sejtjei éppen ilyen simaizomegységeket is 

irányítanak a tápcsatornában (ld. Simaizmok). 
243 a stressz során működésbe lépő szimpatikus idegi útvonalak az enteralis rendszert kikerülve, közvetlenül érik 

el a gyomor-bélrendszer elemeit 
244 ezek nagyrészt peptidek 
245 Parakrin hatású molekulák például a hisztamin vagy a szomatosztatin. 
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hormonális útvonal), vagy pedig akár idegsejtek működését is befolyásolhatja. Az említett 

mediátoroknak a tápcsatorna azonban nem kizárólagos termelődési forrása: a szervezet több 

különböző helyen is használja őket; a központi idegrendszerben például az idegsejtek közötti 

ingerületátvivő anyagként sokhelyütt megtalálhatóak246.  

 

 
127. ábra: Enteralis endokrin sejtek. A mediátorok parakrin, endokrin vagy neurális hatást 

egyaránt kifejthetnek 
 

 

7.2.3. Központi idegrendszer 

A tápcsatornát érintő központi idegrendszeri hatások közül legfontosabb a bolygóideg által 

közvetített szabályozás. A bolygóideg a leghosszabb agyideg, és szerteágazó beidegzési 

területei között a tápcsatorna különböző szakaszait is megtaláljuk. A különféle ingerek 

mechano-, ozmo- és kemoreceptorok segítségével vevődnek fel, majd az információ a 

bolygóidegen keresztül utazik az agyba, ott közti idegsejteken (interneuronokon) átadódva a 

bolygóidegen kerül vissza az adott szervhez, tehát egy 

tápcsatorna → bolygóideg → agy  → bolygóideg → tápcsatorna 

reflexkört figyelhetünk meg. Mivel a bolygóideg anatómiai neve nervus vagus, a reflexet 

vagovagalis reflexnek nevezzük247
. 

  

                                                 
246 Rákos sejtekben szintén nagy számban keletkeznek, hiszen e sejtek kontroll nélkül, szabályozatlanul állítják 

elő többek között e molekulákat is, így aztán emelkedett koncentrációjuk kóros folyamatokra figyelmeztethet. 
247 a „vagovagalis” taggal egyszerűen megjelölve a felmenő és a leszálló reflexágat is. Így szabályozódnak 

továbbítómozgások például a nyelőcsőben és a gyomorban, valamint szekréciós működések a gyomorban és a 

hasnyálmirigyben 
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7.3. Energiaforgalom 
 

A fejezet elején tárgyaltak szerint már tudjuk, hogy az ember más élőlények által előállított 

szervesanyagot fogyaszt (vagyis heterotróf táplálkozású élőlény), az energiát a szervesanyag 

kémiai kötéseiben tárolt energiából nyeri248, ATP kötésekbe teszi át és használja később fel ahol 

és amikor szükséges. Legfontosabb, energiát és tápanyagot szolgáltató szerves tápanyagaink a 

fehérjék, a szénhidrátok és a lipidek. E három fő tápanyag energiaértéke arányában 

helyettesítheti egymást249, ha teljesül 3 feltétel: 

- a szervezet folyamatosan bont le aminosavakat, ezért ezt a folyamatos aminosav-

veszteséget kompenzálni szükséges egy minimális fehérjebevitellel (hiszen 

emlékezzünk, az aminosavak a fehérjék építőkövei); 

- ezenkívül szükséges egy minimális mennyiségű lipid bevitele is, mert a zsíroldékony 

vitaminok (D,E,K,A) oldószerét biztosítani kell, valamint a szervezetnek szüksége 

van többszörösen telítetlen zsírsavakra; 

- a harmadik feltétel a gyomor-bélrendszer teherbírása: például az inuitok kizárólagos 

fehérje-zsír-étrendjét kevesen bírnák ki hosszabb távon. 

Vagyis azt láthatjuk, hogy táplálkozási rendszerünk viszonylag rugalmasan tudja kezelni a 

mindennapi táplálékbevitel kiegyensúlyozatlanságait, ha az alapvető mennyiségű fehérje- és 

zsírbevitelről gondoskodunk. 

 

Alap-energiaforgalom. A szervrendszereink alapszintű működéséhez, anyagcseréjéhez – tehát 

ahhoz, hogy verjen a szívünk, lélegezzünk, a veséink szűrjék a vért, az idegsejtjeink képesek 

legyenek információt feldolgozni, stb. – szükség van egy bizonyos energiamennyiségre, melyet 

alap-energiaforgalomnak hívunk. Ez egyenesen arányos a testfelülettel és a zsír nélkül 

számított testtömeggel. Azaz minél nagyobb valakinek a (zsír nélküli) testtömege vagy a 

testfelülete, annál több energiára van szüksége a test működtetéséhez. Ezt az alap-

energiaforgalmat leginkább a pajzsmirigyhormonok határozzák meg (lásd: köv. félév)250. 

 

7.3.1. Az egyes tápanyagok szerepe 

7.3.1.1. Fehérjemérleg 

A táplálékkal bekerülő fehérjéket az emésztőrendszer aminosavakra bontja. Az aminosavak egy 

részét felhasználjuk saját fehérjéink felépítésére, más részüket viszont – kötelező jelleggel – 

lebontjuk (ezt a mennyiséget kell pótolnunk egy minimális fehérjebevitellel; ld. előbb). Az 

aminosavak nitrogéntartalmú aminocsoportjaiból urea (CO(NH2)2; ld, kiválasztás) és ammónia 

(NH3) keletkezik, mely anyagok nagy koncentrációban veszélyesekké válnak, így ki kell őket 

üríteni a testből. Ez a vizeleten keresztül történik meg. Mivel a fehérjék fehérjékként semmilyen 

formában nem képesek raktározódni a szervezetben, rendszeres utánpótlásra van szükség. Erre 

átlagos, kiegyensúlyozott táplálkozás mellett külön figyelmet nem kell fordítanunk, mert a 

vegyes táplálék tartalmazza a szükséges mennyiségű fehérjét. Az aminosavak egy részét az 

emberi anyagcsere is képes előállítani, más részüket viszont nem. Ez utóbbiakat nevezzük 

esszenciális aminosavaknak. Az esszenciális aminosavakat tehát készen, a táplálék fehérjéiben 

kell felvennünk, a tápláléknak ráadásul az összes esszenciális aminosavat tartalmaznia kell, 

mert ha bármelyik hiányzik, a többit is lebontja a szervezet. Erre sem kell külön figyelemmel 

lennünk, mert ez a feltétel általában elégséges módon teljesül az étkezés során. 

                                                 
248 kemotróf energianyerés 
249 ez az izodinámia elve 
250 kisebb mértékben pedig a nemi hormonok, a glükokortikoidok (ld. szintén következő félév) és a 

mellékvesevelő katecholamin hormonjai, mint az adrenalin 
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Életünk bizonyos szakaszaiban, bizonyos helyzeteiben megnövekszik a fehérjeszükségletünk. 

Ilyenek például a növekedéssel járó állapotok: a fiatal szervezet fejlődése, a várandósság, a 

szoptatási időszak, melyben nagy mennyiségű fehérje ürül a tejjel, a súlyos betegségekből 

történő felépülési-lábadozási szakasz, valamint az intenzív fizikai teljesítménnyel járó 

tevékenység (pl. sport) építési szakasza, melyben a test izomzata erősödik. 

A feleslegben bevitt fehérje lebomlik és energiaforrásként szolgál, és egyes részei szénhidrát 

vagy zsírmolekulákba épülhetnek. A túlzottan magas fehérjebevitel a vesét szélsőségesen 

károsíthatja, a nephronok működését tönkreteheti, így az egyén művesekezelésre szorulhat. Ez 

a veszély főleg a mértéken felüli fehérjebevitellel élő testépítők körében fenyeget. 

 

7.3.1.2. Zsírmérleg 

A felnőttkori testtömeg változásának hátterében főleg a zsírszövet gyarapodása áll (hízás). A 

zsírszövetbe zsírmolekulák épülnek be, ezért az orvosi-dietetikai irodalomban az elhízás 

elsődleges okának általában a zsírdús táplálkozást tekintik. Ez a nézet ma kihívásokkal néz 

szembe, hiszen a mennyiségileg kielégítő (tehát nem koplalásos), mégis jelentős fogyást 

biztosító étrendek egyértelműen a szénhidrátok mennyiségének – sokszor drasztikus – 

csökkentésén alapulnak. Elhízással járhat a megnövekedett alkoholfogyasztás is (az alkoholból 

keletkező két szénatomos csoportok maguk szolgálván könnyen oxidálható energiaforrásként, 

a szervezet a nehezen lebontható zsírmolekulákat inkább raktározza – így működhet a nagy 

mennyiségű és könnyen lebontható szénhidrátok hízást okozó hatása is). 

Mint tudjuk, az emberi zsírszövet energiaraktárként szolgál, mechanikai védelmet is nyújt, és 

hőszigetelő egység is. Ha azonban részletesebben vizsgáljuk meg, az energiaraktározó szerep 

az úgynevezett fehér zsírszövet szerepe, ám testünkben létezik egy másik fajta zsírszövet is, 

melyet sötétebb színe miatt barna zsírszövetnek (128. ábra) nevezünk251. Ennek szerepe pedig 

a hőtermelés. A barna zsírszövet sejtjei a vérből zsírsavakat és glükózt vesznek fel, majd252 a 

keletkező energiát ahelyett, hogy ATP-ben kötnék meg, „elpazarolják” hővé. Éppen ez az a 

„hőpazarlás” – vagyis hőtermelés –, ami segíti a szervezetet a kihűlés elleni harcban. A 

főemlősökre, köztük az emberre is jellemző, hogy újszülöttkorban a mellkasi nagyerek 

környékén összefüggő barna zsírszövet biztosítja a szervezet hővédelmét. Ha belegondolunk, 

hogy az anyaméh 35-36 °C-os állandó melegéből, ahol egész addig növekedtünk, hirtelen 

kikerülünk egy akár több mint 10°C-nyival is hűvösebb környezetbe, csodálkozhatunk, miért 

nem fázunk meg. Nos, azért nem, mert barna zsírszövetünk intenzív hőtermelő munkát végez. 

Felnőttkorban a barna zsírszövet veszít kiterjedtségéből: a fehér zsírszövetben elszórtan, 

szigetecskéket alkotva helyezkedik el. Azonban hidegnek sokáig kitett egyénekben 

felszaporodik, aktivitása fokozódik, és hőtermelésével védi a szervezetet. 

 

                                                 
251 sötét színe a sejtekben található sok mitokondriumtól van 
252 a mitokondriális oxidáció során szétkapcsolva a protonáramlást az ATP-szintézistől 



187 

 

 
128. ábra: Barna (balra) és fehér (jobbra) zsírszövet szövettani képe a mellékvesét 

körülvevő zsíros tokból 

A felvétel a DE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani 

metszetanyagából készült. 

 

 

7.3.1.3. Szénhidrátmérleg 

A táplálkozás során megemésztett szénhidrát egy része közvetlenül oxidálódik a sejtlégzés 

során (→ CO2 + H2O + Energia ATP-ben), más részük pedig a májban és az izomban tartalék 

szénhidráttá, glikogénné alakul. A többletbevitel eloxidálódik, csak néhány százalékából 

képződik zsír, azonban, mint előbb már szerepelt, a könnyen lebontható szénhidrátok a zsírok 

raktározása felé tolhatják el az energiamérleg egyensúlyát. 

 

7.3.2. Energiamérleg 
7.3.2.1. Negatív energiamérleg 

Bolygónk nagy kiterjedésű területein (Afrika nagy része, D-Amerika és Ázsia egyes részei) 

rengeteg ember krónikus (hosszú ideje fennálló) éhezésben él, helyesebben nyomorog. Az 

általuk naponta bevitt energiamennyiség nem fedezi a napi szükségleteiket. Ez a mennyiségi 

éhezés ráadásul minőségi éhezéssel is párosul, mert elégtelen a fehérjebevitelük. A hosszan tartó 

éhezés következményeiként először a zsírpárnák tűnnek el, majd az izomszövet is sorvadásnak 

indul. A hiányossá váló immunfunkciók miatt a szervezet fertőzésekkel szembeni 

védekezőképessége is lecsökken. Végül pedig az idegrendszeri működések (mint például a 

kognitív funkciók) is romlanak. Ha a hiányos táplálkozási körülmények gyermekkorban hosszú 

ideig álltak fenn, sajnos végleges visszamaradottság alakul ki mind a testi, mind a szellemi 

fejlődésben – feltéve, ha az illető túléli az éhezést. 

 

7.3.2.2. Pozitív energiamérleg 

Ezzel szemben a fejlettebb gazdaságú területeken éppen ellentétes folyamat figyelhető meg. 

Könnyebbé vált a táplálékszerzés, ráadásul a mozgás szerepe az életben visszaszorul, ennek 

következtében pedig a bevitt napi energiamennyiség rendszeresen meghaladja a szükségleteket. 

Így a szegénységi szint felett élők (– a fejlettebb gazdaságú államokban is vannak 

szegénységben élő emberek) jelentős részének szervezetében zsírgyarapodás indul meg, azaz 

elhízás (obesitas) jelentkezik. A test elhízottsági állapotának mérésére használatos a 

testtömegindex (Body Mass Index; BMI) értéke, melyet úgy kapunk meg, hogy a kilogrammban 

megadott testtömeg értékét elosztjuk a méterben kifejezett testmagasság négyzetének értékével 
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[pl. egy 165 cm magas, 60 kg-os embernek a BMI értéke 60/ (1,65)2 = 22.04]253. A BMI értéken 

kívül figyelembe veendő még az elhízás típusa is, amit a haskörméret/csípőkörméret aránya 

mutat. Két jellemző típusa közül egyik a centrális vagy férfias (más néven android) típusú 

elhízás (129. ábra), másik a nőies, csípő-fenék-lábtájékra történő hízás (perifériás vagy gynoid 

típusú elhízás). A hasba történő hízás (android típus) számos betegség esetében nagyobb 

kockázati tényezőt jelent, mint a nőies típusú hízás (például az úgynevezett 2. típusú diabetes 

mellitus nevű cukorbetegség esetén is; ld. később a hormonrendszernél; köv. félév). A férfias–

nőies szembeállítás nem azt jelenti, hogy ezek az elhízástípusok kizárólag az adott nemben 

fordulhatnak elő, mindkettőt megtalálhatjuk mindkét nemben, csak eltérő arányokkal. 

 

 
129. ábra: Férfias (centrális, android) és nőies (perifériás, gynoid) típusú elhízás 

  

                                                 
253 A „normálnak” tekintett BMI-tartomány férfiak és 35 év alatti nők esetében nagyjából 20–25 közötti érték; 

25–30 között túlsúlyosnak, 30 felett pedig elhízottnak számít az illető. 
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8. A bőr 
 

8.1. A bőr szerepe 

 

A bőr (cutis; derma) a legnagyobb szervünk. Beborítja testünket, véd a külső hatásoktól, 

és egy sor testműködés szabályozásában is részt vesz. Beidegzése a gerincvelői idegek 

elhelyezkedésének megfelelően szelvényezett (130. ábra). Legfontosabb szerepei az 

alábbiakban foglalhatóak össze: 

- Mechanikai, kémiai és mikrobiológiai védelmet nyújt. 

- A melanin nevű pigment termelésével a napfény káros összetevői ellen védi 

szervezetünket. Az ibolyántúli (az angol ultraviolet névből UV) tartományban 

található nagy energiájú sugárzási komponensek képesek az ennek kitett sejtek 

DNS-ét károsítani, s így például daganatok kialakulását serkenteni. 

- A bőr felső rétegét alkotó elszarusodó réteg véd a túlzott mértékű vízvesztéstől. Nagy 

kiterjedésű bőrsérülések – pl. égési sérülések – esetén ezért nemcsak a kihűlés, 

hanem a kiszáradás veszélye is fokozódik. 

- A bőr az egyik legfontosabb kapcsolattartó szervünk a környezettel. Számos 

receptora segíti az agyat a külvilág érzékelésében, észlelésében (pl. a hő, fájdalom, 

nyomás érzékelése révén). 

- A bőr alsó rétegében található zsírszövet révén tápanyag-és energiaraktárként is 

funkcionál. 

- A bőr alatt elhelyezkedő kötőszövet fontos só- és vízraktár. 

- A bőr nagyon fontos hőszabályozó szerv. E szerepéhez hozzájárul az érátmérő 

szabályozásának képessége, a verejtéktermelés és a zsírréteg is. 

- Fontos szerepet játszik a D-vitamin képzésében (ld. előző félév: a csontszövet 

élettana). 

 

 

 
130. ábra: A bőr szelvényezett beidegzése 
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8.2. A bőr szerkezete 

 

 A bőr három nagyobb rétegből felépülő, két szövettípust magába foglaló szerv. Felső 

rétege a felhám (epidermis; 131. ábra), amely önmagában is több rétegből áll, ám ezek 

tárgyalásával nem foglalkozunk. A felhámot szorosan egymás mellett álló sejtekből felépülő 

hámszövet254 alkotja. Az epidermis alsó rétege folyamatosan osztódó sejteket tartalmaz. 

Feljebb haladva a sejtek egyre erőteljesebben elszarusodnak, majd elhalnak, és a napi 

tevékenységek során lemorzsolódnak a testfelszínről. E sejteket pótolják az alul osztódó sejtek. 

Az epidermis legalsó rétegében elhelyezkedő melanocyták (132. ábra) UV-sugárzás hatására 

termelik a bőrfestéket, a melanint. Ezt aztán átadják a többi sejtnek is, és így a napsugárzásnak 

kitett helyeken a bőr lebarnul. A melanin tehát védi szervezetünket a már említett ibolyántúli 

sugaraktól. 

 

 
131. ábra: A réteges szerkezetű felhám (többrétegű, elszarusodó laphám ajkak bőréből) 

A felvétel a DE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani 

metszetanyagából készült. 

 

                                                 
254 laphám 
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132. ábra: A melanocyták az epidermis alján helyezkednek el  

 
 
 

 

A felhám alatt kötőszöveti255 rétegek helyezkednek el: az irha és a bőralja (133. ábra). 

Az irha (dermis, corium) különféle képleteket tartalmaz. Az itt található vérerek táplálják a 

bőrt, és mivel az epidermisben nincsenek erek, oda diffúzióval jutnak el a tápanyagok, vissza 

pedig a salakanyagok. A táplálás mellett ezek az erek a hőszabályozásban is kiemelkedő 

szerepet játszanak. Ha szűkülnek, akkor csökken a bőr vérátfolyása és így hőleadása, ha 

tágulnak, akkor növekszik a perfúzió és a hőleadás. A bőr kiterjedtségénél fogva rengeteg 

hajszáleret tartalmaz, és bár egy-egy erecske csekély mértékben járul hozzá a 

hőszabályozáshoz, a bőrerek összessége az egyik legfontosabb, azonnali választ adni képes 

hőszabályozó egységet biztosítja. 

Az irhában található idegvégződések a bőr érzőműködéseinek alapjai. Általuk érzékeli a 

szervezet a külső eredetű fájdalmat, a hőt, a nyomást, a feszülést és a rezgéseket (bővebben lásd 

az idegrendszer érzőműködéseinél). Az irhában erednek a szőrtüszők és hajhagymák 

(folliculus; tsz.: folliculi) is. A szőrszálakhoz kapcsolódó szőrállító (piloerector) izmocskák 

képesek felállítani a lesimuló szőrszálakat (libabőr). 

 

                                                 
255  lazarostos 
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133. ábra: Az emberi bőr szerkezete 

 

 

Az irha mirigyei három csoportba sorolhatóak. 

- A verejtékmirigyek által kiválasztott izzadság vagy verejték (sudor) fontos szereppel 

bír a hőszabályozásban, hiszen a testfelszínről elpárolgó folyadék párolgási hője 

energiát von el a testtől, így hűti azt akkor is, ha a külső hőmérséklet magasabb, mint 

a testhő. A verejték ezenkívül a kiválasztásban is szerepet játszik. Víz- és sótartalma 

mellett zsírsavakat is tartalmaz, melyek bakteriális bontása okozza az izzadság 

kellemetlen szagát. 

- A faggyúmirigyek váladéka a zsírszerű faggyú, mely egyrészt hozzájárul a bőr 

rugalmasságának biztosításához, másrészt pedig védelmi vonalat alkot a 

mikroorganizmusok ellen. A faggyúmirigyek a szőrtüszők mellett nyílnak, vagy 

pedig szabadon állnak. Ez utóbbiak a sérülékeny bőr–nyálkahártya átmenetet védik 

váladékukkal a végbélnyílás, a női kis szeméremajkak, és a szemhéjak szélénél. 

- Az illatmirigyek a nemi vonzást elősegítő illékony molekulákat tartalmazó 

váladékot bocsátanak ki a hónaljban és a végbélnyílás környékén. Szerepük az 

emberben a többi emlőshöz képest alárendelt. Működésük nőkben a várandósság 

alatt felerősödik. 

 

A harmadik bőrréteg a bőralja. Ezt magas zsírtartalmú kötőszövet alkotja, melynek 

szerepe hármas: 

- mechanikai védőréteget alkot a test körül, tehát az ütődésektől, nyomóhatásoktól óv; 

- hőszigetelő, és 

- energiaraktár. 

 

8.3. A bőr függelékei 

8.3.1. Haj és szőrzet 

A szőrtüszőkből ellenálló vázfehérjékből felépülő keratinképződmények nőnek ki, ezek a szőr- 

és a hajszálak. Az emberi testen a tenyéren és a talpon nincsenek szőrtüszők, ezeken a bőr 

vastagabb is, mint másutt, és jellegzetes bőrlécmintázata van (ld. pl. ujjlenyomat). Ezeken kívül 
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azonban testszerte találunk szőrtüszőket. Egyedfejlődésünk folyamán, a magzati élet 3–5. 

hónapjában a testfelületen egy úgynevezett magzati szőrzet, a lanugo jelenik meg, amely 

később kihullik. A születés után meglévő pihés szőrzet a lanugo postnatalis. 

A későbbi, ún. terminalis szőrzet egyes összetevői – mint például a szemöldök, a szempilla és a 

haj – már születéskor megvannak (jóllehet, a haj tekintetében jelentős a szórás), mások később 

nőnek ki. Ez utóbbiak alkotják a másodlagos szőrzetet. Ennek nagy része serdülőkorban indul 

növekedésnek, és ide tartozik az általános testszőrzet, a fanszőrzet, a hónaljszőrzet, az 

arcszőrzet, valamint az orrnyílás és a fülnyílás körül megjelenő szőrzet. 

 

8.3.2. Köröm 

A szintén keratin anyagú körmök az utolsó ujjpercek (körömpercek) distalis végén, a dorsalis 

felszínen nőnek. A köröm a körömágyban található csírasejtek osztódásával, és a létrejövő 

hámsejtek elszarusodásával jön létre (134. ábra). A körmöt termelő régió elülső határa a körmök 

tövénél látható fehéres színű holdacska256. A körmök fő szerepe az ujjbegyek alátámasztása 

fogáskor. 

 
134. ábra: A köröm elhelyezkedése az ujjpercen 

  

                                                 
256 lunula 
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Az emberi szervezet felépítése és működésének 

alapelvei – tankönyv pszichológushallgatók számára 

II. 

A NEUROENDOKRIN RENDSZER MŰKÖDÉSE 
 

Ebben a félévben a szervezetet működéseinek szabályozásával fogunk megismerkedni. Az 

állati típusú létformákban – mint amilyenek mi is vagyunk – a szabályozás két útvonalon 

valósul meg. Az egyik egy lassabb, hosszabb távon ható, a másik pedig egy gyorsan reagáló, 

inkább rövid távon ható rendszer. Az első a vérben szállítódó molekulák útján valósul meg, ez 

a hormonrendszer, a másikat pedig egy közvetlen kapcsolatokkal összekötött sejthálózat 

alkotja, ez az idegrendszer. A kettő egymással összhangban működik. A hormonrendszer is 

befolyásolja az idegi működéseket, mint ahogy azok is hatnak a hormonrendszer 

tevékenységére. Ez a szoros összekapcsoltság indokolja azt, hogy az egész szabályozórendszert 

együttesen neuroendokrin – azaz idegi-hormonális – rendszernek nevezzük. 

 

 

A HORMONRENDSZER 
 

Ha a hormonok fogalmát kívánnánk meghatározni, a legegyszerűbben talán úgy 

tehetnénk meg, ha azt mondanánk, a hormonok olyan molekulák, melyek a szervezet különféle 

működéseit szabályozzák. A hormonok az úgynevezett endokrin szabályozás hírvivőanyagai 

(ld.: mediátorok; első félév), azaz az őket előállító sejtekből a véráramba kerülnek, és a 

termelőktől távol eső sejteken megkötődve váltják ki a megfelelő választ. A termelők lehetnek 

egyes sejtek vagy pedig erre specializálódott szervek. Előbbieket neuroszekréciós sejteknek, 

utóbbiakat pedig endokrin, azaz belső elválasztású mirigyeknek nevezzük. A „neuroszekréciós” 

elnevezés arra utal, hogy ezek a sejtek tulajdonképpen olyan idegsejtek, amelyek 

hormonelválasztásra szakosodtak. A hormont előállító sejtek általában piciny 

membránhólyagocskákba (vezikulumokba) csomagolják az előre megtermelt hormonokat, és 

azokat a megfelelő inger hatására ürítik a véráramba. A testben szétáradó vér mindenfelé 

elszállítja a hormonokat, amelyek azonban csak azokra a sejtekre képesek hatást gyakorolni, 

melyek rendelkeznek a hormon receptorával – ezeket hívjuk a hormon célsejtjeinek (tágabb 

értelemben természetesen beszélhetünk a hormon célszöveteiről vagy célszerveiről is). A 

hormon a receptormolekulához kapcsolódik, és ez a kapcsolódás szolgáltatja a molekuláris jelet 

a sejt válaszának létrejöttéhez. 

A hormontermelés szabályozásában egy nagyon fontos, általános mechanizmus a negatív 

visszacsatolás (elterjedt angol nevével negatív feedback). Ez azt jelenti, hogy a keletkező 

hormon egy koncentrációérték felett csökkenti az őt előállító mirigyet serkentő központ 

tevékenységét, azaz a keletkezett termék gátlólag hat vissza a rendszer működésére (135. ábra). 

  



195 

 

 
135. ábra: A negatív visszacsatolás mechanizmusa. A pajzsmirigy hormontermelését az 

agyalapi mirigy serkenti, az agyalapi mirigyét pedig a hypothalamus. A pajzsmirigy hormonja 

egy koncentrációszint felett csökkenti mind az agyalapi mirigy, mind a hypothalamus 

hormontermelését, s így végeredményben a saját termelődését gátolja.  
 

 

1. Az emberi hormonrendszer felépítése 

Az ember hormonrendszerét egy gyakorlatias szempontból – bár némileg egyszerűsítve a képet 

– három nagy osztatra különíthetjük el. Az első a központ, a második a központ által közvetlenül 

irányított perifériás mirigyek, a harmadik pedig a nem a központ által irányított mirigyek 

csoportja. 

A hormonrendszer központját a hypothalamus (e.: hipotalamusz) és az agyalapi mirigy, más 

néven hypophysis (e.: hipofízis) alkotja. A perifériás mirigyek, melyeket a központ által termelt 

hormonok irányítanak, a pajzsmirigy, a mellékvesekéreg és az ivarmirigyek (petefészkek és 

herék). A központ közvetlen irányítása nélkül működő mirigyek pedig a mellékpajzsmirigy, a 

mellékvesevelő és a hasnyálmirigy belső elválasztású (endokrin) osztata. A 

mellékpajzsmirigy(ek) termelte parathormonnal, a pajzsmirigy által előállított kalcitoninnal és 

a szervezet több régiójában lépésenként szintetizálódó kalcitriollal az előző félévben, a 
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csontszövet élettani működéseinek tárgyalásakor foglalkoztunk257. A parathormon és a 

kalcitonin termelődésének fő ingere a vérplazma Ca2+-koncentrációja, s ennek növelése (PTH) 

vagy csökkentése (kalcitonin) a feladatuk. A kalcitriol a vérplazma kalciumszintjének emelésén 

kívül fontos a csontszövet mineralizációjának hosszú távú szabályozásában is (ld. angolkór). 

 

 

A központ működése 

2. Hypothalamus 

A hypothalamusból és a hypophysisből álló központot tulajdonképpen a hypothalamus 

irányítja. A hypothalamus a nagyagy „alatt” található köztiagynak egy része (136. ábra), és a 

hormonális funkciókon kívül számos fontos szerepével fogunk megismerkedni még biológiai 

tanulmányaink során. 

 

 
136. ábra: A hypothalamus és az agyalapi mirigy elhelyezkedése (a hypothalamus 

sejtcsoportjait zölddel, az agyalapi mirigyet halványkékkel színezve láthatjuk) 
 

 

A hypothalamusban az idegsejtek mellet neuroszekréciós sejtek is találhatóak. Ezen 

neuroszekréciós sejtek egyes csoportjai olyan hormonokat termelnek, melyek célszerve nem 

egyéb mirigy, hanem közvetlenül már a test valamely perifériás régiója, ahol a végső hatás 

létrejön (pl, izomszövet). Más sejtcsoportjai olyan hormonokat állítanak elő, amelyek az 

agyalapi mirigy sejtjeinek működését irányítják, s így közvetve egy másik hormon 

termelődésére hatnak (ezeket üríttető vagy ürítést gátló hormonoknak is szoktuk nevezni). 

Mivel a hypothalamus az agy része, igen gazdag idegi összeköttetésekkel rendelkezik, és ennek 

köszönhetően az idegrendszert érő környezeti hatások, vagy a benne zajló tudati és érzelmi 

folyamatok éppen a hypothalamuson keresztül hatnak hormonális működéseinkre. Ilyenformán 

                                                 
257 jóllehet a pajzsmirigyet közvetlenül a központ irányítja a később tárgyalandó pajzsmirigyhormonok 

termelésében, a kalcitoninszekréciót nem a központ szabályozza 
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tehát a hypothalamus egy fontos kapocs a neurális és az endokrin rendszer között, lévén 

mindkettőnek oszlopos tagja. A hypothalamus „közvetlenül ható” hormonjai az oxitocin és az 

antidiuretikus hormon (ADH), más néven vazopresszin. A neuroszekréciós sejtek, melyek e 

hormonokat előállítják, hosszúnyúlványukat (más néven axonjukat) az agyalapi mirigybe 

bocsátják (137. ábra), és innen ürítik a vérbe a hormonokat. Többi hormonja az agyalapi mirigy 

valamely endokrin sejtcsoportjára hat. 

 

 
137. ábra: A hypothalamus által termelt oxitocin és antidiuretikus hormon az agyalapi 

mirigyen keresztül ürül a vérbe 
 

 

2.1. Oxitocin 
Az oxitocin nevű hormon legfőbb szerepe a simaizom-összehúzódások serkentése. Ez nagyon 

fontos a szülés alatt a méh-simaizmok erőteljes kontrakcióinak kiváltásában, valamint a 

szoptatás alatt, amikor az emlő simaizmainak összehúzódásai a tej kiürülését segítik a 

tejmirigyekből. A méhizomzatra gyakorolt hatása miatt a hormont széleskörűen alkalmazzák a 

klinikumban a szülés megindítására (injekcióban, infúzióban). Az oxitocin szerepet játszik a 
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kötődés és a bizalom kialakulásában, egyes kutatások szerint pedig a szexuális izgalom 

létrejöttével is összefüggésben áll. 

 

2.2. Antidiuretikus hormon (ADH) 
Az „anti+diuretikus” elnevezés azt jelenti, hogy diuresis, vagyis vizeletürítés ellen ható; ez a 

hormon tehát egy olyan molekula, amely a test víztartalmát hivatott megőrizni azáltal, hogy a 

vese vízvisszaszívó működését serkenti. Az ADH másik neve vazopresszin258. Ez a név pedig az 

érszűkítő aktivitására utal (vas = edény, biológiai értelmű cső), ugyanis nagy koncentrációban 

a hormon az erek átmérőjét szűkíti, miáltal a szabályozás a leeső vérnyomást igyekszik 

megfelelő értéken tartani. Ez a szerepe azonban csak jelentős vérvesztéskor jelentkezik (ekkor 

ér el a hormon elég nagy koncentrációt az érszűkítő funkció életbe lépéséhez), így a hétköznapi 

életben általában a vízkonzerváló funkciója működik. Az ADH hiánybetegsége az úgynevezett 

diabetes insipidus (DI; jelentése „íztelen diabetes”). Az elnevezés a diabetes mellitus nevének 

ismeretében válik érthetővé. A görög „diabetes” jelentése „átfolyás”, míg a latin „mellitus” 

jelentése „mézédes”. A túlzott mennyiségben ürülő, nagy cukortartalmú vizelettel járó betegség 

az ókori nagy birodalmakban is általánosan ismert volt. A „mellitus” jelzővel való bővítés 

névadója pedig I. Károly angol király egyik orvosa, Thomas Willis, aki, miután megízlelte a 

király kórosan nagy mennyiségben termelődő vizeletét, azt találta, hogy az „csodálatosan édes, 

mint a méz”259. Az ADH-hiány miatti, másik túlzott mértékű vizeléssel járó betegségben, a 

diabetes insipidusban azonban a vizelet nem tartalmaz cukrot, hanem híg, nagy víztartalmú, 

ezért ízetlen a neve (az európai orvosi gyakorlatban a vizelet megízlelése diagnosztikai értékű 

volt a kétféle diabetes elkülönítésében). 

Ezt a kórképet okozhatja az ADH hormon hiánya (hibás génje) vagy a receptor hibája260. Ez a 

mintázat egyébként általánosan érvényes a hormonokra: mivel a hormon csak a megfelelő 

receptoron keresztül fejtheti ki hatását, a hormon szerkezeti hibája, termelési elégtelensége és 

a receptor szerkezeti hibája vagy semlegesítődése (pl. egy a hormonhoz hasonló molekula 

kötődése által) egyaránt állhat az adott hormonális betegség hátterében. Az ADH-hatás hiánya 

miatt a vese nem szívja vissza a szükséges mennyiségű vizet, s így állandóan (éjjel-nappal), 

nagy mennyiségű vizelet ürül, naponta akár 12-20 liternyi is. Emellett azonban állandó 

szomjúságérzet kínozza a pácienst, aki folyamatosan a negatív vízmérleg határmezsgyéjén 

egyensúlyoz. Ha nem tud eleget inni, elkezd kiszáradni. Ennek tünetei a bőr, a nyelv, a 

nyálkahártyák szárazsága, beesett szemek; később idegrendszeri, keringési és ionháztartási 

zavarok. Az ADH-hiány kezelése hormontartalmú orrspray vagy tabletta adásával történik. 

Fontos leszögezni, hogy a közös „diabetes” név ellenére a diabetes insipidus és mellitus között 

a – teljesen eltérő okokból bekövetkező – megnövekedett vizeletürítésen (polyuria) kívül 

hasonlóság nincs: a két betegségnek egymáshoz semmi köze. 

 

3. Hypophysis 

Az agyalapi mirigy (hypophysis) három lebenye közül a hátsó lebenyt (neurohypophysis) 

idegszövet alkotja, és az előbb említett hypothalamikus hormonokat (oxitocin, ADH) tárolja az 

ide lenyúló neuroszekréciós sejtek nyúlványaiban. A középső lebeny az emberben 

csökevényes. Az elülső lebeny (adenohypophysis; 137. ábra) mirigyszövetből épül fel (a görög 

„adeno-” jelentése „mirigy-”), így számos hormont állít elő. Ezek a hormonok az előbbiekben 

megismertekhez hasonlóan vagy közvetlenül a test különféle szöveteire hatnak, vagy pedig más 

hormontermelő mirigyek aktivitását szabályozzák. Utóbbiak az úgynevezett trophormonok. A 

trophormonok szabályozzák a pajzsmirigy, a mellékvesekéreg, a petefészkek és a herék 

                                                 
258 emberben egészen pontosan arginin-vazopresszin; AVP 
259 megfigyeléseit az 1600-as évek második felében tette közzé 
260 ezenkívül a vízvisszaszívó vesesejtek membránjában lévő csatornamolekulák hibás működése is 
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hormontermelését, így e peifériás endokrin mirigyek működését tulajdonképpen az agyalapi 

mirigy kapcsolja az agyhoz. Ekképpen hormonális szabályozási útvonalak jönnek létre, 

melyeket tengelyeknek nevezünk: hypothalamus – hypophysis – pajzsmirigy; hypothalamus – 

hypophysis – mellékvesekéreg; hypothalamus – hypophysis – gonádok (=ivarmirigyek) 

tengelyek. 

Az adenohypophysis sejtjeinek hormontermelését a hypothalamus üríttető hormonjai 

szabályozzák, ezek az agyat és a hypophysist összekötő nyél hajszálérhálózatának vérével 

kerülnek az agyalapi mirigybe (e szabályozóhormonokat az idegrendszer másutt 

ingerületátvivő anyagként is alkalmazza, csakúgy, mint ahogy láthattuk, az emésztőrendszer 

számos mediátorát is megtalálhatjuk másutt, más szerepben). 

 A hypothalamus és az agyalapi mirigy hormonelválasztása periodikus, pulzáló jellegű. A 

megtermelt hormonadagok nagysága (amplitúdó) és az ürítés gyakorisága (frekvencia) 

változtatható, de a pulzáló jellegnek fenn kell maradnia, mert a célsejtek csak ebben az esetben 

tartják meg érzékenységüket a hormonokra, egyenletes hormonszintnél érzéketlenítődnek 

(deszenzitizálódnak). A hypothalamus – hypophysis – ivarmirigyek tengely erre a jelenségre 

különösen érzékeny, s ezt a tulajdonságát használjuk fel fogamzásgátlás, vagy éppen a 

mesterséges úton segített megtermékenyítés (orvosi nevén „asszisztált reprodukció”) során. 

Láthatjuk tehát, hogy a központ által szabályozott hormonrendszeri osztatot a hypothalamus 

részéről érkező üríttető és gátló hormonok vezénylik. E hormonok termelődésének napi ritmusa 

van, amelynek fő jeladója a világosság-sötétség periodikus váltakozása. A megvilágítottságot 

szemünk érzékeli (az ún. nem vizuális ganglionsejtek révén; ld.: látás témakör), és az innen 

érkező idegi jeleket a hypothalamus egy sejtcsoportja261 is megkapja: ez az idegsejtcsoport a 

napi ritmusunk alakulásáért felelős, és vezényli többek között a hormonok termelődésének 

ütemét is. 

A továbbiakban az adenohypophysis hormonjaival fogunk foglalkozni, mégpedig egy 

okszerűen felépülő utat próbálva bejárni. Megvizsgáljuk az egyes hormonok által befolyásolt 

működéseket, több helyen a termelés zavarainak következményeit is, és ahol a szóban forgó 

hormon hatását további hormonok tevékenységével együtt célszerű értelmezni (pl. hormonális 

tengelyek), úgy az egész szabályozási útvonalat áttekintjük. 

A hormonális zavarokkal járó kórképekről általában elmondható, hogy a hormontermelés 

alulműködését okozhatja genetikai mutáció, mely a hormon vagy receptora molekuláját érinti, 

vagy autoimmun betegség, melynek során az immunrendszer elpusztítja a hormontermelő 

sejteket. A túltermelés leggyakoribb oka a hormont szecernáló sejtek daganatos burjánzása – a 

daganat lehet jóindulatú vagy rosszindulatú is. [A jóindulatú daganat sejtjei nem nyomulnak a 

környező szövetek közé, tehát a tumor izolált marad, és nem képez áttéteket. A rosszindulatú 

daganat sejtjei a tumort körülvevő szövetek közé benőnek, így operálhatósága a 

jóindulatúkénál sokkal rosszabb vagy lehetetlen. A rosszindulatú daganatból sejtek, sejtcsomók 

válnak le, és a nyirok- vagy vérárammal a szervezet más régióiba is eljutnak; ott letapadnak és 

új daganat fejlődik belőlük – ezeket nevezzük áttétnek, idegen szóval metastasisnak.] 

 

 

A hypophysis hormonális szabályozási útvonalai 
 

Az agyalapi mirigy által termelt legfőbb hormonok a 

- Prolaktin (PRL) 

- Növekedési hormon vagy somatotrop hormon („soma” = test); (rövidítése GH; az angol 

„Growth Hormone” névből) 

                                                 
261 nucleus suprachiasmaticus; ld.: cirkadián ritmus témaköre 
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- Pajzsmirigyserkentő hormon vagy thyroidea-stimuláló hormon (TSH) vagy tireotrop 

hormon  

- Mellékvesekéreg-serkentő hormon vagy adrenocorticotrop (a mellékvese anatómiai neve 

glandula adrenalis vagy gl. suprarenalis; a „cortex” kérget jelent) hormon (ACTH) 

Gonadotropinok: 

- Tüszőserkentő hormon / Folliculus stimuláló hormon (FSH; folliculus = tüsző) 

- Sárgatestserkentő hormon / Luteinizáló hormon (LH; a sárgatest neve corpus luteum) 

 

4. Prolaktin 
A prolaktin legismertebb szerepe a laktáció vagyis a szoptatás során zajló tejtermelés 

elősegítése; a szülés előtt, várandósság alatt pedig felkészíti az emlő tejmirigyeit a tejtermelés 

képességére. A prolaktin emellett gátolja a gonadotropinok termelését, így a szoptatási időszak 

alatt fogamzásgátlóként működik. A hormon a nemi aktust követő kielégülés érzésével is 

kapcsolatban áll: orgazmust követően magas PRL-szint mérhető a vérben262.  

 

5. Növekedési hormon 
A növekedési hormon, mint neve is mutatja, a test növekedésének szabályozója. Serkenti a 

csontok hossznövekedését és az izomfehérjék szintézisét. A GH ezenkívül fontos szerepet tölt 

be az éhezés során is azzal, hogy a test nettó fehérjeszintézisét és a vércukorszintet emeli. A GH 

szintéziséhez a pajzsmirigyhormonok jelenléte szükséges. 
Hiánybetegségének neve hypophysaer törpenövés. Ebben a kórképben a végtagok, a törzs és a 

fej nagysága egymáshoz viszonyítva harmonikus, vagyis a törpenövés arányos. A növekedési 

ráta (időegység alatt mérhető növekedés) nagyon alacsony, tehát történik növekedés, csak 

nagyon kicsi mértékű. 

Túltermelése esetén óriásnövésről vagy gigantismusról beszélünk (138. ábra). Ilyenkor a 

növekedési hormon termelődése az agyalapi mirigy GH-t előállító sejtjeinek263 jóindulatú 

burjánzása miatt a normálisnál nagyobb mértékű. 

 

                                                 
262 Férfiakban valószínűsíthetően a nemi hormonok és az ivarsejtek termelésével áll kapcsolatban. A 

gerincesekben leírt számos szerepe – idegi fejlődés, immunműködések – miatt a prolaktinnak az emberben is 

feltételezhető a fentieken kívül több más hatása is. 
263 somatotrop sejtek 
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138. ábra: Gigantismus. A képen az ismert legmagasabb ember, Robert Wadlow (1918–1940) 

látható (bal oldalon). Magassága 272 cm volt halálakor (testsúlya 199 kg, lábmérete 68-as 

volt) 
(By Unknown author - http://media.liveauctiongroup.net/i/8635/9933517_2.jpg linked from this webpage, Public 

Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60346588) 
 

Az anatómiai felnőttkor elérésével a csontok hossznövekedése leáll. Ha az agyalapi mirigy 

jóindulatú daganata ebben a korban alakul ki, a GH túlzott mennyiségben termelődik, ám ekkor 

csak néhány szövetre képes kifejteni növesztő hatását, azokra, amelyek érzékenyek maradnak 

a hormonra. Az érintett testrészek úgynevezett acralis, vagyis „végső, szélső, csúcsi” 
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helyzetűek: az áll, az orr, a nyelv, a fül, a kézfejek és a lábfejek264  növekedése figyelhető meg 

(139. ábra). Ezért a betegségnek ezt a formáját acromegaliának hívjuk („megalos” = nagy)265.  

 
139. ábra: Maurice Tillet (1903–1954), orosz származású francia mérnök, később 

professzionális pankrátor arcprofilja. Az acromegalia egyértelmű jelei azonosíthatóak. 

Egyes vélemények szerint Tillet vonásai ihlették Shrek figurájának megformálását. 
(Associated Press - &quot;Wire Photo Shows Neanderthal Man of Legendary Times Has His Human Prototype Today&quot;. The 

Spokesman-Review (archived by Google News Archive), Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16057254) 

 

 

6. Pajzsmirigyhormonok 
A hypophysis pajzsmirigyserkentő hormonjának hatására a pajzsmirigy (140. ábra) tiroxint és 

trijódtironint állít elő. A trijódtironin három jódatomot tartalmaz (ezért T3-nak rövidítjük), míg 

a tiroxin négyet (T4)
266, ezért szintézisükhöz a jód rendkívül fontos – a szervezet jódtartalmának 

kb. 90%-a a pajzsmirigyben található. A hormonhatásokért főleg a T3 felel. A pajzsmirigy 

szövetében tüszők – egy sejtréteg által bélelt üregek – találhatóak (141. ábra). A tüszőket a T3 

és T4 előanyagai töltik ki, a készlet körülbelül két-három hónapra biztosítja a 

pajzsmirigyhormonok zavartalan előállítását. 

 

                                                 
264 valamint egyes belső szervek 
265 Kísérő tünetek és szövődmények továbbá például a gégeporcok vastagodása miatti hangmélyülés, a bőr 

megvastagodása, fokozott izzadás, ízületi panaszok, szívizomgyengeség, a nemi működések problémái. 
266 az előbbi mintájára másik neve tetrajódtironin 
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140. ábra: A pajzsmirigy elhelyezkedése 

 

 
141. ábra: A pajzsmirigy szövete a tüszőkkel 

A felvétel a DE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani 

metszetanyagából készült. 

 

A TSH túltermelése esetén a pajzsmirigysejtek (másnéven thyreocyták) szaporodnak és 

megnőnek. Ez pajzsmirigy-megnagyobbodást eredményez, amit golyvaként vagy strumaként 

ismerünk. Ha a TSH-ból túl kevés állítódik elő, akkor a pajzsmirigy sorvadni kezd. 

A pajzsmirigy hormonjainak hatásai sokrétűek: többféle célsejtjük is van, és a különféle 

sejttípusokban más-más gének átírását serkentik. Legfontosabb hatásaikat az alábbiakban 

foglalhatjuk össze. 

1. A T3 és a T4 az alap-energiaforgalom megfelelő szintjét állítják be, emelve az 

energiaforgalom mértékét. Ez a szervezet oxigénfogyasztásának és hőtermelésének növelésével 

jár; utóbbit kalorigén („hőt keltő”) hatásnak is hívjuk. A T3/T4 szerepe az energiaforgalom 

stabilizálásában megkerülhetetlen: pajzsmirigyműködés híján az energiaforgalom értéke 

körülbelül 60%-ára csökken le, míg pajzsmirigy-túlműködésre nagyjából 80%-kal nő. 

2. A központi idegrendszer megfelelő fejlődésében a pajzsmirigyhormonok jelenléte 

elengedhetetlen. A születés utáni (postnatalis) fejlődésben a T3/T4 szabályozzák 
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 - a velőshüvelyképződés folyamatát az idegsejtek axonjai körül (myelinisatio; ld.: idegszövet 

témakör); 

 - az idegsejtek rövidnyúlványai (dendritjei) elágazásainak kifejlődését; 

 - az idegsejtek kapcsolódásainak (a szinapszisoknak) a létrejöttét. 

Mindezek miatt, ha a születés után hiányzik a szervezetből a T3/T4, a pótlást haladéktalanul meg 

kell kezdeni, különben viszonylag gyorsan – már néhány hónapos késés esetén – 

visszafordíthatatlan károsodást szenved az idegi-mentális fejlődés (a növekedés elmaradása 

helyrehozható). A születést gyorsan követő kötelező vérvétel többek között ezért is indokolt. 

Ám a pajzsmirigyhormonok hatásai nemcsak az újszülött idegrendszer fejlődésében, hanem a 

felnőttkori idegrendszer megfelelő működésében is kiemelkedően fontosak. A T3/T4 jelenléte 

szükséges ahhoz, hogy biztosítódjon 

 - a reflexek normális ingerlékenysége, 

 - a normális reakcióidő, 

 - a mozgatóműködések koordinációja, és 

 - a megismerő (kognitív) funkciók zavartalan működése. 

3. A pajzsmirigyhormonok egy szembetűnő, de leginkább esztétikai következményekkel járó 

szerepe a bőrre gyakorolt hatásuk. A bőr sejtközötti állományának fehérjéi vizet kötnek meg, s 

ezáltal biztosítják a bőr feszességét. Ezek a – bőr kötőszöveti sejtjei által előállított – fehérjék 

T3/T4 hatására bomlanak; vagyis a pajzsmirigyhormonok a termelődés és a bomlás közötti 

egyensúly kialakulásának fontos összetevői. Amikor hiányos a pajzsmirigyhormonok 

előállítása, a fehérjék túlzott mennyiségben termelődnek, túl sok vizet kötnek meg, és így a 

folyadékgyülem miatt egy jellegzetesen puffadt bőr, az ún. myxoedema (e.: mixödéma) alakul 

ki267. 

 

A T3/T4 túltermelése pajzsmirigy-túlműködés (más néven hyperthyreosis) esetén lép fel. A 

hyperthyreosisnak több fajtája van, leggyakoribb ezek közül az ún. Basedow-Graves-kór. (A 

betegséget a 19. század első felében, egymástól függetlenül írta le R. J. Graves ír orvos és C. 

A. von Basedow német orvos. A tünetegyüttes angolszász irodalomban Graves-betegségként, 

míg német – vagy azon alapuló – szakirodalomban [így hazánkban is] Basedow-kórként 

ismert.) A betegség három legfeltűnőbb tünete a kidülledő szemek268, a golyva (142. ábra), és a 

szapora szívverés269. A hyperthyreosisos beteg energiaforgalma 80%-kal is megemelkedhet, 

ami fokozott hőtermeléssel jár. Ezért a beteg a meleget rosszul tűri, sokat verejtékezik. 

Szívverése szapora; étvágya nagy, sokat eszik, ennek ellenére fogy. Központi idegrendszeri 

tünetei a kézremegés (tremor), a normál ingerekre adott, normálisnál nagyobb izomválaszok 

(hyperreflexia), nyugtalanság, idegesség, álmatlanság, fokozott mennyiségű mozgás 

(hyperkinesis), érzelmi labilitás. A szemek előredülledését a mögöttük felszaporodó kötőszövet 

okozza270.  

 

                                                 
267 az oedema esetén a folyadékgyülemnek van szabad mozgása, myxoedema esetén nincs 
268 exophthalmus 
269 tachycardia 
270 A hyperthyreosis leggyakoribb oka egy autoimmun folyamat, melynek során a pajzsmirigy TSH-receptorain 

megkötődő autoantitestek termelődnek. A TSH tehát nem tud bekötődni a receptorhoz, ám az autoimmun 

ellenanyag a TSH hatásával rendelkezik, vagyis megindítja a T3/T4 előállítását. Másik oka lehet a 

pajzsmirigysejtek ismert külső ok nélküli felszaporodása, nagyon ritkán pedig a TSH túltermelése. 
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142. ábra: A Basedow-kór jellegzetes tünetei: előredülledő szemek (By Jonathan Trobe, M.D. - 

University of Michigan Kellogg Eye Center - The Eyes Have It, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16115992) és golyva (By Drahreg01 - Own work, CC 

BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2688708) 
 

 

Ha a pajzsmirigy alulműködik, hypothyreosisról beszélünk. Érdekes, hogy hypothyreosisban is 

golyva fejlődhet ki, azonban ez alulműködő mirigyet rejt. A pajzsmirigyhormonok hiánya miatt 

nem működik a negatív visszacsatolás a központ felé, így a TSH-szint magas lesz, ezért pedig 

a pajzsmirigy állománya megnövekszik. A pajzsmirigy-alulműködés gyermekkorban 

hypothyreoid törpenövést eredményez, ami értelmi-idegrendszeri visszamaradottsággal párosul 

– ezt kretenizmusnak hívjuk. A nem megfelelő növekedés hátterében az áll, hogy a 

pajzsmirigyhormonok hiánya miatt a GH sem termelődik megfelelően. Ez a fajta törpenövés 

aránytalan testrészeket eredményez (szemben a hypophysaer törpenövéssel). A csontosodás 

zavart, a fogak rendellenesen nőnek, az orr széles, lapos, a nyelv nagy, kilóg a szájból (143. 

ábra)271. A hypothyreoid törpékben a nemi érés nem zajlik le. A felnőttkorban kialakuló 

hypothyreosis (144. ábra) pajzsmirigy-eltávolítás vagy hormonkezelések miatt következik be, 

és súlyos, kezeletlen állapotban valamilyen járulékos betegsége halálhoz vezet. A felnőttkori 

                                                 
271 a bőr durva, a has a gyenge izomtónus miatt előredomborodik 
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hypothyreosisra jellemző, hogy az alap-energiaforgalom mintegy 60%-os értékre csökken le, 

és így az életműködések (pl. izomműködés, hormontermelés, emésztés-felszívás, 

veseműködés) egy általános meglassúdást szenvednek el. Lassúbbodik a keringés, a bőrerek 

összehúzottsága miatt a bőr hűvös tapintásúvá válik, a bőr myxoedemája következtében a bőr 

vastag lesz, a nyálkahártyák (szájüregben, gégében) myxoedemája miatt a hang rekedtessé 

válik, és a nyelv megvastagszik. A nemi működések zavarai az ivarsejttermelés leállásához, a 

menstruációs ciklus és a nemi vágy (libido) megszűnéséhez vezetnek. A szellemi funkciók 

lassúbbá válása miatt az emlékezet gyengül, a beszéd lassul, és aluszékonyság, depresszió, 

esetleg elmezavar alakul ki. 

 

 
143. ábra: Hypothyreosis csecsemőkorban 

(By Rastogi and LaFranchi; licensee BioMed Central Ltd. - 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2903524/figure/F1/, CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30525460) 
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144. ábra: Felnőttkori hypothyreosis 

(By Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk - http://cnx.org/content/m15004/latest/, CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30826141) 
 

 

Mivel a pajzsmirigyhormonok elengedhetetlen alkotóeleme a jód, a hypothyreosis kiváltó oka 

lehet az elégtelen jódbevitel is. Ez valójában egy világméretű probléma: a Földön körülbelül 

minden hetedik-nyolcadik ember (kb. egymilliárd fő) él a jódhiány küszöbén, és nagyjából 

minden harminchetedik (kb. 200 millió) ember rendelkezik kimutatható golyvával, ennek pedig 

nagy részét a hiányos jódfogyasztás okozza. A táplálék és a víz jódtartalma a tengerektől mért 

távolsággal nagymértékben korrelál, mégpedig negatívan, azaz a nagy jódtartalmú tengeri 

tápláléktól messze eső, a kontinensek belsejében fekvő területeken a víz és a (növényi) táplálék 

jódban szegény. A jódhiány okozta törpenövés, golyva és szellemi visszamaradottság alpesi 

falvakban már a rómaiak által leírt jelenség volt. A 18-19. századokban utazók beszámolóikban 

az Alpok egyes területein fekvő falvakból számos ún. törpe kretén esetet írtak le (145. ábra). E 

probléma megoldására fogyasztunk ma jódozott sót. A jódozott só használata azonban a 

legszegényebb országokban nehezen kivitelezhető, ezért az egészségügyi szervezetek jódozott 

olaj-injekció adásával próbálják meg orvosolni a jódhiányt – ez néhány hónapra előre fedezi az 

egyén jódszükségletét. 
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145. ábra: Stíriai kretének ábrázolása 1819-ből. 

(By Franz Sartori - Sartori, Franz (1819) Oesterreichs Tibur, oder Natur- und Kunstgemählde aus dem 

oesterreichischen Kaiserthume, Vienna: A. Doll OCLC: 78745948., Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25742322) 
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7. Az ACTH-útvonal és a mellékvese egyéb hormonális működései 
A mellékvesék (146. ábra) a vesék felső csúcsán elhelyezkedő szerveink, melyek szövettanilag 

két nagyobb részből épülnek fel. A külső részt kéregnek, a belső részt velőnek hívjuk (147. 

ábra). 

 

 
146. ábra: A mellékvesék elhelyezkedése 

 

 
147. ábra: A mellékvese szöveti szerkezete (cortex = kéreg, medulla = velő) 
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7.1. A mellékvesevelő 
A mellékvese velőállománya idegszövet-eredetű képződmény, melynek sejtjei az egyedfejlődés 

során egy idegsejteket képző telepből vándorolnak át a mellékvesébe. Sejtjei szimpatikus (tehát 

stresszhatásra fellépő) idegi tevékenység hatására katecholaminokat, vagyis adrenalint, 

noradrenalint és dopamint bocsátanak a vérbe. E hormonok hatására a stresszre adott válasz 

fokozódik, vagyis  

 - emelkedik a szívfrekvencia és a szívösszehúzódások (systolék) ereje, 

 - nő a vérnyomás, 

 - emelkedik a vércukorszint és a szabadzsírsav-szint (hogy elég elérhető energia  

álljon rendelkezésre a vérben), 

 - tágulnak a légutak (hörgők, hörgőcskék), 

 - tágulnak a pupillák, 

 - az emésztési, szaporodási és egyéb karbantartási folyamatok pedig gátlódnak. 

Fontos kiemelni tehát, hogy a mellékvesevelő – logikai felosztásunkat követve – a nem a 

hormonközpont által irányított mirigyek közé tartozik: idegrendszeri hatásra lép működésbe, 

tovább fokozva annak hatásait hormonális úton. 

 

7.2. A mellékvesekéreg 
A kéregállomány három rétegből áll. Minden réteg a rá jellemző hormonokat termeli: a legkülső 

réteg állítja elő a mineralokortikoidokat, a középső a glükokortikoidokat (másképpen 

glukokortikoidokat), a legbelső réteg pedig a mellékvese-androgéneket (vagyis férfi nemi 

hormonokat). Mindhárom hormoncsoport szteroid, így szintézisük alapvegyülete, csakúgy, 

mint a szervezet összes szteroidhormonjának kiindulópontja, a koleszterin. 

A mineralokortikoid név előtagja arra utal, hogy a hormon a szervezet ásványianyag-forgalmára 

hat; a „kortikoid” pedig a már megismert „cortex” = „kéreg” szóból ered. Így tehát a szó azt 

fejezi ki, hogy a (mellékvese)kéreg által előállított olyan hormonról van szó, amely az ásványi 

anyagoknak a szervezeten belüli forgalmára van hatással. A mineralokortikoidok 

legfontosabbika az aldoszteron. Hasonlóképpen, a glükokortikoid elnevezés a 

szénhidrátforgalom szabályozására ható kéreghormonra utal. Ezek közül a legfőbb a kortizol. 

A legbelső réteg által előállított férfi nemi hormonok közül a legfontosabb a 

dehidroepiandroszteron (DHEA). Az agyalapi mirigy részéről érkező ACTH csak a két belső 

réteg hormontermelését szabályozza, vagyis a glükokortikoidok és az androgének előállítását 

serkenti. 

 

7.2.1. Mineralokortikoidok; aldoszteron 
Az aldoszteron szerepe a szervezet só- és vízháztartásának szabályozása. A hormon a Na+-

forgalom részleges, a K+-forgalom kizárólagos szabályozója. A vesékben fokozza a Na+-

visszaszívást, míg a K+-kiválasztás mértékét növeli. Az aldoszteron a renin–angiotenzin-

rendszer befolyása alatt, a pitvari natriuretikus peptid ellenében hatva a vérnyomás 

szabályozásában is fontos szerepet játszik272 (ld. kiválasztás témakör). Túltermelődése esetén 

az úgynevezett Conn-szindróma alakul ki273. A Conn-szindrómában a Na+-visszatartás miatt 

magas vérnyomás alakul ki, míg a K+ túlzott mértékű ürítése okán bekövetkező hypokalaemia 

(e.: hipokalémia; vagyis túl alacsony K+-szint) izomgyengeséggel és fejfájással jár. Az 

alultermelés következményeit a kortizoléval együtt tekintjük át (Addison-kór). 

 

                                                 
272 Termelődésének ingerei ezért a vérnyomás esése, az alacsony Na+-, magas K+-szint, valamint a többi 

vérnyomásszabályozó hormon szintje (az ANG II emeli, az ANP csökkenti az aldoszteron szekrécióját). 
273 J. W. Conn, amerikai endokrinológus az 1950-es években írta le a betegséget, melynek másik elnevezése 

primer hyperaldosteronismus 
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7.2.2. Glükokortikoidok; kortizol 
Mint láttuk, a „glüko-kortikoid” elnevezés arra utal, hogy e kéreghormonok a szénhidrátok 

anyagcseréjére hatnak. E szerepük mellett azonban számos más fontos funkciójuk ismert, 

melyek közül a legfontosabbakat fogjuk áttekinteni. A glükokortikoidok, s így a kortizol 

legfőbb hatásai az alábbiakban foglalhatóak össze. 

- A szénhidrát-anyagcserére gyakorolt hatásukat illetően tudni való, hogy a 

glükokortikoidok egy tápanyagok raktározását és mozgósítását összehangoló rendszer tagjai274. 

A glükokortikoidok ún. permisszív hatással rendelkeznek (permisszív = „megengedő, lehetővé 

tevő”), vagyis jelenlétük ahhoz szükséges, hogy a többi, vércukorszint-emelő hormon ki tudja 

fejteni hatását275. E permisszív működésének köszönhetően tehát a kortizol hyperglykaemizáló 

hatású (vagyis a vércukor szintjét növelő)276 hormon. 

 - A méhen belüli (intrauterin) életben a tüdő normális kifejlődését és a surfactant 

termelődését biztosítja. Ha a koraszülés kifejletlen tüdő miatti légzéselégtelenség veszélyével 

fenyeget, a meginduló szülést igyekeznek orvosilag felfüggeszteni, s 24-48 órán át egy 

kortizolszerű hormon infúzióját adják. Ezen idő alatt a magzat tüdeje eléri azt a fejlettségi 

szintet, ami biztosítani képes az önálló légzést. 

 - A kortizol jelentős immunszuppresszív és gyulladásgátló hatással rendelkezik (a 

szuppresszió elnyomást jelent). Csökkenti (vagy megszünteti) az immunsejtek működését, 

vándorlását és szaporodását, s ezen keresztül csökkenti a gyulladásos reakciókat. Emiatt a 

kortizolt és szintetikus származékait a klinikumban nagyon fontos gyulladásgátlóként 

alkalmazzák (például autoimmun betegségekben, allergiák esetén, transzplantációt követő 

szervkilökődés megelőzésében, vagy egyes leukémiafajták kezelése során). A terápiás 

alkalmazás folyamán azonban éppen az immuntevékenység gátlása miatt lábra kaphatnak egyes 

lappangó gyulladásos folyamatok is (pl. TBC). A kortizolszármazékok tartós adásának egyéb 

veszélyeit lásd lejjebb, a Cushing-kór tüneteinél. 

 - A központi idegrendszer normális működésének a fenntartásához szükséges a normális 

kortizolszint277.  

 - A kortizol egyik legfontosabb szerepe a stresszválasz során jelentkezik. Emlékezzünk, 

stressznek nevezünk minden olyan hatást, amely a szervezet külső vagy belső egyensúlyi 

állapotát megváltoztatja. Tehát a hétköznapi szóhasználattól eltérően a biológiában nem csupán 

a lelki zavarótényezőket (pl. aggodalom, pszichés fenyegetettség) értjük e fogalom alatt, hanem 

például a nagy erőkifejtés, sérülések, vérzés miatti fizikai stresszt, a hőmérsékleti hatások miatti 

hőstresszt, a fertőzések miatti immunstresszt, vagy a vízvesztés következtében fennálló 

vízstresszt, stb. is. A szervezet a stresszhatásra első lépésben katecholamin-elválasztással 

reagál: a mellékvesevelő azonnal adrenalint bocsát a vérbe. Ezt követően a hypothalamus – 

hypophysis – mellékvesekéreg tengely (másnéven a HPA-tengely278) is aktiválódik: néhány 

másodpercnyi késéssel a hypothalamus serkenti az agyalapi mirigyet, és ez ACTH-t választ el. 

Ennek hatására pár perccel később a vér glükokortikoid-szintje emelkedik, e hormonok pedig 

késői hatásukat órák múlva fejtik ki. A HPA-tengely biztosította kortizolszekréció tehát a 

stresszválasz második, hosszabb időtávlatban ható lépése. A kortizol azonban mindkét fázisban 

hatást fejt ki. A rövid távú stresszválaszban a – még mérsékelt szintű – kortizol teszi lehetővé 

az adrenalin hatásainak létrejöttét, melyekkel fentebb már megismerkedtünk. A – 

                                                 
274 Egyik oldalon a vércukorszintet csökkentő inzulin áll, a másikon pedig az ezzel ellentétesen ható 

katecholaminok, a glukagon, a GH és a glükokortikoidok. 
275 az előbb felsorolt katecholaminok, a glukagon és a GH tevékenységének biztosítják a szükséges enzimatikus 

hátteret 
276 valamint lipolízist (lipidbontást) indukáló 
277 Túltermeléskor hangulati-érzelmi változások, az alvás-ébrenlét ciklus zavarai, az érzőműködések zavarai és 

depresszió jelentkezhetnek. 
278 a „Hypothalamic–Pituitary–Adrenal” angol névből 



212 

 

megemelkedett koncentrációjú – kortizol késői hatásai pedig fékező jellegűek: a stresszre adott 

élettani reakciók (légzési, keringési, emésztési, stb. válaszok) mértékének csökkentésével a 

stresszválasz „túllövését” akadályozza meg. E fékező hatás nélkül a stresszreakció akár 

halálhoz is vezethet! Összefoglalva tehát: a kortizol a rövidtávú stresszválaszban permisszív, 

míg a későiben szuppresszív szerepű. 

 - A hormon a csontszövet állományának csökkenése irányába hat, mivel az osteoblastok 

működését gátolja, míg az osteoclastokét serkenti. A túlzott csontozati gyengülés elkerülése 

érdekében fontos, hogy a klinikai gyakorlatban hosszú időn át gyulladáscsökkentőként adott 

glükokortikoidok alkalmazásának e veszélyét a kezelőorvos mérlegelje. 

 - A magas kortizolszint miatt a bőr alatti zsírszövet lerakódási zónáit (hasat, csípőt) fedő 

bőr elvékonyodik, és rajta jellegzetes, kékes-vöröses csíkok jelennek meg. Ezeket striáknak 

nevezzük.279 
 

 

7.2.2.1. Kapcsolódó kórképek: Addison-kór és Cushing-kór 

Alultermelés – Addison-kór 

A 19. században élt T. Addison angol orvos által leírt és róla elnevezett Addison-kór előidézője a 

mellékvesekéreg – általában autoimmun eredetű – pusztulása (a szövet kb. 10%-ának épségéig 

a következmények nem jelentősek). Ez a sejtpusztulás nem válogat a különböző hormonokat 

előállító sejtrétegek között, ezért az Addison-kórt mineralokortikoid- és glükokortikoid-

elégtelenség is jellemzi. 

 - Az aldoszteronhiány következtében a K+-ürítés csökkent, így K+-visszatartás 

(retenció), s így hyperkalaemia alakul ki, aminek pedig szívritmuszavar (arrythmia) a 

következménye. Az aldoszteron által érintett másik ionnak, a Na+-nak a túlzott mértékű 

elvesztése miatti alacsony Na+-szint (hyponatraemia) által előidézett vértérfogat-csökkenés 

(hypovolaemia) pedig besűrűsödött vérhez, alacsony vérnyomáshoz, és előbb-utóbb a keringés 

összeomlásához vezet. 

 - A kortizolhiány miatt hypoglykaemia-hajlam lép fel, alacsony vérnyomás, egyre 

súlyosabb gyengeség és a megterhelésekkel (stresszel) szembeni rossz tűrőképesség jellemző. 

A központ felé nem működik a negatív ACTH-visszacsatolás, így ACTH-többlet jelentkezik. 

Mivel az ACTH egyik hatása a melanocyták stimulációja, jellegzetes pigmentáció alakul ki a 

bőrön, néha a nyálkahártyán. Ezt bronzos bőrként ismeri a szakirodalom (148. ábra). 

 - Az androgénhiány nőkben okoz tüneteket (férfiakban a here androgéntermeléséhez 

képest a mellékvesekéreg által előállított férfi nemi hormonok aránya csekély). A női 

szervezetben tehát jellemző tünetek a szemérem- és hónaljszőrzet ritkulása, valamint a nemi 

vágy csökkenése is. 

 

                                                 
279 A kortizol hatásai a felsoroltaknál jóval sokrétűbbek: a szív-érrendszerben a szimpatikus hatásokkal szembeni 

válaszkészséget biztosítja permisszív úton, míg például a só-vízháztartás szabályozásában részt véve az ADH és 

a pitvari natriuretikus peptid termelődésének befolyásolásán keresztül a normális vizeletürítést is szabályozza. 
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148. ábra: Bőrön (By James Heilman, MD - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73507984) és nyálkahártyán (By FlatOut - 

Dermatology Online Journal http://dermatology.cdlib.org/, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25847348) jelentkező, az Addison-kórra jellemző 

hyperpigmentatio. 

 

 

Túltermelés – Cushing-kór 

A kortizol túltermelése miatt kialakuló betegség jellegzetes tüneteit H. W. Cushing (1869 – 1939) 

amerikai orvos írta le. A tünetek létrejöttének egyik oka lehet tumor miatti túltermelés, vagy 

pedig kortizolszármazék gyógyszerek hosszú időn át történő alkalmazása. A Cushing-kórra az 

alábbi tünetek jellemzőek: 
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 - Sorvadt vázizomzat, izomgyengeség. 

 - A lipolízis növekszik, de testtájanként eltérően: a végtagok lesoványodnak, az arcon, 

a nyakon és a törzsön viszont lerakódik (149. ábra). A kikerekedett, jellegzetes formájú arcot 

„hold-arcnak” (150. ábra), a háton lerakódó zsír által okozott kiemelkedést „bölénypúpnak” 

hívjuk (ld. még: a zsírszövet tápanyagforgalmánál). 

 - A zsírlerakódás helyein a bőr elvékonyodik, rajta striák jelennek meg. 

 - A bőr sérülékeny, a sebek gyógyulása meghosszabbodik, gyakran fekélyesednek. 

 - A csontállomány csökkenése miatt csontritkulás (osteoporosis) alakul ki. 

 - Gyakoriak a pszichés zavarok.280 
 

 

 
149. ábra: A Cushing-kór tünetei 

                                                 
280 Ezenkívül az ACTH-szint magas, ami androgénszint-emelkedést von maga után, ez pedig a nőkben 

szőrzetnövekedést okoz. 
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150. ábra: Cushing-kór jelei csecsemőn 

(By Elizabeth B. Fudge,1 Daniel von Allmen,2 Keith E. Volmar,3 and Ali S. Calikoglu1 - (2009). 

&quot;Cushing Syndrome in a 6-Month-Old Infant due to Adrenocortical Tumor&quot;. International Journal of 

Pediatric Endocrinology 2009: 1–4. DOI:10.1155/2009/168749. ISSN 1687-9848., CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47877602) 

 

 

7.2.3.  Mellékvese-androgének; dehidroepiandroszteron 
Ahogy fentebb már szerepelt, a DHEA férfiakban az androgéneknek kicsi, nőkben nagy 

hányadát teszi ki. Androgénhatása („férfiasító” hatása) gyenge, ám egyes szövetekben 

tesztoszteronná, míg másokban (pl. a zsírszövetben) ösztrogénekké alakulhat, tehát erős hatású 

férfi vagy női nemi hormon jöhet létre belőle. 
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8. GONADOTROPINOK: FSH és LH 
 

8.1. A férfi nemi működések 

A nemi működések tárgyalását a férfiakéval kezdjük, ennek végigkövetése és megértése 

talán egyszerűbb, mint a nőié. A két nem szaporítószervrendszere ugyanazon embrionális 

szervtelepből jön létre, és here hiányában, mintegy „alapbeállításként” női fenotípus fejlődik 

ki. [A genotípus a hordozott összes gént jelenti, a fenotípus pedig azt, ami ezekből – a 

genotípusból – megjelenik. E fogalmakat vonatkoztathatjuk akár egy vagy több tulajdonságra 

is. Például, ha az Rh vércsoportrendszert tekintjük, és erre nézve az egyén genotípusa dD 

(vagyis egyik szülőjétől d génváltozatot, a másiktól D-t örökölt), akkor a fenotípusa Rh+. Ha 

genotípusa DD, akkor fenotípusa ugyanúgy Rh+; míg ha genotípusa dd, akkor fenotípusa Rh–

.] 

A férfi fenotípus kialakulásának egyik fontos kezdeti állomásaként a magzat heréje által termelt 

egyik hormon hatására a női szerveket képző telep281 elsorvad. A magzati herék már a méhen 

belüli életben megkezdik a tesztoszteron termelését, amely a férfi nemi hormonok közül a 

legfontosabb. A tesztoszteron hatására az agy tesztoszteronérzékeny idegsejtjeiben is lényeges 

változások kezdődnek meg: a sejtek száma, nagysága és kapcsolódási mintázataik is 

módosulnak. Ezt a folyamatot defeminizálásnak, „nőietlenítésnek” hívjuk. Sok embert, talán 

mindannyiunkat foglalkoztat a nők és férfiak eltérő viselkedése, legyen szó akár a társas 

magatartásról, az érzelmi életről, vagy általában a világ jelenségeinek észleléséről. E 

nyilvánvaló, sokszor sztereotipikus különbségek nyomán születnek jobb esetben a férfiakat 

vagy a nőket kikarikírozó viccek, rosszabb esetben a másik nem lenézéséig vagy gyűlöletéig 

fajuló nézetek. Viszonylag kevesen jutnak el annak megértéséig, hogy a két nem valójában két 

eltérő módon működő információfeldolgozó rendszer, s e két rendszer ugyanazt a dolgot 

szükségképpen más-más szemszögből látja, mivel más-más tulajdonságkombinációkból áll 

össze. Egy-egy feladat vagy feladattípus megoldására általában hatékonyabb az egyik vagy a 

másik rendszer, de összességében egyik sem „jobb” vagy „rosszabb” a másiknál, mint ahogy 

az alma sem jobb vagy rosszabb a körténél. Persze hajlamosak vagyunk úgy gondolni, 

természetesen mi érzékeljük és észleljük a világot úgy, ahogy „az van”, azért hasznos, ha 

időnként eszünkbe villan: a jelenségeket szükségszerűen szubjektíven észleli idegrendszerünk, 

így a két nem eltérő információfeldolgozó stílusa egymást kiegészítve vélhetően közelebb jut 

az élet dolgainak megértéséhez, mint csak az egyik vagy a másik egyedül.  

 

8.1.1. A férfi ivarmirigy: a here 

A herék páros szervet alkotva a herezacskóban helyezkednek el (151. ábra). 

Táplálásukat az ide leszálló erek biztosítják. Állományukban szorosan feltekert csövecskék 

rendszere helyezkedik el, ezeket herecsatornácskáknak nevezzük (152. ábra). A 

herecsatornácskákban termelődnek a hímivarsejtek az agyalapi mirigy FSH hormonjának 

hatására. A képződő ivarsejtek érési folyamatukat a közvetlenül a here mellett található 

mellékherében (151-152. ábra) fejezik be, innen kerülnek fel az ivarutak további részeibe az 

ondóürítés során. 

 

                                                 
281 az ún. Müller-vezeték 
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151. ábra: a here elhelyezkedése 

 

 

 
152. ábra: A here belső szerkezete 

 

 

8.1.1.1. A here hormontermelő szerepe 

Az emberi ivarsejttermelő mirigyek (mindkét nemben) egyúttal endokrin mirigyekként 

is viselkednek: nemi hormonjaink többségét ezek állítják elő. A here endokrin sejtjei a 

csatornácskák közé ékelődő sejtek, melyeket Leydig-féle interstitialis sejteknek (153. ábra) 

hívunk. Ezek termelik a férfi nemi hormonokat, melyek közül a legfontosabb a tesztoszteron. 
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153. ábra: A Leydig-féle interstitialis sejtek a herecsatornák között 

A felvétel a DE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani 

metszetanyagából készült. 

 

A hypothalamus – hypophysis – here tengely a hypothalamus üríttető hormonjának hatására lép 

működésbe. Emlékezzünk, a hypothalamus sejtjei részesülnek a limbikus rendszer által 

közvetített érzelmi és motivációs információkból, de a szagló- és a látórendszer idegi 

jelzéseiből is kapnak bemenetet. Az agyalapi mirigy megfelelő sejtjei a hypothalamus üríttető 

faktorának hatására LH-t termelnek, s ez a hormon serkenti a Leydig-sejteket a tesztoszteron 

előállítására (az FSH pedig, mint láttuk, az ivarsejttermelésre hat). A hormonális tengely – 

mindkét nemben – serdülőkorban (pubertáskorban) kezdi meg működését. Ebben a korban 

azonban nemcsak a hormonális rendszer működése vesz fel egy teljesen új mintázatot, hanem 

az idegrendszer, az agy is jelentős átalakulásokon megy keresztül. Ezekhez az alapvető, 

szabályozórendszeri változásokhoz adódnak az átalakult társadalmi helyzethez való 

alkalmazkodás problémái: a gyermek ifjú felnőtté kezd válni. Mindezek miatt a serdülőkori 

hangulatváltozások, a mások által nehezen kezelhető szociális (vagy antiszociális) 

viselkedésformák törvényszerűek. 

A férfi nemi hormonok férfiasító (androgén) és anyagcserehatásokkal is rendelkeznek. Ez azt 

jelenti, hogy a férfi nemi jellegek felépítése (androgén hatás) mellett az izomzat és a csontozat 

fejlődésére gyakorolt úgynevezett anabolikus (felépítő)282 hatásuk is van. A férfi nemben a 

nemi hormonok szintje az egyes életkorfázisokban a következőképpen alakul (154. ábra). A 

méhen belüli élet középső három hónapjában (második trimeszter) magas az androgénszint, 

ennek hatására alakulnak ki az ivarszervek. A születés utáni első évben átmenetileg újra magas 

tesztoszteronszint jellemző, ennek szerepe nem tisztázott. Ezután a serdülőkorig nagyon 

alacsony hormonszint mérhető. Az androgénkoncentráció a pubertással meredeken kezd 

emelkedni, ugyanis ebben a korban indul meg a hímivarsejttermelés (spermatogenezis), a 

megtermékenyítést biztosító járulékos mirigyek (mellékherék, prosztata, ondóhólyagok) 

váladéktermelése, valamint a külső nemi szervek fejlődése, és egyéb, úgynevezett másodlagos 

nemi jellegek kialakulása (izomzati fejlődés, arcszőrzet kialakulása, stb.). A magas hormonszint 

egészen öregkorig fennmarad: ez biztosítja az ivarsejttermelés folyamatosságát, és a járulékos 

                                                 
282 elsősorban fehérje-anabolikus 
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mirigyek állományának, működésének fenntartását. Időskorban a hormonszint lassan csökkenő 

mintázatot mutat. 

 

 

 
154. ábra: A tesztoszteron koncentrációja a vérben az egyes életkori szakaszokban. 

(Vegyük észre, hogy az X-tengely skálázása nem egyenletes léptékű.) 
 

 

A tesztoszteron férfiasító hatásai serdülőkorban: 

 - megnő a here, herezacskó, hímvessző; 

 - megindul az ivarsejttermelés; 

 - a mellékherék, a prosztata és az ondóhólyagok végső állománya kialakul, szekréciójuk 

megindul; 

 - megjelenik a nemi vágy; 

 - kialakul a közösülésre való képesség; 

 - megjelennek az éjszakai erekciók; 

 - kialakul a hónalj- és szeméremszőrzet (a női szeméremszőrzet vízszintes vonalban végződik, 

míg a férfiaké ék alakban terjed a köldök felé); 

 - megjelenik az arcszőrzet, a haj homloki vonala visszahúzódik; 

 - növekszik az általános testszőrzet. 

 

Az androgének pubertáskori anabolikus hatásai: 

 - Az évi kb. 5 cm-es gyermekkori növekedési ráta felgyorsul átlagosan 8 cm/év értékre; 

 - növekszik az izomzat; 

 - kialakul a normál csontsűrűség; 

 - a gége megnövekszik, a hangszalagok megvastagszanak, ezért mélyül a hang. 
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A sportolói teljesítményt mesterségesen növelő doppingszerek létrehozásakor férfi nemi 

hormonok szerkezeti módosításaival igyekeznek elérni azt, hogy a molekula anabolikus hatása 

nagy legyen, de androgénhatása kicsi. 

A fentiekben összefoglaltak értelmében könnyű belátni, mi a következménye, ha a nemi 

hormonok túl alacsony szinten termelődnek. Ennek felnőttkori oka a hereeltávolítás, amit 

leggyakrabban heredaganat miatt kell végrehajtani. Ilyenkor a prosztata és az ondóhólyagok 

állománya sorvad, az izomzat visszafejlődik, az arcszőrzetnövekedés lelassul, a nemi vágy 

pedig fokozatosan csökken, évek múltán akár meg is szűnhet (esetenként viszont mind az 

erekcióképesség, mind a közösülési képesség megmarad). 

 

8.1.1.2. A here ivarsejttermelő szerepe 

A herecsatornácskákban található hímivarsejtképző őssejtek folyamatosan osztódva 

termelik az ivarsejteket. A csatorna falánál helyezkednek el az őssejtek, s ahogy egyre beljebb 

haladunk a csatorna közepe felé, egyre érettebb fejlődési stádiumban lévő ivarsejteket találunk, 

legbelül a már majdnem teljesen érett hímivarsejtekkel (153., 155. ábra). A teljes érési folyamat 

nagyjából 70 napot vesz igénybe. A hímivarsejtek fejlődésének kulcsfontosságú tényezője az 

A-vitamin283. Az ivarsejttermelés intenzitása körülbelül 20 és 60 éves kor között alig változik, 

ám ezután a sejtek száma, mozgóképessége és az egészséges ivarsejtek aránya csökken (a 

kilövellt ondó mindig tartalmaz rendellenesen kialakult, torz fejlődésű, mozgásképtelen sejteket 

is). 

A hímivarsejtek zavartalan fejlődésének az A-vitamin mellett fontos tényezője a megfelelő 

hőmérséklet is, mely a testhőnél alacsonyabb. Ezért helyezkednek el a herék a hasüregen kívüli 

herezacskóban. Az alacsonyabb hőmérsékletet kialakító és fenntartó tényezők tehát egyrészt a 

testtől való távolság, másrészt pedig a here és a test között közlekedő, párhuzamos lefutású 

artériák és vénák közötti ellenáramú hőkicserélés, melynek révén a visszaáramló vénás vér hűti 

az érkező artériás vért. Hasonló, ellenáramú kicserélési folyamatot láthattunk a vesében, az 

ozmotikus rétegzettség kialakítása során (ott természetesen nem hő-, hanem anyagkicserélés 

történik). 

A herecsatornácskák hímivarsejtképzésének hormonális feltétele az FSH mellett a tesztoszteron 

(androgének) jelenléte. Mivel azonban a Leydig-sejtek által végzett androgénszekréciót az LH 

irányítja, közvetve az LH is szükséges a spermatogenezishez. 

 

                                                 
283 a csírasejtek sejtmagjába kötődve, azok génkifejeződését szabályozza 
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155. ábra: A hímivarsejtek képződése a herecsatornácskákban 

 

 

A hímivarsejtek – másnéven spermiumok (156. ábra) – az érés során egyre zsugorodnak, és a 

sejtmag a sejt egyik pólusába vándorol: ez a régió alakul feji résszé. A spermium fejében az 

örökítőanyagot tartalmazó sejtmag mellett egy enzimekkel telt, lapos membránzsákocska is 

létrejön, melyet acrosomának nevezünk (jelentése „csúcsi/szélső test”). Ennek enzimjei fogják 

a petesejtet védő vastag burkokat elbontani ahhoz, hogy a spermium sejtmagja be tudjon hatolni 

a petesejtbe. A sejt ellentétes végén farki rész, másnéven ostor (flagellum) alakul ki. Az 

ostorban összhúzékony fehérjeszálak találhatóak, melyek a mozgást biztosítják. A fej és a farok 

között a középdarab nevű rész helyezkedik el, melyben spirális elrendeződésben 

mitokondriumokat találunk. Ezek szerepe a mozgáshoz szükséges energia biztosítása.  
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156. ábra: A hímivarsejt felépítése 

 

 

A herében található hímivarsejtek még nem teljesen érettek: nem képesek sem önálló mozgásra, 

sem pedig a petesejt megtermékenyítésére (vagyis burkainak lebontására és a behatolásra). E 

két képességüket a mellékheré(k)ben szerzik meg284  Az érett hímivarsejtek az ivarutakon 

keresztül haladva jutnak ki a testből, hogy a petesejtet megtermékenyíthessék. Ennek az útnak 

az állomásait a következőkben tekintjük át. 

 

8.1.2. A férfi szaporítórendszer felépítése 

A herék mellett található mellékherék az ondóvezetékekben folytatódnak (157. ábra), 

melyek a hasüregbe felszállva elhaladnak a húgyhólyag mellett, megkerülik, majd ahogy a 

hólyag alá érnek, csatlakozik hozzájuk a két ondóhólyag. Az ondóhólyagok fruktózban gazdag 

váladékot termelnek, amely az ondó fő részét adja. A fruktóz biztosítja a hímivarsejtek 

mitokondriumainak az „üzemanyagot”, hiszen ezt oxidálva (elégetve) tudják a mozgáshoz 

szükséges ATP-t előállítani. Az ondóvezetékek ezután a dülmirigy vagy prosztata állományába 

futnak, és az ott áthaladó húgycsőbe (urethra) torkollnak. A dió nagyságú prosztata váladéka – 

mely szintén az ondófolyadék részét képezi – olyan anyagokat tartalmaz, melyek védik a 

hímivarsejteket és segítik mozgásukat. Kémhatása lúgos, ami segít a hüvely savas kémhatását 

a hímivarsejtek számára kedvezőbbé tenni.285  

 

                                                 
284 Itt nagyjából két-három hétig tartózkodnak. Mivel önálló mozgásra kezdetben képtelenek, a 

herecsatornácskákból az ott termelődő folyadék szállító hatása, valamint a csatornácskákat burkoló 

összhúzékony sejtek és a herezacskó simaizomzatának kontrakciói segítségével jutnak el a mellékherébe. 
285 A dülmirigy húgycső körüli izmai összehúzódásukkal megakadályozzák a vizeletürítést az ondókilövellés 

alatt. 



223 

 

 
 



224 

 

 
157. ábra: A férfi szaporítószervrendszer 

 

Az ondóhólyagok és a dülmirigy után további járulékos mirigyekként a bulbourethralis286 

mirigyek vagy Cowper-féle mirigyek kapcsolódnak az ivarutakhoz. Váladékuk áttetsző, nyúlós, 

és nemi izgalom hatására ürül a húgycsőbe. A váladék kémhatása enyhén lúgos, ennek 

köszönhetően a vizelettől savas urethrán védőréteget képez, bevonva annak belsejét. 

Az ondó (sperma) tehát az ondósejtek (spermiumok) és a járulékos mirigyek által termelt 

ondófolyadék együtteséből áll. 

A húgycső a hímvesszőben folytatódik. A hímvessző vagy penis henger alakú szerv, melynek 

belsejében három erectilis (vagyis vérrel megtelve merevedőképes) egység található (158. 

ábra), melyeket közösen barlangos testeknek hívunk. A két dorsalis helyzetű neve corpus 

cavernosum287 (ez a kifejezés maga jelenti szó szerint a barlangos testet), a ventralis helyzetűé 

pedig corpus spongiosum (jelentése „szivacsos test”), magyar elnevezése húgycső barlangos 

test. Ahogy magyar neve jelzi is, a corpus spongiosumban fut a húgycső. 

 

 
158. ábra: A hímvessző keresztmetszeti felépítése eltérő keresztmetszeti magasságokban 

felfelé haladva (balról jobbra)  

 

                                                 
286 a „bulbo” előtag az alábbiakban tárgyalandó corpus spongiosum hátsó, hagymaszerűen megvastagodó végére 

utal, melynek anatómiai neve bulbus –  a mirigyek a bulbus mellett helyezkednek el 
287 többesszámban corpora cavernosa 



225 

 

 

A két corpus cavernosum hátul, a szeméremcsonton rögzül, elöl pedig elkeskenyedik, 

kihegyesedik, és a corpus spongiosum elülső, kiszélesedő vége borul rájuk, a makkot (glans) 

alkotva (159. ábra). A három erectilis egység belseje öblös szerkezetű, az öblök vérrel telhetnek 

meg. A két dorsalis barlangos testet egy inas lemez, a tunica albuginea borítja, amely a 

barlangos testek vérrel való telítődése esetén kifeszül, s ilyenformán határt szabva a 

térfogatnövekedésnek, biztosítja a merev állapotot. A corpus spongiosum kisebb véröblöket 

tartalmaz, és kívülről sem borítja olyan erős burok, mint a corpus cavernosumokat, ezért 

merevedőképessége korlátozottabb, lehetővé téve így az ejakulátum haladását a húgycsőben. 

Hátsó vége hagymaszerűen megvastagszik (159. ábra). Elöl, a makk tövében rögzül a penist 

borító bőr, mely innentől kettőzetként halad előre, s a visszahúzható fitymát288  alkotja. 

 

 
159. ábra: A penis erectilis szövetei 

 

 

                                                 
288 lat.: praeputium 
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8.1.3. A férfi nemi aktus élettani történései 

A nemi izgalom hatására létrejövő nemi aktus két fő fázisra bontható. Az első a 

merevedés (erekció), a második pedig az ondóürítés. Ez utóbbi fázis két szakaszból áll: az 

emisszióból, melynek során a hímivarsejtek és az ondófolyadék bekerül a húgycsőbe, valamint 

az ejakulációból, ami az ondó kilövellését takarja. 

 

8.1.3.1. Erekció 

A merevedés során a hímvessző térfogata mintegy nyolcszorosára nő a legkisebb, petyhüdt 

állapothoz képest. Nyugalmi helyzetben a barlangos testek véröbleinek simaizmai részlegesen 

összehúzott állapotban vannak. Ez az összehúzottság hideg víz vagy nagy izgalom hatására 

tovább fokozódik. A penis arterioláinak simaizmai szintén kontraháltak, így a hímvessző 

vérátáramlása minimális, csak a tápláló szerepet biztosítja. Nemi izgalom hatására azonban 

mind az arteriolák, mind a barlangos testek simaizmai ellazulnak. Ezáltal a vérbeáramlás 

megnő, a beérkező vér pedig csapdába esik a táguló véröblökben, melyek így gyorsan 

telítődnek. A nyugalmi állapotú tunica albugineát289 alkotó kötőszöveti rostok hullámos 

lefutásúak, mely rostok a barlangos testek növekedésének hatására kiegyenesednek, és ezzel a 

kifeszülő tunica albuginea lefékezi a térfogatnövekedést. A tunica albuginea alatt futó venulák 

a növekvő térfogat miatt a tunicának nyomódnak, s így a vénás elfolyás akadályozódik. Ez a 

teljes erekció állapota. 

Az erekció kiváltásában részt vesznek a szimpatikus idegrendszer rostjai290 is, de a fő szerep a 

paraszimpatikus idegeké291. Legfontosabb molekuláris mechanizmusa a NO (nitrogén-

monoxid) felszabadulása (az idegvégződésekből és egyéb szövetekből), mely molekula 

simaizom-ellazító hatású. A NO jelenlétének és szerepének felfedezése az impotenciakezelés 

új korszakát nyitotta meg: a NO hatását meghosszabbító gyógyszermolekulák alkalmazásával 

lehetővé vált bizonyos működési zavarok orvoslása. 

Az erekciót létrehozó okok kétfélék lehetnek. Egyik oldalról a lelki működések hatnak: 
erotikus látvány, olvasott vagy hallott szöveg, sőt, tisztán a képzelet is létrehozhatja292. Másik 

oldalról a puszta fizikai ingerlés is hatásos: a nemi szervek és egyéb testrészek mechanikai 

stimulációja reflexek útján képes az erekciót kiváltani. Normális esetben a két út együtt, 

egymást erősítve működik. 

 

8.1.3.2. Emisszió és ejakuláció 

A nemi együttlét alatt a pszichés izgalom, az érintési, látási, hallási ingerek, valamint a 

hímvessző ritmikus súrlódása reflexfolyamatokat és tudatosuló érzeteket váltanak ki. A 

reflexek eredménye az emisszió, melynek során a hímivarsejtek és az ondófolyadék a húgycső 

kezdeti szakaszába kerülnek293  A reflex további történéseit az ondófolyadéknak a húgycsőre 

kifejtett ingerlése váltja ki. Ennek során az ondóvezetékek simaizmai hirtelen összehúzódnak 

(ehhez vázizomtevékenység is járul), aminek eredményeképpen megtörténik az ondókilövellés 

vagy ejakuláció. Ennek során 2–5 ml sperma ürül, amely változó számú (200 millió – 500 

millió) hímivarsejtet tartalmaz (a hímivarsejtszám nem feltétlenül áll kapcsolatban az 

ondómennyiséggel). Az ürített ondó mennyiségét és a sejtek számát az egyéni sajátosságokon 

kívül több egyéb tényező is befolyásolja, mint például a stresszes/nyugodt életmód, a 

táplálkozás, a dohányzás, megelőző ejakuláció(k) időbeli távolsága, stb. Az ejakulációhoz 

                                                 
289 vastagsága két-három milliméter  
290 a thoracalis gerincvelői idegek közül a Th10-Th12 
291 sacralis szakasz; S2-S4 
292 Emlősfajokban a legfontosabbak általában a szagingerek, ezek szerepe embernél alárendeltebb, de nem 

elhanyagolható (lásd illatszerek). 
293 kezdeti lépésként a mellékhere váladéka ürül, később az ondóhólyagoké és a prosztatáé is hozzáadódik ehhez. 

Az emisszió-reflex előidézője az ondóvezetékek összehúzódó mozgása. 
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férfiakban az orgazmus élménye társul. A férfi orgazmus általában rövidebb idő alatt alakul ki, 

mint a női.294 Az orgazmust és ejakulációt férfiakban refrakter (ingerelhetetlen) állapot követi, 

vagyis újabb orgazmus egy ideig nem váltható ki. A refrakter időtartam hossza a kor 

előrehaladtával növekszik. 

Az orgazmus lezajlását követően az erekció oldódik: a véröblök és az arteriolák simaizmai 

összehúzódnak, a hímvessző térfogata csökkenni kezd, a vénák megnyílnak, és a vér kiáramlása 

fokozódik. 

 

 

8.2. A női nemi működések 
A női nemi működések tárgyalását az előbbitől eltérően a szaporítószervrendszer felépítésének 

áttekintésével kezdjük, majd a menstruációs ciklus folyamatait és hormonális szabályozását 

taglaljuk, végül a nemi aktusról, az állapotosságról, a szülésről, a szoptatásról és a termékeny 

kor végének eseményeiről lesz szó. 

 

8.2.1. A női szaporítószervrendszer felépítése 

A női ivarsejtek a mandula nagyságú petefészkekben termelődnek (160-161. ábra). Ezek 

latin neve ovarium (a latin „ovum” szó tojást, petét jelent). A petefészkeket követő egységek a 

petevezetők, melyeket petevezetékeknek vagy méhkürtöknek is szokás nevezni (latin névvel 

oviductus vagy tuba uterina)295. A petefészkek és a petevezetők között közvetlen átjárás, 

átvezetés nincsen. Az izmos falú petevezetékek ujjszerű nyúlványaikkal mintegy körülsöprik 

az ovariumot, így segítve a petefészekből kiszabaduló érett petesejt átjutását a méh felé. A körte 

alakú méh (uterus) három rétegből épül fel. Kívül egy kötőszöveti hártya borítja, középen 

található a legvastagabb réteg, melyet simaizomszövet alkot, belül pedig egy nyálkahártyaréteg 

helyezkedik el, melyet endometriumnak nevezünk. A menstruációs ciklus lényegi történései ez 

utóbbi rétegre korlátozódnak. A méh hüvely felé eső része a méhnyak vagy cervix, nyílása pedig 

a (külső) méhszáj. A belső ivarszervek természetesen nem csak úgy „úszkálnak” a hasüregben, 

hanem kötőszöveti hártyák és szalagok rögzítik helyzetüket. Az ivarutak következő állomása 

az oldalnézetből a húgyhólyag és a végbél között (161. ábra) elhelyezkedő hüvely (vagina), 

amely egy átlagosan nyolc centiméter hosszú, körkörös izmokkal ellátott, cső alakú szerv. 

Nyílását egy változatos alakú nyálkahártyaredő, a szűzhártya zárja le. A szűzhártya nemcsak 

az első, behatolással járó nemi aktus során szakadhat el, hanem például egyszerűen tampon 

használatától vagy sportolás közben is. Ez lehet fájdalommal járó vagy észrevétlenül lezajló 

jelenség is. 

 

                                                 
294 Magasabb idegi központok képesek bekövetkezését gátolni. 
295 nagyságuk mintegy 12 centiméternyi. 
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160. ábra: A belső női ivarszervek elhelyezkedése egymáshoz képest 
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161. ábra: A női ivarszervek keresztmetszeti képe 

 

A női nemi szervek külső elhelyezkedésű részei alkotják a szeméremtestet, melynek latin neve 

vulva (162. ábra). Felső helyzetben, a kisajkak találkozási pontjánál találjuk a csiklót vagy 

clitorist, amely erectilis szövetből – két corpus cavernosumból – áll, de a hímvesszőéhez 

hasonló jelentős térfogatnövekedési képességgel nem rendelkezik. Idegvégződésekben 

rendkívül gazdag szerv, a férfi makkal analóg. 

 

 
162. ábra: A szeméremtest felépítése 

 

 

A hüvelynyílást és a húgycsőnyílást körülölelve két oldalról találhatóak a kisajkak, kívül pedig 

a nagyajkak, melyeket főként zsírszövet tölt ki. A kisajkak fejlődéstanilag a férfi barlangos 

testeknek felelnek meg. A férfi bulbourethralis mirigyekkel analóg képződmények a Bartholin-
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mirigyek (163. ábra), amelyek a nagyajkak szövetébe ágyazottan helyezkednek el, 

kivezetőcsövük pedig a kisajkak belső felszínére nyílik, a hüvely bejáratába. Nemi izgalom 

hatására síkosító váladékot termelnek.296
  

 

 
163. ábra: A Bartholin-mirigyek elhelyezkedése 

 

8.2.2.  A petesejttermelés 

Legközelebbi rokonainkban, a főemlősökben, és így az emberben is, a szaporodás 

leválik az évszakoktól való függésről, és megjelenik a menstruációs ciklus. Ennek során egy 

petesejt megérik, és képes lesz megtermékenyítődni. A menstruációs ciklusok a serdülőkor 

idején (körülbelül 12 éves kor) indulnak, és a termékenységi korszak végéig (körülbelül 50 éves 

kor), a menopausáig tartanak. A női szervezet teljes csírasejtkészlete magzati korban jön létre: 

nagyjából a várandósság félidejénél éri el maximumát (6-7 millió), utána pedig az egész életen 

át csökken. Születéskor már csak körülbelül 400 ezer petesejtkezdemény marad, a serdülőkor 

elejére pedig mintegy 200 ezer. Ez még mindig hatalmas mennyiség, hiszen az élet termékeny 

időszakában összesen körülbelül 400 petesejt érik meg. Mivel időközben nemcsak a megérett 

petesejtek számával csökken a készlet, hanem egyéb módokon is (lásd például az alábbiakban 

tárgyaltakat), a menopausa időszakára alig marad csírasejt a petefészekben. 

A petesejtkezdeményt hormontermelő képességgel rendelkező sejtek rétegei veszik körül. Ezt 

a képződményt együtt tüszőnek hívjuk. Amikor egy petesejt érni kezd, nem egyedül teszi ezt, 

hanem egy körülbelül 10 tüszőből álló csapat indul fejlődésnek297. Ebből a csapatból egy, a 

többinél gyorsabban fejlődő, úgynevezett domináns tüsző lesz az, amelyik be is fejezi az érést, 

a többi elsorvad. Hozzávetőlegesen minden századik esetben két vagy több petesejt is megérik, 

és így esély nyílik a két- vagy akár többpetéjű ikrek megfoganására. (Érdekesség, hogy a 

csoportos érési folyamat serdülőkor előtt is zajlik, ám ekkor mindegyik, érésnek indult tüsző 

elpusztul programozott sejthalállal). Miközben a tüsző érik, növekszik a petesejtet körülvevő 

sejtek száma és ezért a rétegek vastagsága, így, mire a teljesen érett állapotot eléri, 1–2 cm 

átmérőjű struktúra, az ún. Graaf-tüsző298 alakul ki 164. ábra. A teljes érés nagyjából 210 napig 

tart, azaz körülbelül háromszor annyi időt vesz igénybe, mint a hímivarsejt megérése. 

 

                                                 
296 A férfi prosztatának megfelelő mirigyek nőkben a húgycső nyílása mellett található paraurethralis vagy 

periurethralis mirigyek. 
297 ez a szám fiatalabb korban 15-20, később kevesebb 
298 leírója R. de Graaf; 1672 
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8.2.3. A női nemi működések hormonális szabályozása 

A női szervezetben a nemi működések hormonális szabályozása során nemcsak a már 

megismert negatív, gátló típusú visszacsatolási mechanizmusok működnek, hanem pozitívak 

is: a keletkezett termék (a petefészek által előállított hormon) koncentrációjától függően 

nemcsak gátolhatja, hanem serkentheti is a központ működését, fokozva így saját termelődését. 

A hypothalamus – agyalapi mirigy – petefészek tengely a negatív és pozitív visszacsatolások 

következtében lineáris kapcsolásból ciklikus rendszerűvé válik. A pubertásban meginduló FSH 

és LH termelésének hatására a petefészekben elkezdődik az ivarsejttermelés és a 

hormontermelés is. Az LH a hormontermelésre hat, míg az FSH a hormontermelésre és a 

petesejtképződésre (oogenesis) is. Az agyalapi mirigy serkentésének hatására a petefészek női 

nemi hormonokat – ösztrogéneket és progeszteront – termel. Az ösztrogének egy többféle 

molekulából299  álló vegyületcsoport. Az ösztrogének felelősek a test nőiesítéséért, úgy, ahogy 

az androgének felelősek a férfi nemi jellegek kialakításáért. 

 

Az ösztrogének hatásai serdülőkorban: 

 - Megjelenik az első menstruáció; 

 - a hüvely nyálkahártyája átalakul: szekrétuma savassá válik, ezért megváltozik 

baktériumflórája – tejsavképző baktériumok telepednek meg rajta (ezek távoltartanak más, 

káros baktériumokat); 

 - megnő a méh és a petevezetők; 

 - a külső nemi szervek (clitoris, szeméremajkak) növekedésnek indulnak; 

 - a szeméremdomb zsírszövete megnagyobbodik; 

 - kialakul a szeméremszőrzet; 

 - fejlődésnek indulnak az emlők; 

 - a zsírszövet női szervezetre jellemző eloszlása kialakul; 

 - a medencecsontok növekedésével kialakul a nőiesen széles csípő; 

 - az alacsony androgénszint miatt az izomzat és a gége nem esik át olyan nagymérvű 

fejlődésen, mint a fiúk izomzata és gégéje. 

 

A női nemi éréshez kapcsolódik az a jelenség, melynek iparosodott gazdaságú társadalmak 

lehettek tanúi az elmúlt és az azt megelőző században (19–20. sz.). Európában és Észak-

Amerikában ebben az időszakban a bőséges és jó minőségű táplálék az egészségügyi 

körülmények javulásával együtt azt eredményezte, hogy a testi növekedés üteme és a nemi érés 

felgyorsult. Ez a folyamat akceleráció néven ismert (a latin „acceleratio” szó gyorsulást jelent). 

A nemi érés felgyorsulásának jelzője az volt, hogy az első menstruációs vérzés (menarche) 

ideje átlagosan évtizedenként 2-3 hónappal előrébb tolódott. A problémát az okozza, hogy a 

növekedés és a testi érés előrébb hozódását nem követi a pszichés fejlődésé, így a test egyre 

korábbi felnőtté válásával a még gyermeki lélek kénytelen szembesülni. Az akceleráció 

folyamata az 1940-es években megállt. 

 

8.2.4. A menstruációs ciklus hormonális szabályozása 

A menstruációs ciklusban a petefészekben zajló történések összekapcsolódnak és 

összehangolódnak a méhnyálkahártya átalakulásával, s a folyamatot a méhnyaknyák változásai 

is kísérik. 

 

8.2.4.1. Az ovarialis ciklus 

                                                 
299 ösztron, ösztradiol, ösztriol 
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A női nemi ciklusnak nincs kezdete vagy vége, hiszen körfolyamat, de az egyszerűbb 

tárgyalhatóság kedvéért – megegyezés szerint – a ciklus kezdetének a menstruációs vérzés első 

napját tekintjük. A ciklus statisztikai átlagban 28 napig tart, ami egy holdhónapnak felel meg. 

A ciklust három szakaszra tagolhatjuk. Az első a follicularis fázis, melyben az egyik 

petefészekben található egyik tüsző megérik, s közben hormonokat termel. E fázis hossza erős 

egyéni szórást mutat, de átlagosan 14 napig tart. Ezt követi egy rövid, de fontos fázis: az érett 

petesejt kiszabadulása, az ovuláció. A harmadik fázisban a tüsző maradék sejtjeiből az 

úgynevezett sárgatest (corpus luteum) jön létre, amely szintén egy fontos hormontermelő 

egység. Ez utóbbi fázis újabb 14 napot ölel fel, amely a follicularis fázisénál jóval stabilabb 

érték. Az alábbiakban e három fázis történéseit tekintjük át részletesebben. 

Egy új ciklus az agyalapi mirigy gonadotropinjainak, az FSH-nak és az LH-nak a 

hatására indul el. Az FSH hatására a domináns tüsző további fejlődésnek indul, sejtjei 

szaporodnak és egyre növekvő mennyiségű ösztrogént választanak el, valamint egy újabb 

csoport tüsző sorozódik be egy későbbi ciklushoz. 

Az LH fokozza a tüsző ösztrogéntermelését300. Az alacsony ösztrogénkoncentráció negatív 

visszacsatolást érvényesít a központon, vagyis az FSH- és LH-termelést gátolja. 

Ahogy a tüsző növekszik, egyre emelkedő mennyiségű ösztrogént juttat a vérbe. Az 

ösztrogének egyik fontos funkciója az, hogy az előző ciklusban elvesztett méhnyálkahártyát 

regenerálják (ld. alább, az endometrialis ciklusnál). Egy bizonyos koncentrációérték felett az 

ösztrogének negatív visszacsatolása pozitívba csap át, és serkenti a központ LH (és FSH) 

termelését. Az LH szintje a vérben meredeken megemelkedik, és ezen LH-csúcs hatására – 

körülbelül 24 órával később – megtörténik az ovuláció, vagyis az érett petesejt kilökődése a 

tüszőből és a petefészekből (164-165. ábra). Az LH-csúcs hatására mérsékelten megnövekedő 

progeszteronszint miatt az úgynevezett bazális testhőmérséklet (közvetlenül a reggeli ébredés 

után, mindennemű mozgási tevékenység előtt mért testhőmérséklet) néhány tized ºC-fokkal 

megemelkedik. 

Az ovuláció általában a ciklus félidejében történik, ám a follicularis szakasz hosszának 

bizonytalansága miatt nehezen megjósolható bekövetkezésének pontos ideje. A petesejt a 

petefészekből kilépve a petevezető nyílásához kerül, kis ideig tulajdonképpen a hasüregben 

tartózkodva. A petefészekben eközben megkezdődik a ciklus lutealis vagy progeszteron-fázisa: 

a tüsző megmaradt sejtjei fokozatosan átalakulnak, enzimkészletük megváltozik, és a tüszőből 

az úgynevezett sárgatest (corpus luteum) jön létre. 

 

                                                 
300 A tüsző falát alkotó különböző sejtek rétegei eltérő enzimkészletüknek köszönhetően az ösztrogénszintézis 

eltérő fázisainak végrehajtására specializálódtak. A szintézis első lépésében a koleszterin előanyagból 

progeszteron állítódik elő, amelyet az egyik sejtréteg androgénekké alakít. Az androgéneket egy másik tüsző-

sejtréteg fogja ösztrogénekké konvertálni. Nos, az LH hatására mind a progeszteron-, mind az androgénszekréció 

fokozódik, miáltal az ösztrogének szintézise növekszik. 
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164. ábra: A tüsző fejlődése a menstruációs ciklus során. (A valóságban a tüsző nem 

vándorol körbe a petefészekben, ám így egy ábrán belül feltüntethetőek a történések.) 
 

 

A sárgatest ösztrogént és progeszteront termel, melyek negatív visszacsatolással gátolják az 

FSH és az LH termelődését, hogy ne induljon el egy újabb ciklus. A progeszteron ezenkívül 

előkészíti a méhnyálkahártyát az időközben potenciálisan létrejövő embriókezdemény 

befogadására, mert a progeszteron az ösztrogének hatására felépült nyálkahártyát fenntartja. 

Ha a petesejt nem termékenyül meg, a sárgatest sorvadni kezd, így természetesen 

hormontermelése egyre csökken. Emiatt egyrészt nem lesz, ami megtartsa a méhnyálkahártyát, 

ezért az menstruációs vérzés kíséretében távozik a szervezetből. Másrészt a központ felé 

érvényesülő negatív visszacsatolás is megszűnik, s az agyalapi mirigy felszabadulva a gátlás 

alól, FSH-t és LH-termelését növeli, ezáltal pedig egy újabb ciklus indul be.301  

 

8.2.4.2. Az endometrialis (menstruációs) ciklus 

Hogy a petesejt megérve, egy esetleges megtermékenyülést követően képes legyen 

további fejlődésre, fontos, hogy a méh előkészüljön a befogadására. Ezért a méhben szintén egy 

körfolyamat zajlik le, s ez összehangolódik a petefészek-ciklussal. A serdülőkor kezdetén 

peteérés nélküli, úgynevezett anovulációs ciklusok zajlanak, melyekkel a méh, mondhatni, 

„még nem élesben próbálkozik”, felkészülve a majdani, termékenységi időszakban zajló 

működésére. A ciklikus történések a méhnyálkahártyát (endometriumot) érintik leginkább. A 

méhnyálkahártya legbelső rétege, az ún. funkcionális réteg minden ciklus során megvastagszik, 

majd lelökődik. A méh-ciklusok első szakaszát proliferációs vagy ösztrogén-fázisnak 

nevezzük. Ebben az intervallumban az előző ciklus nyálkahártya-lelökődését követően 

megmaradt, körülbelül 0,5 mm vastag endometrium sejtjei szaporodnak (proliferálnak; innen a 

fázis egyik elnevezése), és a réteg mintegy tízszeres vastagságúra növekszik. Az újjáépülés a 

tüsző által termelt ösztrogének hatására indul el és zajlik le (innen a fázis másik elnevezése). A 

sejtek szaporodását az artériák növekedése is kíséri, hiszen megtermékenyülés esetén a méhnek 

biztosítania kell majd a beágyazódó embriókezdemény táplálását. Az ovuláció után az 

                                                 
301 A sárgatest maradványa egy heges szövet, a fehértest (corpus albicans). 
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ösztrogének szintje lecsökken, így az endometrium növekedése is megáll. Ezzel veszi kezdetét 

a lutealis vagy szekréciós fázis, melyben a corpus luteum által termelt progeszteron hatására a 

méhnyálkahártya befogadókész állapotban fennmarad. Ebben a fázisban az endometriumnak 

megnő a mirigyállománya és artériái is megerősödnek, ezzel tovább készül az esetleges 

megtermékenyítésre. Ezzel párhuzamosan azonban már megindulnak azok a változások is, 

melyekkel a lelökődésre készül elő302, tehát a méh egyidőben mindkét lehetséges forgatókönyv 

történéseire – az embriókezdemény befogadására és a méhnyálkahártya távozására is – 

felkészül. Ha megtermékenyítés nem történt, a sárgatest sorvad, progeszteronszintézise 

csökken, a méhnyálkahártya sejtjeiből pedig gyulladási mediátorok szabadulnak fel. Ezek 

hatására méhösszehúzódások és az artériák falának kontrakciói indulnak meg, a görcsös 

összehúzódás pedig vérellátási hiányt okoz, ami szövetelhaláshoz is vezet. A folyamat végső 

lépéseként fehérjebontó (proteáz) enzimek aktiválódnak, melyek elbontják az artériafalakat, 

ennek következtében pedig vérzés kíséretében lelökődik az endometrium belső rétege. A 3–7 

napig tartó menstruációs vérzés során mintegy 30-50 ml vér veszik el. 

 

 
165. ábra: A hormonális háttér, a tüsző-sárgatest és a méhnyálkahártya változásai a 

menstruációs ciklus során 

                                                 
302 pl. ún. uterinalis természetes ölősejtek megjelenése 
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8.2.4.3. A méhnyaknyák állapotának változásai 

A megtermékenyítést erőteljesen befolyásoló tényező a méhnyak átjárhatósága, melyet 

alapvetően a méhnyak nyálkahártyájának sejtjei által termelt nyák határoz meg. Ennek 

mennyisége a ciklus follicularis fázisában termelt ösztrogének hatására megnő, állaga pedig híg 

és nyúlós lesz, amivel a méhnyak megkönnyíti a hímivarsejtek feljutását. Ezzel szemben a 

lutealis fázisban termelt progeszteron hatására a méhnyaknyák mennyisége csökken, állaga 

viszkózussá, sűrűvé válik, ami akadályozza a hímivarsejtek mozgását. A méhnyaknyák 

jellemzői meglehetős biztonsággal mutatják a megtermékenyíthetőség optimális időszakát. 

 

8.2.5.  A női nemi aktus 

A nemi aktusban mindkét fél aktív részvétele esetén kínálkozik a legtöbb esély arra, 

hogy a felek kölcsönösen harmonikus szexuális örömöt éljenek meg. Azonban kizárólag a 

megtermékenyítéshez nem szükséges a nő részvétele, sőt, beleegyezése sem, ahogy ezt sajnos 

rengeteg erőszakos úton létrejött terhesség tanúsítja. A nemi izgalom kialakulásához a 

férfiakkal foglalkozó részben már taglalt módon pszichés és testi ingerek együtt vezetnek. A 

különféle – látási, hallási, tapintási, szaglási – érzőcsatornákon át érkező és az elképzelt ingerek 

alkotják a pszichés izgalom létrejöttének alapját, míg a fizikai úton kiváltódó nemi izgalom a 

külső nemi szervek, a mell és egyéb területek mechanoreceptorainak ingerlésével alakul ki. 

Ennek hatására az erectilis szövetek – a csikló és a kisajkak – vérrel telnek meg, nő a hüvely 

vérátáramlása, és a Bartholin-mirigyek által termelt síkosító váladék elősegíti a hímvessző 

behatolását a hüvelybe (ezt a férfi bulbourethralis mirigyeinek váladéka is segíti). A nemi 

izgalom kiváltásában szerepet kapó idegi útvonalak valószínűsíthetően megegyeznek a 

férfiakéival, ám mivel az izgalmi történések nem köthetőek olyan egyértelmű jelenségekhez, 

mint a férfi erekció és ejakuláció, a pontos női idegi háttérről kevesebb információval 

rendelkezünk. A mechanoreceptorokban leggazdagabb területek a clitoris és a húgycsőnyílás 

környéke (a hüvelyben viszonylag kevés ilyen idegvégződés található). Ezek tartós ingerlése a 

pszichés hatásokkal együtt orgazmusélmény kialakulásához vezet. Az orgazmust a hüvely 

simaizmainak és a medence harántcsíkolt izmainak ritmikus összehúzódása kíséri, mely 

jelenség segíti a hüvelyfal ráfeszülését a hímvesszőre. Az izomkontrakciók belsőbb régiókban 

is zajlanak: a méhizomzat is összehúzódik, s így szívóhatást kifejtve könnyíti meg a 

spermiumok feljutását.303 Az orgazmus a nőkben átlagosan hosszabb idő alatt jön létre, mint a 

férfiakban, és tovább tart. A női orgazmust nem feltétlenül követi refrakter állapot, így akár 

többször egymás után létrejöhet. 

 

8.2.6.  Megtermékenyítés, várandósság és szülés 

Ebben a részben azt fogjuk áttekinteni, mi történik, ha a petesejt megtermékenyül. A 

megtermékenyíthetőségnek meglehetősen szoros időkorlátai vannak, ugyanis a petesejt csak az 

ovulációt övező néhány tucat órában képes a hímivarsejttel egyesülni. A petesejt kilökődését 

követően legfeljebb egy napig termékenyíthető, a spermiumok pedig legfeljebb 48 óráig őrzik 

meg termékenyítőképességüket. Ezért például az ovuláció előtt egy-két nappal feljutott 

hímivarsejtek még megtermékenyíthetik azt a petesejtet, amely a közösüléskor még a tüszőérés 

utolsó időszakában járt. Sőt, a képet tovább árnyalja, hogy maga a közösülés és orgazmus is 

elősegítheti az ovuláció bekövetkezését. 

A hüvelybe jutó nagyjából 250 milliónyi hímivarsejt felfelé tartó útja közben nagy 

„lemorzsolódásnak” van kitéve: a méhbe átlagosan körülbelül 100 ezer ér el, míg a 

petevezetőkbe összesen körülbelül csak 200 darab. A kétszázból egy lesz az (ritkán kettő vagy 

                                                 
303 A mechanoreceptorok ingerlése oxitocinelválasztást is kivált, ami, ha a progeszteron gátló hatása nem 

érvényesül, szerepet játszhat az méhizom-kontrakciók kialakulásában. 
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több), amelyik megtermékenyíti a petesejtet. Emiatt világossá válik, miért kell a férfi 

szervezetnek ilyen óriási feleslegben termelnie a spermiumokat. Maga a megtermékenyítés 

leggyakrabban a petevezetőben megy végbe. A spermiumok idáig tartó eljutása elég gyors 

folyamat: mintegy öt perc alatt érnek a petevezeték szabad végébe. A hímivarsejtek feljutásához 

a női szervezet is hozzájárul. A follicularis fázisban termelt ösztrogének hatására biztosítódik a 

hüvelynyálkahártya megfelelően savas kémhatása, ami a hímivarsejtek mozgását serkenti, 

valamint a méhnyaknyák is folyékony, könnyen átjárható állapotúvá válik. 

A petevezeték rojtos vége, mely a petefészket öleli (160-161. ábra) csillós hámjának 

köszönhetően a petevezető üregébe irányítja az ovulációkor kiszabadult petesejtet. Az önálló 

mozgásra nem képes petesejt további útját a méhig a petevezető csillós hámjának és 

perisztaltikus összehúzódásainak köszönhetően teszi meg. A méh felé haladó petesejt a feljutó 

hímivarsejtekkel találkozik, s ezek a petesejt receptoraihoz kapcsolódva megpróbálják átfúrni 

magukat a női ivarsejtet védő rétegeken. A versengő spermiumok közül az egyik 

győzedelmeskedik, s miután sikerült a sejthártyáig jutnia, membránja egyesül a petesejtével, és 

a sejtmagot tartalmazó feji része a petesejtbe hatol. A bejutási folyamat molekuláris 

reakciósorozatának kivitelezői az acrosoma molekulái (166. ábra). 

Amint a hímivarsejt bejutott, a petesejt sejthártyája visszahúzódik, ezzel megakadályozza, hogy 

más spermiumok is behatoljanak. Ezután a két sejtmag egyesül, és egy új élet kezdődik. A 

megtermékenyített petesejtet (azaz a petesejt és a hímivarsejt egyesülése utáni sejtet) zigótának 

nevezzük. A megtermékenyítés sok esetben nem vezet állapotossághoz: a zigóták és a belőlük 

létrejövő embriókezdemények nagy része spontán abortuszon keresztül elvész, és a megindult 

terhességet csupán egy megkésett vérzés jelzi.  

 

 
166. ábra: A spermium behatolása a petesejtbe 

 

 

Ezen a ponton érdemes kitérni az ikerterhességek jelenségére. Az egypetéjű ikrek akkor 

fogannak, amikor a zigóta osztódás közben – ismeretlen ok miatt – kettéválik, s mindkét félből 

egy-egy új embrió kezd fejlődni. Mivel ez esetben a petesejt és a hímivarsejt ugyanaz, a két 

embriókezdemény genetikai anyaga is megegyezik. Az egypetéjű ikrek tehát ugyanolyan 

neműek, és nagyon hasonlítanak egymásra; tulajdonképpen egymás természetes klónjai. 
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Kétpetéjű ikrek akkor fogannak, amikor két petesejt érik meg egy ciklusban, és a feljutó 

hímivarsejtek közül egy-egy megtermékenyíti őket. Ez esetben a genetikai összetétel különböző 

lesz, és természetesen az ikrek neme is lehet eltérő vagy megegyező is. A kétpetéjű ikrek tehát 

nem mások, mint azonos időben fogant testvérek. 

A zigóta, miközben a méh felé halad, elkezd osztódni. Kettő, majd négy sejtté osztódik, 

aztán nyolc, tizenhat, harminckettő, stb. sejt jön létre belőle. Eközben a sejtek növekedni nem 

tudnak, így számuk gyarapodásával párhuzamosan méretük egyre csökken, s az elkülönülő 

sejtek határai barázdákként jelennek meg a sejtegyüttes felületén. Ezért a folyamatot 

barázdálódásnak nevezzük (167. ábra). A sejthalmaz – három-négy nappal a 

megtermékenyítést követően – 16 sejtes állapottól szederre emlékeztet, ezért ezt az 

egyedfejlődési állomást szedercsíra állapotnak hívjuk. Négy-öt napos korában a sejtegyüttes 

belsejében folyadékkal telt üreg alakul ki, ezt veszik körül a sejtek. Ezt az állapotot hívjuk 

hólyagcsírának. A beágyazódott hólyagcsíra további fejlődése során az ún. bélcsíra állapotba 

lép át (167. ábra), melyben megindul a különféle szervrendszerek kialakulása (szervképződés 

– organogenesis – fázisa).  

A méhbe általában hólyagcsíra állapotban kerül a leendő kisbaba. Az ovulációt követő 

körülbelül hetedik napon a méhbe érkező hólyagcsíra külső sejtrétege kapcsolatba lép a 

méhnyálkahártya egy pontján annak belső rétegével, és megindul a beágyazódás (168. ábra). 

Ennek során az endometrium teljesen magába fogadja a hólyagcsírát (a folyamat nagyjából egy 

hét alatt zajlik le). Az endometrium csupán három napig fogadókész állapotú, a magas 

progeszteronszint nagyjából ennyi ideig tartja fenn a méhnyálkahártya megfelelő állapotát. A 

pogeszteron egyúttal a spermiumok számára nehezen átjárhatóvá alakítja a méhnyaknyákot. A 

beágyazódástól kezdődően kulcsfontosságú, hogy a méhnyálkahártya ne lökődjön le, ezért az 

embriókezdemény (az elnevezés az embrió előtti stádiumokat jelöli összefoglaló néven) egy 

olyan hormont termel, mely (hetekig) fenntartja a sárgatestet, amely pedig hormonjai által a 

méhnyálkahártyát. A hormon rövidített neve hCG304. Mivel a hCG méretének köszönhetően a 

vesében filtrálódik, megjelenik a vizeletben is: e hormon kimutatására képesek a terhességi 

tesztek (ld. kiválasztás témakör). Néhány hetes fejlettségi állapotban, amikor főbb szervei már 

megjelentek, az ébrényt embriónak hívjuk. Később, amikor alakja már egészen emberszerű 

(egyezményesen egy bizonyos kortól305
), a kicsit magzatnak nevezzük. 

 

                                                 
304 human chorionalis gonadotropin 
305 körülbelül a megtermékenyítéstől számított harmadik hónappal kezdődően 
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167. ábra: A barázdálódás állomásai 

 

 
168. ábra: A beágyazódás 

 

 

A magzat védelmét a magzatburkok, táplálását a köldökzsinór ellátórendszere biztosítja. A 

magzatburkok két réteget alkotnak. A belső hártya termeli a magzatvizet, amiben a kicsi 

szabadon mozoghat, és mechanikailag védetten helyezkedik el. A magzatvíz folyamatosan 

cserélődik. A külső magzatburok védőfunkciója mellett részt vesz a méhlepény létrehozásában 

is: az endometriummal érintkező része kap ebben szerepet. A méhlepény (placenta) egy korong 

alakú, tápláló és hormontermelő szerv, melynek alkotásában tehát a külső magzatburok és a 
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méhnyálkahártya vesz részt. A méhlepény és a magzat között a köldökzsinór biztosítja az 

összeköttetést (169. ábra). A köldökzsinór erei306 magzati erekben folytatódnak, tehát a 

köldökzsinór keringését a magzat szíve hajtja meg. A magzati keringés a méhlepény 

segítségével biztosítja az oxigén- és tápanyagellátást, valamint a szén-dioxid és a salakanyagok 

eltávolítását. Amint az ábrán is megfigyelhető, az anya és a magzat vére nem érintkezik 

közvetlenül. A méhlepény anyai oldalán véröblöket találunk, melyeket artériák táplálnak, és 

vénák vezetik el belőlük a vért. A magzati erek pedig a köldökzsinórba érkezve finom ágakra 

bomlanak, és a magzatburok bolyhaiban visszaforduló érhurkokat képeznek. A magzat vére 

ezek falán keresztül adja le a szén-dioxidot és az egyéb salakanyagokat az anyai vérnek, és 

veszi fel onnan az oxigént és a tápanyagokat. Dacára azonban annak, hogy a magzati és az anyai 

vér nem keveredik, különféle kismolekulájú anyagok áthatolnak az érfalakon. Így kerülnek át 

bizonyos vírusok, és így jut át az alkohol, a kábítószerek, a nikotin és sok gyógyszer is. Ezért 

kell a várandós anyának fokozottan figyelni egészségére. 

 

 
169. ábra: A méhlepény és a köldökzsinór visszaforduló érhurkai 

 

 

Amint fentebb már szerepelt, a méhlepény nemcsak tápláló szerepű, hanem endokrin szerv is. 

A méhnyálkahártyát fenntartó sárgatest néhány hét után sorvadni kezd, és szerepét a méhlepény 

veszi át, ösztrogéneket és progeszteront307 termelve. Az anya és a magzat szervezetét fontos 

hormonális híd köti össze: a placenta ösztrogéneket csak a magzat mellékveséje által termelt 

androgénekből képes előállítani. A terhesség alatti ösztrogén és progeszteron gátolják a 

méhösszehúzódásokat, így biztosítják a méh nyugalmát. Az emlők szövetének szaporodását308 

serkentik, de gátolják a biológiailag költséges tej elválasztását. A méhlepény mérete a 

magzatéval együtt nő, a terhesség végére körülbelül fél kilogrammot nyom. Ekképp könnyen 

belátható, hogy a méhlepény a női szervezet legnagyobb endokrin szerve. 

Átlagosan 280 nap – tíz holdhónap, kilenc naptári hónap – várandóssági idő végén elérkezik a 

szül(et)és eseménye. A túlzottan korán beinduló folyamat – koraszülés – esetén lehetséges, 

                                                 
306 két artériája és egy vénája van 
307 és egyéb hormonokat, pl. hCG-t 
308 a mirigykamrák és a tejvezetékek fejlődését 
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hogy a kicsi bizonyos életfunkciói még nem működnek megfelelően. Ennek megállapítása és 

felügyelete az orvos hatáskörébe tartozik. Túlhordás esetén, azaz ha a szülés túl későn indul el, 

szintén veszélyes helyzet alakulhat ki, mivel lehetséges, hogy az elöregedő méhlepény már nem 

képes kellő hatásfokkal biztosítani a kicsi ellátását.  

A szülés megindulásának hormonális kulcstényezője az, hogy a baba mellékveséje androgének 

helyett kortizolt kezd termelni. Ennek hatására a méhlepény enzimkészlete megváltozik, és 

képessé válik ösztrogén előállítására a magzati androgének nélkül is. A placenta növekvő 

ösztrogénszintézise hatására méhen belüli, szülést megindító molekulák képzése indul meg. 

Ezek hatására nő a méhizomzat ingerlékenysége, és a méhnyak képlékenysége. Az 

oxitocintermelés is egyre növekszik, ami pedig beindítja a méhkontrakciókat. Ezek hatására a 

méhnyak elkezd tágulni. A rekeszizom, a mellkasi és hasi izmok segítik a méhösszehúzódások 

simaizommunkáját, melyek hatására a magzatburok megreped, a magzatvíz elfolyik, és az 

újszülött világra jön. Általában fél órán belül kibocsátódik a méhlepény is. A terhesség alatt 

nagymértékben kitágult méh néhány héten belül visszanyeri eredeti méretét. Tudva azt, hogy a 

méhlepény a szülést megelőző időszakban óriási mennyiségű női nemi hormont bocsát ki, ami 

a szüléssel hirtelen megszűnik, nem meglepő, hogy a szülés utáni időszakban a kismamák 

hangulatváltozásoktól szenvedhetnek. 

 

8.2.7. Tejelválasztás, szoptatás 

Az újszülött táplálásához kulcsfontosságú tényező az emlők tejtermelő képességének 

kialakulása. Az emlőmirigyek fejlődése a serdülőkorig mindkét nemben egyforma. A pubertás 

kezdetével azonban a lányokban meginduló ösztrogénelválasztásnak köszönhetően a 

tejmirigyek további fejlődésnek indulnak. A növekvő emlőkben a mirigyszövet mellett a 

zsírszövet és a kötőszövet állománya is nő, és ezek együtt határozzák meg az emlők méretét, 

alakját. A tejtermelés képessége azonban kizárólag a tejmirigyektől függ, ezért az emlőméret 

vagy az emlőforma a tejtermelő képességgel gyakorlatilag nem áll kapcsolatban. A serdülőkori 

emlő tehát előkészül a majdani tejtermelés és szoptatás kívánalmaira, azonban e funkciókat 

biztosító fejlettsége teljesen majd csak a várandóssági időszak alatt alakul ki309. 

A tejelválasztás annak hatására indul meg, hogy az emlő prolaktintermelése felszabadul a 

méhlepény ösztrogénjeinek gátló hatása alól, fenntartását a szoptatási időszak alatti magas 

prolaktinszint biztosítja. A szoptatás maga reflexesen fokozza mind a prolaktin, mind pedig az 

oxitocin termelődését. A reflex hátterében az áll, hogy az emlő mechanoreceptorainak 

ingerlése310 növeli az oxitocin- és prolaktinelválasztást. Az oxitocinét pusztán pszichés ingerek 

– például a baba ébredést jelző hangjai – is képesek kiváltani. Az oxitocin az emlő simaizmai 

kontrakciójának fokozásával a tej kilövellését segíti, ugyanis a baba által kiváltott szívóerő nem 

elég az ürüléshez. A tejtermelés akkor marad fenn, ha az emlő rendszeresen ürül, de a teljes 

kiürülést nem feltétlenül szükséges elérni (azaz a szoptatás utáni teljes kifejés inkább a tej 

elapadásától való félelem által hajtott munka, mint szükséges tevékenység: az emberi evolúció 

során a baba szoptatása láthatóan elégnek bizonyult a tejtermelés fenntartásához). 

 

8.2.8. Menopausa 

A női termékenységi időszak vége felé egy éveken át tartó átmeneti időszak, a 

„változások kora” vagy climacterium előzi meg a termékenység megszűntét. A climacteriumra 

jellemző a havivérzések ki-kimaradása: elfogynak a tüszők, a petefészekműködés csökken, 

majd megszűnik. Ehhez a climacterium kezdetétől társulhat egy kellemetlen, 2-5 éven át 

jelentkező tünet is, az úgynevezett „hőhullámok” jelensége: az arc, a nyak, és a mellkas felső 

részén értágulás és izzadás következik be311.Az endometrialis ciklusok abbamaradása, a 

                                                 
309 a prolaktin, az ösztrogének és a progeszteron hatására 
310 a hypothalamusba tartó reflexpályákon leresztül 
311 Ennek pontos oka jelenleg nem ismert, de az ösztrogénhiánnyal összefügg. 
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menopausa a termékenység megszűnését jelenti. Ez fejlettebb gazdaságú országokban – 

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában – átlagosan 50-51 éves korban következik be, míg 

Ázsia nagy részén és Közép-Afrikában körülbelül 44 éves korban. A termékenységi időszak 

lecsengésével, ahogy az ösztrogénszint egyre csökken a szervezetben, az ösztrogénfüggő 

szövetek sorvadása figyelhető meg: a méh kisebbedik, az endometrium sorvad; a hüvely 

nyáktermelése lecsökken, ezért nyálkahártyája szárazabbá válik, savas jellege megszűnik, a 

hüvely hámja sorvad. E testi tünetekhez olyan pszichés kísérőjelenségek társulnak, mint az 

ingerlékenység, hangulati labilitás, vagy a depresszióra való hajlam. A nemi vágy csökkenése 

általában szintén megfigyelhető, de nem törvényszerű. Mivel az ösztrogének gátolják a 

csontbontó osteoclast sejtek működését, a menopausa egyik következményeként a csontszövet 

bomlása fokozódik, s a csontállomány átlagosan évi 1-2%-os csökkenést mutat, így 

sérülékenysége nő (ld. csontszövet élettana, előző félév). 
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9. A tápanyagforgalom hormonális szabályozása 
Sejtjeink tápanyagszükségletüket a vérplazmában és a sejtközötti folyadékban található 

tápanyagokból fedezik. Ezeket közös néven transzporttápanyagoknak hívjuk. Legfőbb 

transzporttápanyagaink a glükóz és a szabad zsírsavak, melyek mellett kiegészítő jelleggel 

szerepelnek a tejsav, az aminosavak és az úgynevezett ketontestek.312  

Táplálkozás szempontjából életünk két, váltakozó fázisra osztható: táplálékfelvételre és az ezek 

közötti időszakokra. Étkezéskor a bélből felszívott tápanyagok kisebb része azonnal 

felhasználódik, nagyobb részük pedig tápanyagraktárainkba kerül. Étkezések között e 

raktárakból mozgósítjuk a transzporttápanyagokat. Legfontosabb tápanyagraktáraink a máj 

glikogénje, az izomzat glikogénje és a zsírszövet zsírja. A tápanyagok raktározási és mozgósítási 

a folyamatait a szervezet hormonokkal szabályozza: erről a szabályozásról esik szó az 

alábbiakban. 

 

9.1. Tápanyagraktáraink 

 

9.1.1. A máj tápanyagforgalma 

Emlékezhetünk előző féléves tanulmányainkból, hogy a máj minden tápanyagunk 

forgalmának központi elosztószerve. Sajátos keringési helyzete eme szerepét szolgálja: 

keringésileg a tápcsatorna felszívott tápanyagokban gazdag vénás vére és a szívbe térő egyik 

nagy gyűjtőérág (alsó fő visszér; vena cava inferior) közé iktatott. Ez a keringési helyzet 

biztosítja, hogy a tápanyagok először mindig a májba jutnak. Hasonlóképpen, először ide kerül 

a hasnyálmirigy vénás vérével a tápanyagforgalmat szabályozó két legfontosabb hormon, az 

inzulin és a glukagon is. A máj szénhidrátbevitelt követően a glükózból azonnal glikogént 

készít, amely egy könnyen mozgósítható tartalék szénhidrát. Emellett a máj képes arra is, hogy 

glükózhiányban egyéb molekulákból – tejsavból, aminosavakból313 – újólag glükózt állítson 

elő. Ezt a folyamatot nevezzük glükoneogenezisnek (a kifejezés három tagja kifejezi a lényegi 

történést: „glüko” + „neo” + „genezis” = glükóz újonnan történő képzése). 

A glikogénszintézist, a glikogenolízist (glikogénbontást) és a glükoneogenezist szabályozó 

hormonok három csoportot alkotnak. A vér cukorszintjét csökkentő egyedüli hormon az inzulin, 

a vércukorszintet növelők a glukagon, az adrenalin és a növekedési hormon314. 

 

9.1.2. Az izomszövet tápanyagforgalma 
Testünk tömegének nagy részét – mintegy felét – teszi ki az izomszövet, ennélfogva 

igen jelentős szövettípus a vércukorszint szabályozásában. A felszívott glükóz legnagyobb 

része az izomszövetbe kerül és alakul glikogénné. Erőteljes anaerob működéskor az izmokban 

a glükózból tejsav keletkezik (erjedés), amely a májban alakul vissza glükózzá, és a glükóz a 

vérrel kerül vissza az izomba (Cori-kör). Több napos vagy hetes éhezéskor fontos szerepet 

játszanak az izomszövet fehérjéi: az ezek bomlásakor keletkező aminosavak a májban glükózzá 

alakulhatnak az előbb említett glükoneogenezis folyamatában, így az izomfehérjéket a 

szervezet tápanyagként hasznosítja. 

 

                                                 
312 A ketontestek olyan molekulák, melyek keton funkciós csoportot tartalmaznak, s éhezés során keletkeznek a 

májban a lebomlani nem képes acetilcsoportokból. Éhezéskor a máj a glükoneogenezis során (ld, később) 

elhasználja azokat a molekulákat, melyek a segítségével a szervesanyagok bontásából származó két szénatomos 

acetilcsoportok tovább tudnának oxidálódni vízzé és szén-dioxiddá. Ezért az acetilcsoportokból ketontestek 

keletkeznek: acetecetsav, β-hidroxi-vajsav és aceton. Előbbi kettőt egyes sejtjeink – például az idegsejtek – 

tápanyagként képesek hasznosítani. Az acetont nem tudjuk oxidálni, a tüdőn keresztül leadjuk, ezért az éhező 

embernek acetonos a lehelete. Ez történik I. típusú diabetes mellitusban is; ld. alább. 
313 és glicerinből 
314 és utóbbi csoport hatásait biztosítandó permisszív szerepűek a kortizol, a pajzsmirigyhormonok, és a GH (a 

növekedési hormon tehát közvetlenül hyperglykaemizáló és permisszíven ható hormon is 
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9.1.3. A zsírszövet tápanyagforgalma 
A zsírszövetben elhelyezkedő zsír a legfontosabb és legnagyobb energiaraktárunk. 

Tartalék tápanyagaink közül egységnyi tömegre vonatkoztatva a zsír tárolja a legtöbb energiát. 

A lipidszintézis legfőbb forrása a táplálék lipidtartalma. Egészséges felnőttben a testtömeg 8-

22%-a zsírszövet. Két nagyobb zónában helyezkedik el: a bőr alatt (subcutan zsír) és a hasi 

szervek körül (zsigeri v. visceralis zsír). Két funkcionális fajtája közül a fehér zsírszövet 

energiaraktárként, hőszigetelőként és mechanikai védőrétegként működik, míg a barna 

zsírszövet szerepe a hőtermelés (ld. táplálkozás – energiaforgalom témakör). Amint a 

dehidroepiandroszteron tárgyalásakor említetést kapott, a zsírszövet hormonátalakító szereppel 

is bír: az androgéneket ösztrogénekké alakítja. Ezenkívül hormontermelő képessége is ismert: 

a zsírszövet hormonja a leptin, amely a központi idegrendszer felé jelzi a szervezet 

energiaszintjét (nagy mennyiségű zsírszövet sok leptint termel), és a táplálékfelvételt gátolja 

(ld. még: táplálékfelvétel szabályozása). A fehér zsírszövet elhelyezkedésétől függően eltérően 

reagál különféle hormonhatásokra (receptorainak különbözősége miatt). Például a kortizol a 

végtagok zsírszövetében lipolízist indukál, míg a törzsön, az arcon, a tarkón lipidszintézist 

serkent; ezért jön létre a kortizol-túltermelésben (Cushing-kór) a jellegzetes, lesoványodott 

végtagokkal és zsírlerakódásos törzstájékkal, tarkóval, holdarccal jellemzett testalak. 

 

9.2. A hasnyálmirigy endokrin szerepe: a Langerhans-szigetek 
A hasnyálmirigyet eddig exokrin, vagyis külső elválasztású mirigyként ismertük meg 

az emésztőenzimeinek kapcsán. A mirigyben azonban elszórva, szigetszerű csoportosulásban 

endokrin, hormontermelő sejtek is megtalálhatóak315 (170. ábra);. Ezeknek az endokrin 

egységeknek a hormontermelése nem áll a hypothalamus–hypophysis központ szabályozása 

alatt. A szigeteket egy Paul Langerhans nevű német doktorandusz fedezte fel316, róla nevezték 

el később a sejtszigeteket. A Langerhans-szigeteket négyféle sejt alkotja (171. ábra): az α-, a β-

, a δ-, és az F-sejtek; az első háromra fogunk kitérni a továbbiakban. 

 

 
170. ábra: A hasnyálmirigy exokrin szövetébe ágyazott Langerhans-sziget 

                                                 
315 a hasnyálmirigy tömegének 1-2%-át adják, és szigetenként 50-300 sejtből állnak 
316 1869-ben 
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A felvétel a DE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani 

metszetanyagából készült. 

 

Az α-sejtek317  glukagont, a β-sejtek318  inzulint, a δ-sejtek319  pedig szomatosztatint 

termelnek.320 Az α- és a β-sejtek viselkednek endokrin sejtekként, hiszen hormonjaikat a főként 

a vérbe juttatják. A δ-sejtek parakrin hatásúak, az α- és a β-sejtek hormontermelését 

szabályozzák. 

 

 
171. ábra: A Langerhans-sziget sejtjei 

 

 

9.2.1. Inzulin 
Az inzulin a béta-sejtekben raktározódik, és – percről-percre követve a vér 

tápanyagszintjének ingadozását – belőlük ürül a vérbe. Az inzulinelválasztás elsődleges ingere 

tehát a vér tápanyagtartalma (ezért nem áll a hypothalamus–hypophysis-rendszer szabályozása 

alatt): ha a tápanyagok szintje magas, az inzulinszint is magas, ha a tápanyagkoncentráció 

csökken, az inzulinelválasztás is csökken. A tápanyagok közül is a legfontosabb ingert a vér 

glükózszintje képviseli, kisebb mértékben hatnak egyes aminosavak, de inzulinválaszt vált ki 

az evési aktussal kapcsolatos több történés és érzés is, pl. a szájban érzett édes íz, a rágás-nyelés, 

és a tápcsatornába érkező tápanyagok hatására felszabaduló gyomor-bélrendszeri hormonok. 

Az inzulinelválasztást két tényező gátolja hatásosan. Egyikük a szomatosztatin, amely az 

inzulin hatására létrejövő túlzott mértékű hypoglykaemia ellen védi a szervezetet. Másikuk az 

adrenalin (katecholaminok), amely a stresszreakcióban szabadul fel, és azért gátolja az inzulin 

kibocsátását, hogy nehogy a vészhelyzetben létrejövő – az izmok és az agy számára elérhető 

energiát biztosító – hyperglykaemia megszűnjön az inzulin hatása miatt. 

                                                 
317 a szigetsejtek kb. 20%-át adják 
318 a sejtek kb. 70%-a 
319 a sejtek kb. 10%-a 
320 Az F-sejtek az ún. pancreaticus polipeptidet állítják elő, amely például a hasnyálmirigy szekréciós működéseit 

szabályozza. 
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Az inzulin hatásait mindhárom tápanyagraktárunkra kifejti, de e fő funkcióján kívül más 

szerepe is ismert: minden sejtünknek szüksége van minimális inzulinra, ugyanis csak ennek 

jelenlétében működnek normálisan321. A májban a glikogéntartalom megtartását és növelését 

serkenti322. A fentiekben már szerepelt, hogy az izomszövet tömegénél fogva nagyon fontos 

glükózraktár: a felszívott szőlőcukor 4/5 része ide kerülhet. Az izomban az inzulin serkenti a 

vérből történő glükózfelvételt, és a glükóz glikogénné alakítását, azaz a glikogéntartalom 

növelését. Ezenkívül növeli a fehérjeszintézist is, aminek köszönhetően egy időben 

doppingszerként is használták, s ma a tiltott teljesítménynövelő szerek listáján szerepel. A 

zsírszövetben serkenti a lipidszintézist, a lipidbontást gátolja323, s így a zsírraktár megőrzése és 

növelése irányába hat. Mindezen hatások eredőjeként az inzulin a vér glükóz- és szabadzsírsav-

szintjét csökkenti. 

 

9.2.2. Glukagon 
A glukagon hyperglykaemizáló hormon, inzulin-antagonistaként a hypoglykaemia ellen 

védő rendszer legfontosabb eleme. Az inzulin a glukagon minden hatását gátolja, így a hatások 

eredőjét az inzulin/glukagon arány határozza meg. Elválasztását a vér glükózszintje (és az 

inzulin) szabályozza: az alacsony vércukorszint serkenti a glukagon elválasztását (az inzulin 

pedig gátolja). A glukagon részét képezi a stresszválasznak is: a stressz hatására kibocsátódó 

adrenalin  hatására324 nő a glukagonelválasztás mértéke, így hyperglykaemia jön létre. A 

glukagon minden hatását a májra fejti ki. Növeli a glikogenolízis és a glükoneogenezis 

mértékét, ezáltal a glükóz keletkezését és a vérbe történő leadását serkenti. 

 

9.2.3. Szomatosztatin 
A szomatosztatin a szervezet több régiójában325 mediátorként működik. Gátolja mind 

az inzulin-, mind a glukagonelválasztást, ezért feltételezett szerepe az, hogy a túl nagy inzulin–

glukagon-ingadozásoktól védje a szervezetet. 

 

9.3. Éhezés 
Ha két táplálékfelvétel között túl sok idő telik el, a szervezet éhezik. Ebben az 

időszakban tápanyagraktáraira van utalva – bizonyos szövetek és szervek saját raktárakkal 

rendelkeznek (pl. izomszövet, máj), mások számára (pl. szív, agy) a vér szállítja a tápanyagokat. 

Az éhezés legnagyobb időtartamát lényegében két tényező szabja meg. Az egyik az, hogy 

meddig képes a szervezet a glükoneogenezis folyamatával glükózt biztosítani az idegsejtek 

számára. A másik az, hogy mennyi az összes zsírtartalék, s mennyi ideig képes a zsírszövet 

kielégíteni az alapvető testműködések (keringés, légzés, kiválasztás, stb.) energiaigényét. Az 

éhezési állapot hormonális szabályozására jellemző, hogy az inzulin/glukagon arány 

folyamatosan csökken az éhezés előrehaladtával.326  

 

9.4. Diabetes mellitus 

A diabetes mellitus (DM) nevének („mézes átfolyás”) eredetéről szó esett a diabetes 

insipidus leírásakor. Ez az anyagcserezavar nagyon gyakori, és gyakran halálhoz vezető 

betegség a világon – a tíz leggyakoribb halálok között szerepel, megelőzve például a közúti 

baleseteket, az öngyilkosságot, a vastagbélrákot, a maláriát, vagy a mellrákot. A 

„cukorbetegség” elnevezés igen heterogén betegségcsoportot takar. 

                                                 
321 ezenkívül az agy táplálékfelvételi központjára is hat, gátlólag; ld. energia-homeosztázis témakör 
322 glükózleadását csökkenti, a glükóz felvételére nem hat; a glükózból történő zsírsavképzést serkenti 
323 növeli a glükóz felvételét 
324 pontosabban a katecholaminok és a GH hatására 
325 gyomor-bélrendszer, idegrendszer, hasnyálmirigy 
326 Az éhezés közbeni életműködésekhez növekedési hormon és kortizol jelenléte is szükséges. 
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9.4.1.  1. Típusú diabetes mellitus 
Ennek a DM-típusnak az oka a β-sejtek autoimmun folyamat miatti pusztulása. Az 1. 

típusú az összes DM-nek nagyjából 5–10 %-át teszi ki. Fiatal korban, gyerekkorban gyakori, 

általában 40 éves kor előtt alakul ki, de bármely életszakaszban előfordulhat. Kifejlődése gyors, 

mindössze néhány hét vagy hónap alatt zajlik le, és a nemrég még teljesen egészséges embernek 

hirtelen az egész életére kiható problémával kell szembenéznie. Mivel egypetéjű ikrekben a 

betegség előfordulásának egybeesése körülbelül 50%-os, valószínűsíthetően genetikai hajlam 

is szerepel az előidézésében, de környezeti hatás (pl. vírusfertőzés) is felelőssé tehető a 

kialakulásáért. 

A β-sejtek elpusztulása miatt inzulinhiány alakul ki a szervezetben, vagyis hiányzik az 

a hormon, amely a tápanyagokat a vérből a sejtekbe léptesse. Ezért hyperglykaemia alakul ki327. 

A túl magas vércukorszint glycosuriát (glükóz vizelettel történő ürítését) okoz, mert a vese 

glükózvisszaszívó kapacitását egy idő után már meghaladja a vércukor koncentrációja. A 

glükóz viszont ozmotikusan aktív anyag, ezért vizet visz magával, következésképpen a vizelet 

mennyisége szélsőséges mértékben megnövekszik (emlékezzünk, ezt a jelenséget nevezzük 

ozmotikus diuresisnek). A bő vizelet tehát ugyanúgy tünetként jelentkezik, mint az ADH-

hiányban fellépő diabetes insipidusban. A víz túlzott mértékű eltávozásával azonban jelentős 

mértékű Na+ és Cl- ion is elveszik, vagyis ásványianyag-vesztés is történik. A beteget szűnni 

nem akaró szomjúság kínozza, sokat iszik, és sokat ürít. A negatív víz- és sómérleg miatt 

csökken a vértérfogat, a vérnyomás, így a szövetek vérellátása is, ami pedig oxigénellátási 

hiányt, például agyi hypoxiát okoz, ez pedig kómához vezet. Mivel a vérben nincs inzulin, a 

glükóz nem lép a sejtekbe, így azok éheznek. Ezért a máj glükózelőállításba kezd (ez még 

tovább emeli a vércukorszintet), s a glükoneogenezis miatt ketontestek képződnek. A szervezet 

a képződött ketontestek egyikétől, az acetontól a tüdőn keresztül megpróbál megszabadulni, 

így a lehelet acetonossá válik. A ketontestek savas kémhatása miatt túlzottan savasodik a vér 

(ketoacidosis). Ez hányásra ingerli a szervezetet, ami még tovább fokozza a víz- és 

ionveszteséget, a kiszáradás irányába hatva. Ráadásul a savasodás fokozza a légzésintenzitást 

is, és a mély és szapora légvételek miatt megnő a tüdőn keresztüli vízvesztés is. E tényezők 

szintén a kóma beállta felé hatnak. Az úgynevezett diabéteszes kóma azonban savasodás nélkül 

is létrejöhet: a vértérfogat esésével a veseátáramlás is csökken, s így a korábbi mértékű 

glükózvisszaszívás (ami eleve nem volt elégséges mértékű) lecsökken, ezért a vér 

glükózkoncentrációja szélsőséges mértékben megemelkedik. Ez a túlzottan tömény vér pedig 

vizet von el a szövetektől, így az agytól is, ennek hatására pedig eszméletvesztés és kóma áll 

be. A betegség kezelése inzulinadással történik. 

 

9.4.2.  2. típusú diabetes mellitus 
A 2. típusú diabetes mellitus elnevezés maga is többféle betegséget takar. Az 1. 

típusúval szemben ez általában érett korban – 40 éves kor után – alakul ki, és kifejlődése lassú. 

Az összes DM 90–95%-át teszi ki. A 2. típusba sorolt DM-betegségek közös jellemzője az, 

hogy a magas vércukorszint nem képes megfelelő inzulinválaszt kiváltani. Mivel szövődményei 

viszonylag lassan alakulnak ki, a 2. típusú diabetes mellitus általában nem olyan mértékben 

veszélyes az életre, mint az 1. típusú, ám e szövődmények korántsem ártalmatlanok. A hosszan 

fennálló magas vércukorszint általánosan jelentkező szövődménye az érfalak állapotának 

romlása (az artériák meszesedése, a kiserek falának megvastagodása), s ez növeli a 

szívinfarktus (a szívkoszorúerek meszesedése okozta), a megvakulás (a retinaerek 

állapotromlása miatti), a veseelégtelenség (a vese kisereinek szűrőképesség-romlása okán 

bekövetkező) és az idegbántalmak (neuropátia) kialakulásának kockázatát328. Gyakori 

                                                 
327 amit az ellenlábas inzulin hiánya miatt bekövetkező glukagontúltermelés is súlyosbít 
328 utóbbi valószínűleg az idegi keringés romlása miatt következik be 
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szövődmény még a végtagi keringés hatásfokának romlása, és a végtagok csökkent 

érzékenysége miatt kialakuló sérült, fekélyes, „diabéteszes láb” is, amelynek amputálása is 

szükséges lehet. 

A 2. típusú DM tünetei az emelkedett éhgyomri vércukorszint, a gyakori vizelés, a szomjúság, 

a magas inzulinszinttel párosuló alacsony inzulinérzékenység, a magas vérnyomás, az 

érelmeszesedés; leggyakoribb oka pedig az elhízás. Hogyan vezet az elhízás ehhez a 

betegséghez? Kialakulásának hátterében az áll, hogy a zsírszövet inzulint antagonizáló 

molekulákat termel, melyek hozzákapcsolódnak az inzulinreceptorokhoz, de nem aktiválják 

őket. Így az inzulin nem tud bekötődni a receptorokhoz, és nem képes inzulinválaszt kiváltani. 

Az abdominalis – másnéven centralis vagy férfias (android) típusú – elhízás erősebben 

hajlamosít a betegségre, mert a hasi zsírszövet inzulinantagonizáló képessége hatékonyabb, 

mint a végtagelhízást létrehozó zsírszöveté. A betegség kezdeti szakaszában tehát a 

hasnyálmirigy előállítja az inzulint, de az nem képes feladatát elvégezni, olyan, mintha a 

szervezet „ellenálló” lenne az inzulinra. Ebből kifolyólag ezt az állapotot inzulinrezisztenciának 

nevezzük. A pancreas β-sejtjeit a szervezet inzulinhiányról tudósítja, ezért azok egyre több és 

több inzulint termelnek, és évtizedek alatt ettől kimerülnek. Hosszan, évtizedeken át tartó 2. 

típusú cukorbetegség esetén tehát az inzulintermelés végül csökkenni kezd, majd megszűnik. 

Ezért a kezelése az első fázisokban – csakúgy, mint megelőzése – egyszerűen az elhízás ellen 

ható életmódváltás: mozgás és (szénhidrát)diéta. A túlsúly eltűnésével a tünetek is megszűnnek. 

Későbbi fázisokban vércukorszintet csökkentő és inzulinhatást növelő gyógyszerek 

alkalmazása, a β-sejtek kimerülésével pedig inzulinadás szükséges.329 

 

 

                                                 
329 A 2. típusú DM egyik ritka megjelenési formáját a β-sejtek valamely, az inzulinelválasztást szabályozó 

lépésének genetikai hibája okozza. Mivel ez már fiatal korban megjelenik, ezt a fajtát fiatalkori 2. típusú diabetes 

mellitusnak hívják. A 2. típusú DM betegségcsoportba további, ritkán előforduló állapotok is beletartoznak. A 

leptin hormon vagy receptorának genetikai hibája (mutáció) miatt az étvágyat gátló leptin nem tudja hatását 

kifejteni a hypothalamusra, a szervezet túleszi magát, elhízik, és 2. típusú DM alakul ki. Ha pedig magának az 

inzulinnak vagy receptorának van genetikai hibája, az inzulin nem tudja hatását kellő mértékben kifejteni. 

 


