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1. F E J E Z E T

AZ EMÉSZTŐRENDSZER

Az emésztőrendszer feladata a táplálék felvétele, ejnésztése, a felszívás, és a salakanyag 
ürítése. Magát az emésztőrendszert három nagy (felső, középső és alsó) szakaszra osztjuk.

1.1. Az emésztőrendszer felső szakasza
Döntően a táplálék felvételét, aprózását végzi, de itt kezdődik meg az emésztés is. Részei a 
szájiireg, a torok, a garat és a nyelőcső.

1.1.1. A szájiireg (cavum oris)
Az emésztőrendszer tágult kezdeti szakasza. Két részre oszlik: a fogak előtti előcsarnokra 
(szájtornácra) és a tulajdonképpeni szájüregre. A szájnyílás a fogak előtti szájtornácbíx 
vezet, amit felül és alul ajkak, oldalról a pofák (orcák) határolnak. Az ajkak a szájzúgban 
találkoznak.

Belső felszínét nyálkahártya, külső részét bőr borítja. A kettő között egy gyűrűs izom, a 
musculus orbicularis oris található, ami a szájnyílást szűkíti. A szájnyílást és az ajkakat 
további izmok mozgatják, melyek a fej mimikái izmaihoz tartoznak (Részletesen ld. A 
sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, A mozgás aktív rendszerénél).

A szájtomác hátrafelé (fogak mögött) a tulajdonképpeni szájiiregbe (cavum oris) vezet, 
ami a torkon át a garattal tart kapcsolatot. A szájüreget felül a szájpad, alul a szájfenék 
határolja. A szájüreg fenekét a nyelv foglalja el.

1.1.1.1. A szájpad (palatinum)
A szájpad két részre, egy elülső kemény, csontos, és egy hátsó, lágy, izmos szájpadra 
különíthető. Ez utóbbi legjellemzőbb része a középvonalban lelógó nyelvcsap. A kemény 
és a lágy szájpad között éles határ nincs. Ettől két oldalra két-két izmos redő emelkedik ki, 
ebből az elülső a nyelvgyökérhez, a hátsó a garatfalhoz ereszkedik le. A két redő a 
garatíveket képezi, melyek között a szájpadi mandulák (tonsilla palatinea) helyezkednek 
el. A lágy szájpadban még több apró nyiroktüsző található. Ezek, valamint a nyelvgyöki és 
a szájpadi mandulák együtt egy lymphaticus gyűrűt (Waldeyer-gyürű) alkotnak, melynek 
az a szerepe, hogy védje a szervezetet a behatoló kórokozóktól.

1.1.1.2. A szájüregi szervek
Ide tartoznak a fogak, a nyelv és a nyálmirigyek.

a./A fogak (dentes)
A felső állcsont és az alsó állkapocs fogmedreibe (alveolusok) ékelődnek, azokat kollagén 
rostok rögzítik (ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Csontösszeköttetéseknél). 
Fő feladatuk a táplálék aprítása, de fontosak a hangképzésben is.
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a.a./A fog felépítése
Minden fogon három részt lehet elkülöníteni, úgymint a koronát, a nyakat és gyökeret (1. 
ábra). A fogkorona (corona dentis) a fognak az alveolusból (fogmeder) kiálló szabad része. 
Felszínét zománc borítja. Ez a szervezet legkeményebb szövete. A zománc alatt dentin 
található. A dentin állomány közepébe benyúlik egy üreg, a fogüreg (cavum dentis), amit a 
fogbél (pulpa dentis) tölt ki. Ebben erek és idegek találhatók.

A fognyak (colum dentis) átmenet a fogkorona és gyökér között. Fogíny (gingiva) veszi 
körül. A fognyak felszínét cement burkolja, mely alatt dentin található.

A foggyökér (radix dentis) a fogmederben (alveolus) található. A gyökér közepén egy 
szűk csatorna húzódik, ami lefelé a gyökércsúcson nyílik. A fogak gyökereinek száma 
változó. A foggyökér szöveti felépítése azonos a fognyakéval.

a.b./A fogazat differenciáltsága
Fogaink a felső és az alsó fogsorban találhatók. Egy-egy fogsorban 16 fogat találunk. 
Középtől kifelé kvadránsokra (két felső és két alsó negyed) oszthatók. A negyedekben a 
fogak különbözőek. Egy negyedben (középtől kifelé haladva) elkülöníthetünk: 2 metsző-, 1 
szem-, 2 kisőrlő- (kis zápfog) és 3 nagyőrlő fogat (nagy zápfog; 2. ábra).

Fogazatunkat a fogképletben fejezhetjük ki. A fogképlet egy olyan tört, melynek 
számlálójában a felső fogsor egy negyedének fogait (középtől kifelé), míg nevezőjében az 
alsó fogsorét tüntetjük fel. A fogképlet maradandó fogak esetében:

2 12 3 
2 123

a.c./ Váltó fogazat
A születés után a 6-7 hónapban törnek elő a tejfogak, és a 3. év végére mind a 20 tejfog 
megjelenik. Ezután 5-6 éves kor körül kezdődik a váltás és a tejfogak helyén maradandó 
fogak jelennek meg, melyek száma 32.
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2. ábra: A fogsor alsó és felső kvadránsa.
1: metsző-, 2: szem-, 3: kis őrlő-, 4: nagy őrlő fogak.

a.d./A rágás
A táplálék feldarabolása és nyállal való összekeverése a rágás során történik. Rágáskor az 
alsó állkapocs süllyed és emelkedik, előrecsúszik és egyben oldalmozgást is végez, a 
táplálék szétmorzsolódik a két fogsor rágófeliilete között. A rágás folyamata akaratlagosan 
indítható. A táplálék mechanikusan ingerli a nyelvet, a szájpadot, ami a záróizmok 
tónusának gátlásához vezet, és a száj kinyílik. A szájnyílás fokozza a rágóizmok tónusát, 
aminek szájzárás lesz az eredménye. A rágóizmok a koponya vázizmai (ld. A 
sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, A mozgás aktív rendszerénél).

b./Nyálmirigyek
A nyálmirigyek az arc bőre és az izmok között található páros szervek. Váladékuk a nyál. 
Három pár nagy nyálmirigyünk van. Ezek a fültő-, az állkapocs alatti- és a nyelv alatti 
mirigy (3. ábra). A szájüreg falának többi kis mirigyét, amelyek a nyálkahártyába 
ágyazottak, járulékos nyálmirigyeknek nevezzük.

Az elválasztott nyál egyszer hígabb, vízszerű „savós” (serosus), máskor sűrű „nyákos” 
(mucinosus). Minőségét az elfogyasztott táplálék befolyásolja.

b.a./ Fiiltőmirigy (glandnla parotis)
A legnagyobb nyálmirigy. Összetett bogyós mirigy. Az arc bőre alatt, nagyrészt a fülcimpa 
mögött található. Váladéka a savós nyál.

b.bJÁllkapocs alatti mirigy (glandnla submandibularis)
Dió nagyságú, az állkapocs alatt, az arcizmok és a bőr között található, összetett csöves
bogyós mirigy. Kevert mirigy, azaz serosus és mucinosus váladékot is termel.
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3. ábra: Nyálmirigyek.

b.c./Nyelv alatti mirigy (glandula sublingualis)
A nyelv alatt helyezkedik el, ez a mirigy is összetett csöves-bogyós mirigy. Vezetéke a 
szájüreg elülső, alsó részébe torkollik. Kevert, de főleg mucinosus váladékot termel.

A nyálmirigyek váladéka a nyál, melynek feladata a falat síkossá tétele, továbbá itt 
kezdődik meg a táplálékok közül az összetett szénhidrátok bontása. A nyál gyengén lúgos 
kémhatású emésztőnedv, melynek enzimje a nyálamiláz, ez kezdi meg a szénhidrát bontást.

b.d./A nyálelválasztás szabályozása
A nyálelválasztás szabályozása reflexes úton történik. A nyálelválasztás ingere a 
szájnyálkahártya kémiai (kisebb mértékben mechanikai) ingerlése.

A kémiai ingerek azok, amelyek az ízérző receptorokat ingerük, ezek az édes, a sós, a 
savanyú és a keserű ízek. Az ingerület elvezetése a VII. agyideg egyik ágán (chorda 
tympaní) keresztül történik. Az afferens ingerület ezen kívül a nervus glossopharyngeuson, 
a nervus vaguson és a nervus lingualison (ez utóbbi az V. agyideg egyik ága) át bekerül a 
nyúltagyi nyálelválasztó központba.

A nyálmirigyek efferens rostjai között vannak sympathicus és parasympathicus rostok 
is, melyek a mirigyek előtti vegetatív dúcokba jutva átkapcsolódnak, s mint 
postgangüonaris rostok érik el a mirigyeket. A nyálmirigyek sympathicus rostjai 
ingerlésére kevés, de sűrű (mucinosus) nyál termelődik.

Az ember szájában állandóan kb. gyüszűnyi mennyiségű nyál van. Összetételét tekintve 
legnagyobb mennyiségben vizet tartalmaz, továbbá nyákot, vagy mucint. Ez utóbbitól sűrű, 
tapadós, síkos a nyál. Ez a fehérjetermészetű anyag összetapasztja, síkossá teszi a falatot, 
és védi a szájüreg nyálkahártyáját a falat mechanikai hatásával szemben.
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A nyál emésztő hatását a nyálamiláz okozza, ami savanyú közegben megkezdi a 
keményítő dextrinné való bontását. A falat aprításával és gömbszerűvé alakulásával 
egyidőben síkossá válik (nyállal vonódik be).

A nyál alapvetően a vérplasmához hasonló anyag, pH-ja közelít a vér pH-jához, 
többnyire 7,2-7,4 között változik, de a tápanyag összetétele, ill. a szervezet aktuális 
állapota is változtathat ezen (pH 6,2-7,4).

A nyál napi mennyisége kb. 2 liter. A fultőmirigy a képződött nyál kb. 25%-t adja, ami 
serosus nyál. A nyelv alatti mirigy kb. 5 %-ban főleg mucinosus, míg az állkapocs alatti 
mirigy a maradék kb. 70%-nyi nyál termeléséért felelős, ami sero-mucinosus tartalmú.

A nyál a síkosító és nedvesítő feladaton kívül segít a táplálék formálásában, oldásában 
(oldószer pl. az ízanyagok oldásában) és a baktériumok dőlésében is. Ezt a szerepét a 
lizozim-szerü enzim segítségével tölti be.

A poliszacharidok közül a keményítő bontása már a szájüregben elkezdődik. Ha elég 
hosszú ideig marad a falat a szájban, a keményítőtartalom miatt (pl. kenyér) édeskéssé 
válik. Bármennyi ideig tartjuk is a szánkban az emésztődő szénhidrátot, azt a nyálamiláz 
csak oligo- és diszacharidokig bontja le, teljes emésztésük a szájüregben nem történik meg.

A nyál nedvesítő szerepe a hangképzésben is fontos. A nyelv forgatása a nyál nélkül 
meglehetősen nehézkes (pl. sympathicus túlsúly esetén, amikor csak mucinosus nyál 
termelődik, vagy secretálódik).

A nyálban különféle ásványi sók is találhatók. Közülük a mészsók szoktak 
kellemetlenséget okozni, melyek foszfát és karbonát formájában kicsapódnak és 
lerakódnak a fogak tövén. Ez a lerakódás a fogkő, ami a fogíny sorvadását okozhatja, vagy 
a nyálmirigyekben képződhet kő, amely fájdalmat, gyulladást is kiválthat.

c.) Nyelv (lingua)
A szájüreg fenekéről kiemelkedő izmos szerv (4. ábra), amit a nyelvcsont feletti izmok 
alkotnak. Alatta már csak az igazi szájfenék található. Feladata elsősorban a tápláléknak 
nyállal való keverése, és a falat formálása. Ezen túl szerepel az íz érzékelésében, a 
beszédben, csecsemőknél a szopásban is.

Hátulról a nyelvgyökérről rögzített helyzetből indul. A nyelvgyökere (radix linguae) 
előrefelé a nyelv fő tömegét adó nyelvteslbe (corpus linguae) folytatódik, s ez elől a 
nyelvcsúcsban (apex linguae) végződik.

A nyelv két felszíne - a felső (dorsalis) és az alsó (ventralis) - ami a nyelvszélbe (margó 
linguae) megy át. A nyelv gyökén nyiroktüszők vannak, melyek a Waldeyer-gyíírií részei.

A nyelv felszíneit nyálkahártya fedi, melyek között a nyelv fő tömegét adó harántcsíkolt 
izomréteg helyezkedik el. Ebben a rétegben az izomrostok kis nyalábokban láthatók, 
melyek a tér három irányának megfelelően rendeződnek. Az izmok a nyelv két oldalát 
összekötik. Ezek az izomnyalábok adják a nyelv saját izmait, melyekhez ún. külső izmok is 
kapcsolódnak. A külső izmok a nyelv környékén erednek és a nyelvben tapadnak.

A nyelv felső felszínén a nyálkahártya nem sima, rajta különböző formájú 
kiemelkedések ún. szemölcsök (papillák) figyelhetők meg. Ezek alakjuk szerint lehetnek 
fonál, gomba, levél és körülárkolt szemölcsök.

A fonál alakú szemölcsök (papillae filiformes) a nyelv elülső kétharmadában találhatók 
Szerepük mechanikai ingerek érzékelése. Közöttük elszórtan vannak a gombaképű 
szemölcsök (papillae fungiformes).

A nyelv oldalsó szélén a levélalakú (papillae foliatae), míg a nyelv gyökén „V”alak 
mentén (sulcus terminális) rendeződnek a körülárkolt szemölcsök (papillae
circumvallatae). Az utóbbi három papilla az ízérzékelésben játszik szerepet (ld. Vegyi 
érzékszerveknél).
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4. ábra: A nyelv dorsalis felszíne.

1.1.1.3. Torok
A garatívek és az általuk határolt térség a torok, ami a szájiireg hátsó kijáratát képezi. A 
torkot alul a nyelvgyök, oldalt és fenn a lágy szájpad határolja. A torokhoz tartozik a lágy 
szájpadról lelógó nyelvcsap és a két-két garatív a szájpad mandulákkal együtt.

1.1.1.4. Garat (pharynx)

A szájiireg mögötti függőleges üreg. Felső határa a koponyaalap, lefelé a nyelőcső. 
Középső része a légző és az emésztőrendszer ürege. Három részét, a felső orri, a középső 
száji és az alsó gégéi szakaszát különíthetjük el.

1.1.1.5. Nyelőcső (oesophagus)
Feladata a tápláléknak a szájüregből a gyomorba való továbbítása. Ujjnyi vastagságú, 25- 
30 cm hosszú, tágulékony cső, ami a 7. hátcsigolya magasságában átfúrja a rekeszizmot. 
Magában a nyelőcsőben két szűkületet találunk. A felsőt a nyelőcső eredésénél, a középsőt 
a hörgők elágazódásának magasságában, a nyelőcsőnek a rekeszizmon való átfúródásánál.

Nyálkahártya hámja felül többrétegű el nem szarusodó hám, és ezen a részen izomzata 
harántcsíkolt izom, ami lefelé simaizomba megy át, ami a belső körkörös és a külső 
hosszanti rétegekből áll. A nyálkahártya kötőszöveti rétegében találhatók a nyelőcsői 
mirigyek.

Nyeléskor perisztaltikus hullám halad végig a nyelőcsövön, s ez a falatot a 
gyomorszájon át a gyomorba nyomja.

A falat a nyelőcsőben folytatja útját. Itt emésztőenzim termelés nincs, csak tápanyag 
továbbítás zajlik. A nyelőcső körkörös és hosszanti izmai biztosítják a falat egyirányú 
(gyomor felé) történő mozgását.

A nyelvgyök érintésével kialakul a nyelési reflex, amely egy feltétlen reflex, a folyamat 
központja a nyúltvelő. Ismerünk akarattól függő nyelési folyamatokat is. Ebben az 
oesophagus kezdeti szakaszán található harántcsíkolt izom segít. A harántcsíkolt izom csak 
a felső szakaszon található meg, így a tápanyag későbbi továbbítása már a simaizmoknak 
köszönhető.
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1.1.1.6. A nyelés
Nyeléskor a falat a szájból a nyelőcsövön keresztül a gyomorba kerül úgy, hogy a falatot a 
nyelv hátára gyűjtjük, majd a nyelv mind nagyobb felületét emeljük a szájpadhoz, mialatt a 
falat fokozatosan, lassan hátracsúszik. A nyelés első szakasza akaratlagos, de ha a falat a 
garat ívvel, ill. a garatfallal érintkezik, akkor megkezdődik a nyelés második szakasza, ami 
akaratunktól független folyamat.

A garatban a táplálék és a levegő útja keresztezi egymást. A gégefedő tereli a falatot a 
nyelőcsőbe, és a levegőt a légcsőbe (ld. Légzőrendszernél).

A falatot a nyelőcsőben a nehézségi erő is lefelé segíti. A nyelőcsövön a befűződési 
hullámok (perisztaltikus mozgás) haladnak a gyomor felé, ezek viszik lefelé a falatot. A 
perisztaltikus mozgás nyitja meg a gyomorszáj izmos gyűrűjét és hajtja a falatot a 
gyomorba.

1.2. Az emésztőrendszer középső szakasza
Ide tartozik a gyomor, és a vékonybél, továbbá a nagy emésztőmirigyek, a máj és a 
hasnyálmirigy. Az emésztőrendszer középső szakaszának feladata a táplálék emésztése és 
felszívása.

1.2.1. Gyomor (ventriculus)
Tömlőszerüen kiszélesedő és „J” alakban hajlott emésztőrendszeri szakasz (5. ábra). 
Feladata a gyomornedv termelése, aminek enzimje a fehérjéket bontja, továbbá 
perisztaltikus mozgása révén a táplálék keverését végzi, de a tápláléknak a vékonybél felé 
való továbbításában is közreműködik.

A gyomor két felszínének felső találkozási vonala a kis görbület, míg az alsó találkozási 
vonal a nagy görbület. A gyomor részei a gyomorszáj (cardia). Itt megy át a nyelőcső a 
gyomorba. A cardia területén a gyomorizomzat kissé megvastagszik, de igazi sphincter 
(záró) izomzatról nem beszélhetünk. Ezután a gyomor felfelé boltosul, s átmegy a 
gyomorfenékbe (fundus). A fündusban mindig van levegő. Ez úszóknál jelenthet gondot, 
mert nehezíti a vízbemerülést. Ezután következik az antrum, majd a gyomorvég (pylorus), 
itt megy át a gyomor a patkóbélbe.

A gyomor a cső alakú zsigeri szervek szövettani szerkezetével megegyező 
rétegzettséget mutat. Nyálkahártyája (tunica mucosa) redőzött. A felszíni rétege egy 
egyrétegű hengerhám, mely között egysejtű mirigyek ún. kehelysejtek találhatók. A hám 
alatti latnina propriában találhatók a csöves típusú gyomormirigyek, melyek váladéka a 
gyomornedv. A fundus mirigy szekréciós sejtjei nem egyformák, köztük fo-, fedő- és 
melléksejteket lehet elkülöníteni (6. ábra, A. és B. képek).

A fősejtek (parietális sejtek) a pepszinogént, a fedősejtek a sósavat, míg a melléksejtek 
nyákot termelnek. Ez a váladék együttesen a gyomornedv. Napi mennyisége 1-1,5 liter. 
Kémhatása savanyú (pH 2-3).

A gyomornedv legfontosabb enzimje a pepszin, ami előanyag formájában {pepszinogén) 
termelődik és csak sósav hatására lesz aktív fehérjebontó enzim. A pepszin a 
fehérjemolekulák peptid kötéseit bontja, hatására a fehérjékből polipeptidek keletkeznek.

A gyomomedv mucint is tartalmaz, ami a gyomortartalmat csúszóssá teszi, és mivel egy 
vékony réteget képez a gyomor belső felületén, védi a gyomorfalat a sósav maró hatásától. 
Ha ez sérül, akkor a pepszin a gyomorfalat károsíthatja (önemésztés). Ennek tünete a 
gyomorfekély, súlyosabb esetben a gyomor kilyukadása.
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5. ábra:
A gyomor hosszmetszete.

6. ábra:
Fundus mirigy (A) és sejtjeinek nagyított képe (B).

Amikor a falat a gyomorba jut, akkor a felső sphincteren halad át, ami nem valódi 
záróizom. Az életkor előrehaladtával „lazul”, ami lehetővé teszi a táplálékdarabok és az 
emésztőenzimek visszajutását (reflux) a nyelőcsőbe, égető, kellemetlen érzést okozva. A 
gyomor másik oldalán (pylorus) valódi záróizmot találunk. Ezen a ponton tehát elválik az 
emésztőrendszer két szakasza, s amíg a pylorusig a tápanyag mozgása két irányban is 
megtörténhet, addig a gyomor utáni emésztőrendszer csak egyirányú perisztaltikus 
mozgást tesz lehetővé.

Ha a gyomorba tápanyag jut, az serkenti a gyomornedv termelését és a gyomor 
motilitását is. Ebben a fundusban helyet foglaló pacemaker sejtek játszanak szerepet. Az 
összehúzódások ritmikusan követik egymást (3 összehúzódás/perc). A kontrakciókat a 
gyomor falának három izomrétege segíti (körkörös, hosszanti, haránt), az összehúzódások 
viszonylag gyorsan követik egymást, a pacemaker sejteknek köszönhetően az egyik 
kontrakció-sor még nem szűnt meg, amikor a másik már jelen van, így a gyomor egyszerre 
több ponton képes összehúzódni (7. ábra). Ez a speciális perisztaltikus mozgás biztosítja, 
hogy a gyomor valóban nagy hatékonysággal aprítja és keveri a tápanyagot. A pacemaker 
sejtek hatására az összehúzódások egyre erőteljesebbek lesznek. A gyomor fundusától az 
antrum felé terjednek, majd onnan vissza.

A gastrin nevű hormon szabályozza az összehúzódásokat. A kontrakciót fokozza a 
parasympathicus és gátolja a sympathicus idegrendszer. Az emésztés szabályozásában 
alapvetően három szint játszik szerepet, nevezetesen a magasabb idegrendszeri, a gyomor 
és a duodenum szintje. A táplálék látványa, illata (vagy csak egy gondolat) nyálelválasztási 
reflexet indít el.

A szájban lévő tápanyag hatására a gyomornedv termelése elindul ugyan, de a valódi 
ingert a táplálék érkezésekor létrejövő feszülés (a gyomor falában lévő feszülést érző 
receptorok érzékelik) és a táplálék kémiai ingere (kemoreceptorok, amelyek ugyancsak a 
gyomor falában vannak) jelentik.
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7. ábra: A gyomor mozgása.
A szürke nyilak a gyomortartalom mozgásirányát mutatják, a fekete nyilak a 

gyomorkontrakció helyeit és irányait jelzik.

1.2.2. A vékonybél és szakaszai
Három szakaszát, nevezetesen a patkó-, éh- és csípőbelet tudjuk elkülöníteni.

a. /Patkóbél (12 ujjnyi bél, vagy duodenum)
A gyomor pylorus részétől jobbra domborodóan hátrafelé a hátsó testfalhoz tart, melyhez 
hashártya rögzíti. Kb. 30 cm hosszú patkó alakú szerv.

A patkóbélbe önti váladékát a máj és az epehólyag vezetéke, a közös epevezeték (diiclus 
choledochus) -  innen van az epésbél elnevezése -  valamint a hasnyálmirigy vezetéke. 
Nyálkahártyája redőzött. A redőket további újszerű kitüremkedések tagolják, növelve 
ezzel a patkóbél összfelületét.

A patkóbél nyálkahártya alatti rétegében is találunk mirigyeket, melyek az ún. Brunner- 
féle mirigyek. Ezeknek a váladéka nem tartalmaz enzimeket.

b. /Ehbél (jejunum)
A patkóbél éles határnélküli folytatása, a vékonybél 3/5-ét adja. Hashártya kettőzet 
(mesenterium) borítja. Lefutásában éles hurkokat formál, amit bélkacsoknak nevezünk. A 
hasüregben középen fekszik.

Az éhbéli nyálkahártya legfontosabb funkcionális elemei a tápanyag felszívását végző 
bélbolyhok és a közöttük levő Lieberkühn-féle kripták (8. ábra, A. és B. képei). A bolyhok 
(vilii inteslinales) 0,5-1,5 mm hosszú nyálkahártya kiemelkedések. A bolyhok felszínét egy 
egyrétegű hengerhám (felszívó hám) borítja, melyek között egysejtű nyákot termelő 
mirigyek is megfigyelhetők. A hám alatti kötőszövetes rétegben a cső formájú Lieberkühn- 

féle mirigyek vannak. A mirigycsövek alsó sejtjei enzimeket termelnek.

c. /  Csípőbél (ileum)
Az éhbéltől élesen nem határolódik el. Lefutására az éhbélre elmondottak jellemzőek. 
Falában szórt nyiroktüszők az ún. Payer-plakok találhatók.

Mind az éhbélre, mind a csípőbélre jellemző, hogy redők elvétve láthatók bennük. 
Falában erek (vér és nyirokerek), valamint idegrostok figyelhetők meg.
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8. ábra: A vékonybél falának szöveti szerkezete (A), és egy bélboholy sematikus képe (B).

1.2.3. Máj (hepar)

Funkciói az epe, valamint a fehérjék termelése, glikogén raktározása, zsírok képzése és 
átalakítása, méregtelenítés. Magzati korban vérképző szerv.

Állományának nagy része a hasüreg jobb oldalán, közvetlenül a rekesz kupolája alatt 
van, míg kisebb része átnyúlik a bal oldalra. Másfél kilogramm súlyú, vörösbarnás színű 
mirigy. Két egyenlőtlen, nagy lebenyből (lobus) áll.

A májnak két, a rekeszi és a zsigeri felszínét tudjuk elkülöníteni. Ez utóbbi közepén egy 
„H” alakú barázda található, melynek középső része a májkapu. Itt lép be a máj artériája 
(artéria hepatica) és a kapuvéna (véna portáé), itt lép ki a máj teljes vérét elszállító 
májvéna (véna hepatica), és ugyancsak itt lép ki a máj váladékát, az epét elvezető cső 
(ductus hepaticus).

A máj szövettani egysége a májlebenyke (lobulus hepatis', 9. ábra), ami hatszögletű 
hasáb alakú. A lebenykéket vékony rétegben rácsrostok veszik körül. A lebenykék 
hossztengelyében egy véna látható (véna centrális), melyet sugárirányban, a májsejtek által 
alkotott ún. májsejtgerendák zárnak körül. Maguk a májsejtek babalakú, kétmagvú sejtek. 
Két májsejt kivájt részével fordul össze, így közöttük egy szűk kis üreg formálódik. A 
máj sejtgerenda hosszát figyelve ezek a rések egy kis csatornát az ún. intercellularis 
epekapillárisi formálják, melyben az epe a lebenykék felszíne felé áramlik.

A májsejtgerendák közötti részben tágult kapillárisok, májsinusok találhatók. Ezek falát 
alkotó sejtek között találhatók olyanok is, amelyek a toxikus anyagok eliminálását végzik.

A májsejtek termelik az epét. A sejtben ez a váladék egy vakuolumban gyűlik össze, 
ami exocytosissal ürül, és az intercellularis epekapillárisba jut. Ezek a lebenykék szélén 
nagyobb vezetékbe az interlobularis epevezetékbe, majd nagyobb és nagyobb csövekbe 
torkollanak, s végül a májat, egy cső a ductus hepaticus hagyja el.

Az epe emésztőnedv. Zöldessárgás színű folyadék. Színét az epefestékek adják, 
nevezetesen a vöröses színű bilirubin és a zöldes színű biliverdin. Emésztőenzimet nem 
tartalmaz.

A máj glikogénraktárkénl is működik, a vérben levő glükóz egy része a májsejtekben, 
glikogén formájában raktározódik, s szükség esetén a glikogén visszaalakul glükózzá.
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9. ábra: Egy májlebenyke szerkezete.

A májban jön létre a szervezetünkre jellemző zsírösszetétel. Itt képződnek pl. a 
lipoproteinek, a foszfolipidek, a koleszterin szintézise, csakúgy, mint az epesav szintézise. 
A zsírsav mobilizálás során a (1-oxidáció hatására az Ac-CoA (acetil-koenzim A) 
termelődése fokozódik. A máj aminosavak dezaminálásában, ill. transzaminálásában 
betöltött szerepe is fontos.

A szervezet egyik legfontosabb salakanyaga, valamint az osmolaritás szabályozója (ld. 
vese) a karbamid, szintén a májban képződik.

Edzés hatására az anyagcsere is adaptálódik, a szükséges enzimek csak a megfelelő 
mennyiségben termelődnek. Az enzimindukció (a mikrosomális enzimrendszer aktiválása) 
is a májban zajlik. Enzimindukció jön létre pl. gyógyszerek hatására.

Az epe színét a bilirubinból glukuronsavval képzett konjugátum adja. Ez a molekula 
vízoldékonyabb, mint a bilirubin magában, végül ez fogja adni a széklet színét. Napi kb. 
1,5 g bilirubin ürül ilyen módon.

Az epében négyféle epesav sói mutathatók ki. Az epesavaknak az emésztésben egyik 
feladatuk, hogy a vízben oldhatatlan lipidekkel és zsírokkal nagyméretű koleinsavakat 
képeznek, amelyek ilyen formában már vízben oldhatókká válnak. Napi kb. 4 g epesavas 
só ürül, ennek legnagyobb része visszaszívódik és a véna portáén keresztül visszajut a 
májba. A visszaszívódott epesavak epehajtó hatásúak is.

1.2.3.1 A máj vérellátása

A máj vérellátása kettős, ami azt jelenti, hogy a máj artériás, azaz oxigénben gazdag vért 
(ez hozza a máj strukturális vérét) kap az artéria hepalicán, de belép a májba egy véna is 
(véna portáé = kapuvéna), ami a bélből gyűjti a vénás, de táplálékban gazdag vért, és ez a 
máj funkcionális vérét adja a máj feladatainak ellátásához (cukorraktározás, aminosav 
szintézis, méregtelenítés). A véna portáé az ún. portális keringést alakítja ki.

Portális keringésről beszélünk akkor, amikor egy ér lefutásában kétszer 
kapillarizálódík. Jelen esetben egy artéria érkezik a bélhez, ott kapillarizálódik, a 
bélbolyhokból induló kapillárisok nagyobb erekbe, vénákba szedődnek, amelyek a véna 
portáén át bejutnak a májba, ahol többszörös elágazódás után ismét kapillárisokat ( = 
májsinusok) formál, majd ezek a kapillárisok fokozatosan nagyobb és nagyobb erekbe 
szedődnek, melyek a véna hepaticába torkollanak.
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Mind az artéria hepatica, mind a véna portáé vére a lebenykék határán futó kis erekben 
(artéria Hl. véna interlobularis) a májsejtgerendák közötti májsinusokon át jut a 
májsejtekhez, a májsinusokból a vér a véna centrálisba, jut, majd további gyűjtőereken át a 
májat elhagyó véna hepaticán át az alsó üres vénába (véna cava inferior) torkollik.

1.2.3.2. Epehólyag (vesica felleae)
A máj alsó felszínén elhelyezkedő körteformájú tömlő. A máj alsó felszínén a „H” alakú 
májkapu figyelhető meg. Az epehólyag kivezető csöve a ductus cysticus rövid lefutás után 
egyesül a máj vezetékével (ductus hepaticus) és mint közös epevezeték (ductus 
choledochus) a patkóbélbe nyílik (10. ábra).

Az epehólyag a máj által termelt epét időközönként a patkóbélbe üríti. Az ürítés 
reflexes folyamat.

Egyes tápanyagoknak pl. zsíroknak a duodenumba való jutása ez az adekvát ingere, 
melynek hatására az epehólyagból megindul az epe ürítése.

A máj a vérkeringésben, az epe termelésében és az intermedier anyagcsere minden 
lépésében fontos szereppel bír (ld. később).

1.2.4. Hasnyálmirigy (pancreas)
Kb. 12-14 cm hosszú, puha tapintású sárgásszürke színű mirigy, a patkóbél kanyarulatában 
helyezkedik el (10. ábra). Kettős elválasztású mirigy, ami azt jelenti, hogy vannak olyan 
sejtjei, amelyek váladékát (hormonok) a vér szállítja el a mirigysejtektől (belső 
elválasztású, endocrin mirigyrész). A hormont termelő sejtek az ún. Langerhans-szigetek 
sejtjei (ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Hormonrendszernél). Fontosabb 
hormonjai az inzulin és a glukagon, melyek a vércukorszint szabályozásában vesznek 
részt.

Ugyanakkor a hasnyálmirigy más sejtjei, melyek egy gömb felületére rendeződnek, 
emésztőnedvet termelnek, ami csöveken át kijut a mirigyből. Ezek a sejtek adják a mirigy 
külső (exocrin) elválasztású részét. A mirigyből így összegyűjtött váladék a hasnyál, 
enzimjeivel a különböző tápanyagok emésztésében vesz részt.
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A hasnyálmirigyen fejet, testet és farok részt különítünk el. Feje a patkóbél 
homorulatában helyezkedik el (10. ábra). Fő vezetéke (ductus pancreaticus) a mirigy farki 
részén ered, majd a mirigy hátsó felszínéhez közelebbi oldalon halad előrefelé, miközben 
kisebb kivezető csövek torkollanak bele. A hasnyálmirigy vezetéke az epevezeték mellett 
nyílik a patkóbélbe.

A pancreas nedv (hasnyál) színtelen, átlátszó folyadék. Lúgos kémhatású emésztőnedv, 
ami sókat, fehérjéket és különböző enzimeket tartalmaz. Ezek a vékonybélben válnak 
aktívvá. Enzimjei szinte minden tápanyagot képesek bontani.

1.2.5. Emésztés
aJ Emésztés a gyomorban
Az emésztőrendszerben a gyomor alapvetően raktározó, ill. aprító szerepet tölt be, így 
hiánya nem jár a fehérje emésztés kimaradásával. A gyomor emésztőenzimje a pepszin, 
ami a gyomormirigyek fösejtjeiben (ld. korábban) mint pepszinogén termelődik. A 
pepszinogén egy proenzim (hosszú fehérjelánc), amelynek aktiválásához sósav (HCI) 
szükséges, melynek hatására a fehérjelánc rövidül, és aktív emésztőenzimmé, pepszinné 
alakul. A létrejött pepszin autokatalízissel serkenti mind a pepszinogén felszabadulását, 
mind annak pepszinné alakulását.

A gyomorban felszabaduló sósav a gyomornedvnek kb. 2-es pH-t biztosít, de a 
tápanyag jelenléte miatt ez az érték pH-3-ra változhat. Ez a gyomornedv pH érték még 
mindig megfelelő az emésztéshez, továbbá a gyomorba jutó kórokozók megöléséhez.

A gyomor fedő- vagy parietalis sejtjei a hidrogén ionokat az intracellularis vízből 
disszociációval nyerik, amik aktív transzport segítségével kerülnek ki a sejtekből K+- ionok 
ellenében. A visszamaradó OH' csoportok a sejtek által termelt széndioxiddal szénsav 
képződésén át vízzé és HCO3' ionná alakulnak. A hidrokarbonát-ionok a szénsav-anhidráz 
nevű enzim segítségével képződnek. A kloridot a sejtek a vérplasmából veszik fel és aktív 
pumpamechanizmussal a gyomor lumene felé továbbítják.

A HCO3' ionok leadása a vérplasma felé aktív anyagcsere folyamatok eredménye, 
melynek során ezek kloridionokkal cserélődnek ki.

A gyomor pylorusnál lévő záróizom (sphincter) szabályozza a gyomorban pépessé 
alakított gyomortartalom továbbítását (apró adagokban). Abban az esetben, ha a tápanyag 
szénhidráttartalma magas, akkor a gyomortartalom ürülése gyorsabb, magas fehérje és 
zsírtartalom esetén lassabb. Különösen a sok zsír lassítja a tápanyag patkóbélbe való 
üriilését. A folyadékká alakított (aprított) tápanyag emésztése ezután gyorsabb lesz a 
vékonybélben. A savas gyomornedv ingerként hat a gyomor motilitására, a duodenum és a 
pancreas sejtjeire, az epetermelésre és a vékonybélbe ürülő emésztőenzimek termelésére is.

b./ Emésztés a vékonybélben
A patkóbélben tovább folytatódik a gyomorban megkezdődött emésztés. Egyrészt a 
patkóbélben termelődő emésztőnedv a bélnedv enzimjeivel, ill. a patkóbélbe torkolló máj 
és hasnyálmirigy váladékokkal.

b.a./Az epe szerepe az emésztésben
A máj a szervezet legnagyobb mirigye, az epe elválasztásában elengedhetetlen a 
működése. A máj epe az az epe, amely azonnal ürül a közös epevezetéken keresztül a 
duodenumba (patkóbél). A hólyagepe az epehólyagban raktározott epe, amelynek a 
víztartalma alacsonyabb, szárazanyag tartalma magasabb (kb. 16%, míg a májepében kb. 
3% lenne).
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Az epe emésztőnedv legfontosabb alkotói a víz, az epesavak ill. azok sói, a koleszterin, 
valamint az epefestékek. Ez utóbbiak a vörösvértest lebomlásakor oxidálódó hemoglobin 
melléktermékei (pl. bilirubin).

A patkóbélben az epe hatása a zsírok emésztésénél abban nyilvánul meg, hogy az 
epesavak egyrészt a vízben oldhatatlan zsírokkal vízben oldható vegyületet képeznek, 
másrészt csökkentik az emulgeált zsírgolyócskák felületi feszültségét, felaprózzák őket és 
felületük növelésével kedvező feltételeket teremtenek a lipáz enzimnek. A lipáz enzim 
aktiválásában is az epesavak játszanak szerepet.

A koleszterin vízben oldahatatlan szteránvázas vegyület, az epesavak segítik oldatban 
tartását. A koleszterinből szintetizáló epesavassók kicsapódnak, s túltelítődésük és 
kikristályosodásuk epekő képződést idéz elő.

b.b./A hasnyál, mint emésztőnedv
A duodenumba került savas kémhatású részben emésztett táplálék megindítja az 
erőteljesebb pancreas secretiot. A folyamat úgy játszódik le, hogy a duodenum 
nyálkahártyájának bizonyos sejtjei hormont/okat (pl. secretin) termelnek, ami a vér útján 
eljut a pancreasba, és annak mirigysejtjeit váladéktermelésre serkenti. Ez a pancreas nedv 
(hasnyál) víztiszta, színtelen lúgos kémhatású (pH = 8), ami a duodenumba jutva annak 
savas kémhatását semlegesíti. A hasnyál napi mennyisége 1200-1500 ml, osmoticus 
koncentrációja és kation összetétele nagyon hasonlít a vérplasmáéra, anion összetétele az 
elválasztás függvénye.

A hasnyálmirigynek nagyon fontos szerepe van a hidrokarbonát ion felszabadításában, 
amely egyrészt a bélnedv fontos része lesz (pH-szabályozás), másrészt elengedhetetlen a 
gyomomedv víztartalmának jelenlétéhez is. A hidrokarbonát felszabadulásának köszönhető 
a bélnedv lúgos pH-ja (pH = 8). A hidrokarbonát ion mellett sok Na+-ion is szabadul fel, 
így a vékonybélben a Na segítségével NaCl és H2CO3 termelődik. A szénsav instabil 
molekula, ezért szinte azonnal vízre és széndioxidra bomlik. A hidrokarbonát így képes 
semlegesíteni a gyomorsav HC1 molekuláit, ugyanakkor biztosítja a bélnedv nagy 
víztartalmát is.

A pancreas nedv elválasztás idegi úton is befolyásolható. Pl. a bolygóideg (n. vagus = 
X. agyideg) ingerlésére kis mennyiségű, de enzimekben gazdag pancreas nedv termelődik.

A gyomortartalommal érkező fehérjék és zsírok a duodenumból cholecystokinin (CCK) 
nevű hormont szabadítanak fel. Ennek, valamint a X. agyideg hatásának köszönhetően 
szabadulnak fel az emésztőenzimek proenzimjei a pancreasban. A proenzimek még nem 
alkalmasak a tápanyagok emésztésére. A duodenumban aktiválódnak (a hosszabb 
felszabaduló fehérje rövidebbé alakul és így hatásosabb lesz). Ha a felszabaduló 
emésztőenzimek már a hasnyálmirigyben aktívak lennének, a hasnyálmirigy néhány nap 
alatt felemésztődne. Az enzimek szerven belüli aktivizációja okozza a pancreatitis nevű 
betegséget.

A fehérje emésztés szempontjából legfontosabb fehérjebontó enzim a tripszin. Ezt az 
enzimet a pancreas acinus sejtjei tripszinogén formában termelik, amit a bélmirigyek ún. 
enterokinase enzimje aktivál. A tripszin sokféle protein bontására képes, aminek során 
rövidebb szénláncú peptidek keletkeznek. A hasnyál fehérjebontó enzimjei csak 
dipeptidekig bontják a fehérjéket, az aminosavakká bontás a vékonybélnedv enzimeivel 
valósul meg. A tripszin alkalmas egyéb zsírbontó és fehérjebontó enzimek aktiválására is.

A hasnyál másik fehérje emésztő enzimje a kimotripszin. A tripszin és a kimotripszin 
mellett még a karboxipeptidázt is meg kell említeni, ami a peptidekről aminosavat hasít le 
a C terminális felől.

Szénhidrátokat bontó enzim a hasnyálamiláz. A szénhidrát emésztés végtermékei: a 
maltóz és a glükóz. A pancreas-amiláz már aktív formában szabadul fel az acinusokból,
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tehát nem alkalmas a hasnyálmirigy sejtjeinek tönkretételére. A nyálamilázhoz hasonlóan 
csak disacharidokig (maltóz, dextróz) bontja a szénhidrátokat. Ezek monosacharidokká 
bontását (glükóz, fruktóz, galaktóz) a vékonybél mucosa rétegéből felszabaduló maltáz és 
laktáz végzi. A nukleáz a nukleimavákal (DNS, RNS) bontja.

A zsírok észter kötéseit bontó enzim a lipáz. A CCK hatására az epehólyagból epesavak 
szabadulnak fel, amelyek alapvető feladata a zsírok emulgeálása, mert így a zsírbontó 
enzimek nagyobb hatékonysággal képesek bontani azokat. Az aktív pancreas lipázok a 
zsírokat glicerinre és zsírsavakra vagy monogliceridre és zsírsavakra bontják aszerint, hogy 
milyen típusú lipázról van szó.

Az idegrendszeri- és hormonális szabályozást a duodenumban maga a tápanyag indítja 
el. A béltartalom érkezésekor először gyorsul a gyomor működése, ürítése (gastrin), majd a 
tápanyag kiürítése után a gyomor motilitása csökken (GIP hatás), viszont a duodenum 
emésztő aktivitása gyorsul.

A duodenum mucosa rétegében egy gátló hormon is felszabadul, a Gastric Inhibitory 
Peptide (GIP). A termelődés ingere a gyomorból a duodenumba került anyag magas zsír 
és/vagy savtartalma. A secretios sejtekből felszabaduló hormon a véráramba kerül, onnan 
pedig a gyomorba. Ha a gyomortartalom túl sok savat tartalmaz, gátolja annak 
felszabadulását, így védve a duodenum sérülékenyebb falát. Ha a duodenumba került 
béltartalom túl sok zsírt tartalmaz ekkor a GIP lassítja a gyomor perisztaltikát, így a 
tápanyag hosszabb időt tölt a gyomorban, a vékonybélben lévő zsírok hatékonyabb 
emésztését biztosítva ezzel.

b.c./A bélnedv, mint emésztőnedv
A bélnedvet a vékonybél emésztőmirigyei termelik. A bélnedv napi mennyisége kb. 600- 
1000 ml, enyhén lúgos kémhatású emésztőnedv. Termelése részben reflexesen, részben 
hormonálisán szabályozott. A hormonokat a patkóbél nyálkahártyájában lévő 
enteroendocrin sejtek termelik. A bélnedv befejezi az emésztést.

A vékonybél enzimjei: az erepszin, ami különböző di- és polipeptidázok keveréke, 
szénhidrát bontó enzimjei az invertáz, a maltáz és a laktáz, míg zsírbontó enzimjei a lipáz, 
és az észterázok. A  fentieken kívül a bélnedv tartalmaz még nukleázt, foszfatázt, 
entcropeptidázt is.

1.2.6. Felszívás
Az emésztőrendszerben a táplálékként elfogyasztott óriás összetett molekulák építőkövekre 
(monomérekre) bomlanak. Ezután történik meg ezek felszívása [resorptio, absorptio), s a 
folyamat végeredménye, hogy a megemésztett táplálék a vérbe, vagy a nyirokba jut.

A felszívódás legfontosabb helye a vékonybél, bár a szájüreg hámjánál is történik egy 
kismértékű felszívódás. Ez csak bizonyos anyagokra pl. nitroglicerinre, vagy az alkoholra 
igaz. Nagyobb mennyiségű alkohol - főleg ha szénsavval dúsított vízzel együtt kerül a 
szervezetbe a gyomorból - gyorsan és nagy mennyiségben szívódik fel.

A vékonybél három szakaszának funkciói némileg eltérnek egymástól. A duodenumban 
elsősorban emésztés, míg a jejunumban és az ileumban elsősorban felszívás zajlik.

A vékonybél hossza a táplálkozás típusától függ. Embernél (mindenevő) a vékonybél 
hossza kb. 3 m. Ez önmagában nem lenne elég a felszívás biztosításához, de a vékonybél 
belső felszínét bélbolyhok növelik meg, azok epithel sejtjein pedig ujjszerű 
kitüremkedések microvillusok (mikrobolyhok) vannak a felület további növelésére. (A 
microbolyhok csak elektronmikroszkóposán ismerhetők meg, fénymikroszkópos 
megfelelőjük a kefeszegély.) így a vékonybél felszívó felülete kb. teniszpálya nagyságú.

Annak biztosítására, hogy a felszívódás irányított legyen, a bélbolyhok hámsejtjeinek 
csúcsi részén sajátos kapcsolóstruktúra (junctionális apparátus) található, ami biztosítja,
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hogy a felszívódó tápanyagok csak a sejtek cytoplasmáján keresztüljussanak a véráramba. 
A felszívás az epithel sejteken keresztül aktív és passzív transzport segítségével történik.

a./A víz és az elektrolitok felszívása
A béltartalom elektrolitjainak felszívását a vérplasma, és a béltartalom közötti osmoticus 

koncentráció különbsége segíti. Előbb a víz, majd ezt követi a sók felszívódása.
A nátrium és a klorid reabszorpcióját aktív transzportfolyamatok, speciális 

szállítófehérjék segítik. Emlékezzünk rá, hogy a sejtek a nátriumot nem engedik be az 
intracellularis térbe, a Na-K pumpa a beáramló nátriumot kipumpálja a sejtekből. Ezt 
megakadályozandó az epithel sejtek lumen felé néző microvillusai nem tartalmaznak 
pumpát, így a szállítófehérje bejuttatja a sejt belsejébe a nátriumot, majd a sejtek baso- 
lateralis membránjánál lévő Na-K pumpa a kapillárisok felé továbbítja.

A kálium diffúzióval (passzív transzport) jut a bél lumenéből az endothel sejtbe, majd 
onnan a kapillárisokba.

A kálcium egy speciális transzporter fehérje segítségével szállítódik az epithelialis 
sejtbe. Ez a fehérje a mucosa sejtekben szintetizálódik a D3-vitamin segítségével. A vas 
felszívását a transzferrin nevű anyag végzi. Ha a sejt belsejébe került a vas-ion, 
raktározódhat is a sejtben akkor, ha a vérben megfelelő a vas koncentrációja. A 
raktározásért egy nagy vas-ion affinitást mutató fehérje a ferritin felelős (11. ábra).

11. ábra: A nátrium, a glükóz, a vas, és a kálcium felszívása. 
N: nucleus.

b./A monosacharidok felszívódása
A monosacharidok felszívása aktív folyamat, és koncentráció grádiens ellenében történik. 
Az egyes monosacharidok felszívódási gyorsasága eltérő sorrendet mutat.

A glükóz felszívódása a béltartalom Na koncentrációjától függ. A glükóz nátriummal 
co-transzporttal szállítódik. Speciális nátrium- és glükóz transzporterek a két anyagot 
együtt juttatják a sejtbe, majd innen a nátrium a pumpával, a glükóz pedig a nagy 
koncentráció különbség miatt (sejt belseje és a kapilláris között) diffúzióval jut tovább (11. 
ábra). Hasonlóan abszorbeálódik a galaktóz is. A fruktóz facilitált diffúzióval jut az 
epithelialis sejtekbe (12. ábra).
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c. /  Aminosavak felszívódása
A gyomorban és a vékonybélben a fehérjebontó enzimek hatására a fehérjék aminosavakra 
bomlanak. Az aminosavak szintén a nátriummal együtt co-transzporttal szívódnak fel, és 
jutnak a bélboholy kapillárisaiba (12. ábra). Vannak azonban olyan esetek is, amikor 
dipeptidek maradnak a fehérjék lebontása után. Ebben az esetben gyakran a kefeszegély 
membránjában jelen lévő dipeptidázok elbontják azokat.

Az aminosavak felszívása Na-függő folyamat. Igen valószínűnek látszik, hogy a két 
anyag egyszerre szívódik fel. Ha a Na-K pumpa nem működik a baso-lateralis membránon, 
a sejten belüli nátrium koncentráció növekedése miatt nem működnek a szállítófehérjék 
sem és így sem a nátrium, sem a glükóz, sem az aminosavak nem jutnak a lumenből a 
vérbe (12. ábra).

Kis molsúlyú fehérjék jelentéktelen mennyiségben kerülnek át a bél epithelen. Ezeket a 
fehérjéket a bélhámsejtek pinocytosissal bekebelezik, és adják tovább. Az ilymódon 
bekerült fehérjék, mint antigének sensibilizálhatják a szervezetet és allergiás 
megbetegedésekhez vezethetnek.

d. /  A zsírok felszívódása
A zsírok emésztése során keletkezett monomerek (zsírsavak és monoglicerid) először a 
nyirok kapillárisokba kerülnek, majd amikor a fő nyirokvezeték (ductus thoracicus) a jobb 
pitvarba torkollik, ezután már a vér szállítja tovább.

A monogliceridek és a zsírsavak felszívódása a mikrobolyhokon (kefeszegély) keresztül 
történik. Az emésztés során rövid, vagy hosszú szénláncú szabad zsírsavak keletkeznek, 
szabad glicerin, koleszterin stb. molekulák (13. ábra). A rövid szénláncú zsírsavak 
diffúzióval gyorsan átjutnak a felszívófelület sejtjeinek membránján, és gyakran változás 
nélkül továbbjutnak a vérérbe.

A másik gyakoribb lehetőség, hogy a szabad zsírsavak (különösen a hosszabb 
szénláncúak) a sejt simafelszínű endoplasmaticus reticulumán (sER) ismét trigliceridekké 
alakulnak vissza, majd kilomikronokká válnak a Golgi-apparátusban. (Kilomikronok a 
májsejtekben is képződhetnek.)
A kilomikronok olyan zsírcsomagok, amelyeket különböző mennyiségű fehérje burkol be 
annak érdekében, hogy a szállítás közben ne tapadjanak ki az erek falára. Ezek a 
nyirokerekben szállítódnak a májba, vagy valamelyik nyak közeli vénába jutva (pl. véna 
subclavia) bekerülnek a vénás keringésbe, majd a májba. Mindkét esetben alapvető cél a
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kilomikronok eltávolítása a nagyerektől, ahol a belső membránfelszínre könnyen 
lerakodhatnak (ld. Keringési rendszernél). A rendszeres sportmozgás az áramlás fokozása 
révén megakadályozza a zsírok lerakódását az érfalra.

e./A vitaminok felszívása
A vitaminok felszívása aszerint történik, hogy vízoldékony vagy zsíroldékony 
vitaminokról (A-, D,- E-, K-vitamin) beszélünk. A vízoldékony vitaminok (B 
vitamincsalád és C-vitamin) általában diffúzióval vagy facilitált diffúzióval (carrierekkel) 
jutnak át a sejtmembránokon, kivételt képez néhány vitamin, ill. provitamin. Ezek közül a 
legismertebb a B^-vitamin (cyanocobalamin), aminek a mucosa sejtekbe való jutását a 
gyomor mucosájában termelődő protein, az intrinsic faktor segíti. Az intrinsic faktor a 
béltartalomban hozzákötődik a Bn-vitaminhoz, majd a kefeszegélyhez jutva a komplex 
endocytosissal kerül a sejt belsejébe (14. ábra). A vesicula a basális membránhoz vándorol 
és exocytosissal ürül a véráram felé. Ha a gyomorban valamilyen kóros folyamat jön létre 
(pl. gastritis), esetleg eltávolítják a gyomrot, nem termelődik intrinsic faktor és B^-vitamin 
hiány alakul ki a szervezetben. Ennek következményeként nem lesz megfelelő a 
hemoglobin és a vörösvérsejt termelés, vészes vérszegénység (anémia permiciosa) alakul 
ki.

Hasonlóan a hemoglobin termelés hiányában fellépő anémiát okoz a vashiány is, ami a 
szállítófehérjék hiányából is adódhat (transzferrin). Az elöregedett vörösvérsejtek 
hemoglobinját lebontja a szervezet. A vas újra felhasználódik, a globin pedig bilirubinná 
alakul a májban és az epébe, onnan a bélsárba kerül. A bélbaktériumok (a vastagbélben) 
urobilinogénné alakítják és ez a festékanyag adja majd a széklet színét. Valamennyi 
bilirubin (kb. 10-15%) visszaszívódik a vérbe, onnan a vesén keresztül jutva a vizelet sárga 
színét adja.

A zsíroldékony vitaminok a zsírsavakhoz hasonlóan bediffundálnak a sejtbe, majd 
kilomikronokba csomagolódnak s így jutnak el a zsírszövetbe, ill. a megfelelő 
felhasználási helyekre.
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14. ábra: A B^-vitamin felszívása.

1.3. Az emésztőrendszer alsó szakasza

Az emésztőrendszer alsó szakaszát az utóbél (intestinum crassus) képezi. Ide tartozik a 
vakbél a féregnyúlvánnyal, a remesebél (vastagbél fő része), sigmabél és a végbél (15. 
ábra).

15. ábra: A vastagbél és részei.
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a. /  Vakbél (cecum)
Lefelé vakon végződő bélszakasz a jobb csípőlapátban fekszik. A csípőbél utolsó része 
mélyen betűrődik a cecumba, s így a két bélszakasz átmenete szelepszerű billentyűként 
funkcionál, és kis nyomás hatására is a vakbél felé engedi a béltartalmat.

A vakbél jellemző függeléke az 5-8 cm hosszú, és kb. ugyanilyen vastagságú 
féregnyulvány (appendix vermiformis). Falának szövettani szerkezete egyezik a bél többi 
szakaszának rétegéivel, csak ezek jóval vékonyabbak, s a kötőszövetes submucosában 
aggregát nyiroktüszők (folliculi lymphatici aggregati) rétege található. Ennek révén a 
féregnyúlvány voltaképpen a tonsillákéval azonos szerepű szerv (Id. Nyirokkeringésnél). 
Gyulladását a bélből származó fertőzés okozhatja.

b. /A  remesebél (colon)
A vakbéltől folyamatosan követhető a remesebél. Remesebél alatt azt a vastagbélszakaszt 
értjük, ami körülkeretezi a vékonybelet (15. ábra).

Részei: a felszálló remese (colon ascendens), ami kb. a máj magasságában a jobb 
májlebeny alatt száll fel, és átmegy a haránt rémesébe (colon transversum), majd a leszálló 
remesébe (colon descendens) folytatódik, ami a csípőlapát magasságában a medence 
közepére fordul, s mint sigmabél (colon sigmoideum) száll le. A sigmabél a végbéllel 
(rectum) végződik, melynek alsó részén van a végbélnyílás (anus), ahol erős záróizmot 
találunk A vastagbélben nincsenek bélbolyhok és falában nincsenek emésztőmirigyek, csak 
nyálkatermelő mirigysejteket találunk itt.

A vastagbél remese része méretében és külső formájában is eltér a vékonybéltől, mivel 
rajta kiöblösödések találhatók. Teljes hosszában nem sima, hanem rajta három párhuzamos 
sorban gömbszerű kiöblösödések figyelhetők meg. A gömbszerű kiemelkedéseket három 
hosszanti szalagszerű képlet választ el (teniae coli), ami tulajdonképpen a hosszanti 
izomréteg megvastagodása. A remesebélnek ezen képletei a sigmabél felé fokozatosan 
eltűnnek.

cJ  A sigmabél (colon sigmoideum)
S-alakú vastagbélrészlet, ami a bal csípőtányértól leszáll a medence üregébe, majd 
ismételten felemelkedik a medencebemenet szintjéig (15. ábra).

A vastagbél nyálkahártyája kevés, nyálkás nedvet termel. Ez teszi a bélsarat síkossá. A 
vastagbél nyálkahártyája bizonyos mérgeket, különösen nehézfémeket és alkaloidákat 
képes kiválasztani. így a szervezetbejutott higany, bizmut, ólom stb. részben a vastagbél 
nyálkahártyáján keresztül ürül. Ilyenkor ezek az anyagok a bélfal izomzatának, 
gyulladását, bénulását idézhetik elő.

Glükóz és aminosavak már nem szívódnak vissza a vastagbélből, azonban fontos 
táplálékul szolgálnak a vastagbélben élő baktériumoknak. Ennél is fontosabb azonban a 
táplálék növényi rost (cellulóz) tartalma. Mivel a bélsár továbbítása a vastagbélben lassú, 
ezért a baktériumok nagy mennyiségben emésztenek meg rostokat és egyéb maradékokat. 
Minél nagyobb a táplálék rosttartalma, annál több baktérium él meg a vastagbélben. Ezek 
rövid életidejűek lévén nagy mennyiségben pusztulnak el és ürülnek a széklettel. (A 
széklet kb. egyharmada elpusztult baktérium.) Az elhalt baktériumok nagy mennyiségben 
hagynak maguk után B - és K-vitamint, amely foként vitaminhiányos táplálkozás esetén 
fontos.

A vastagbél felszálló és haránt szakaszán történik a bélsár víztartalmának csökkentése. 
Naponta kb. 2 liter víz szívódik így vissza, ezért nagyon fontos szerepe van a víztartalom 
megtartásában. A víz osmosissal jut be a mucosa sejtekbe (a nyálkahártya epithel sejtjei), 
többnyire passzívan követve a nátriumot, amely aktív transzporttal szívódik vissza.

A felesleges kálium viszont ürül a széklettel. Emiatt is probléma, ha valakinek tartósan 
hasmenése van, mert könnyen kialakulhat kálium hiányos állapot. A mucosa sejtek nagy
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mennyiségben termelnek mucint, ami egyrészt a székletdarabok összeragasztását, másrészt 
a szilárd széklet könnyebb csúszását biztosítja.

A vastagbél leszálló ágában már felszívás sincs. Itt a széklet nagyobb darabokká 
alakítása folyik, valamint a széklet egy darabban továbbítása a sigmabélbe. Ez napi két- 
három összehúzódást jelent összesen. A sigmabélből a rectumba kerül a széklet.

cl./ A végbél (rectum)
A vastagbél utolsó kb. 20 cm-es szakasza. Elülső felülete nőknél a hüvely hátsó falához, 
férfiakban a húgyhólyaghoz és a prostatához, dorsalisan mindkét nemnél a keresztcsonthoz 
kötőszövettel rögzül. A végbél belső felülete sima, de a végbélnyílás előtt hosszanti 
izomnyalábok oszlopokat formálnak, melyek közvetlenül a végbélnyílás előtt elsimulnak, 
és itt egy gyűrű alakú vastag rész viszeres fonadékkal alakul ki. A végbél körkörös 
simaizmai az anus felett a belső záróizmot (sphincter) alkotják. Ez az izom akaratunktól 
független működésű. Az akaratunktól függő záróizom a végbélnyílást kívülről veszi körül, 
és kétrétegű záróizommal végződik.

1.4. Az emésztőrendszer középső és alsó szakaszának motorikája (összefoglalás)
A gyomor vastag izmos fala révén spontán motorikát mutat, amelynek nagy szerepe van a 
tápláléknak az emésztőnedvekkel való keverésében, és a duodenum felé való 
továbbításában. Az üres gyomor izomzatának egy alaptónusa van. A tápláléknak a 
gyomorba való érkezésekor a gyomor térfogata nő, de benne a nyomás lényegesen nem 
változik. A gyomor motorikájának jellegzetes jelenségei a perisztaltikus hullámok, melyek 
a fundustól indulnak és a pylorus felé fokozódó erővel haladnak. A vagus rostok ingerlése 
a perisztaltikát erőteljesen fokozza.

A gyomortartalom ürülését a duodenum felé elsősorban a gyomor teltsége, a gyomorfal 
feszesség érzése biztosítja. A gyomorfal feszültségérző receptorainak ingerülete a 
duodenum falának elernyedésére hat. A gyomortartalom ürülésének másik feltétele a 
gyomortartalom osmoticus nyomása. A tömény, nagy osmoticus nyomású táplálék lassan 
ürül. Lényeges a gyomortartalom H+ ion koncentrációja. Ha a gyomor pH értéke 6,6 
körüli, vagy ettől kisebb, a gyomor motorikája lelassul.

A duodenum motorikáját elsősorban a gyomorból ürülő tartalom határozza meg, ami 
erőteljes perisztaltikát indít meg. Az éh- és csipőbél jellegzetes mozgása a szegmentális 
mozgás. Ennek során a vékonybélben kb. 10-15 cm-ként a béldarab körkörös simaizma 
összehúzódik. Rövid idő után elernyedés következik be, de ezzel egyidejűleg az alatta levő 
szegmentumban összehúzódás jön létre.

A vékonybél mozgásának másik formája a perisztaltikus mozgás. Ennek lényege, hogy 
a bél egy helyén a táplálék hatására a vékonybél fala megfeszítődik, s tőle cranialis 
irányban a bél körkörös izma összehúzódik, míg caudalis irányban a bélizomzat elernyed.

A mozgást koordináló idegelemek a körkörös és hosszanti izomrétegek között 
elhelyezkedő plexus myentericusban vannak.

A béltartalom, a motilitásnak köszönhetően a vastagbél felé halad. Az ileum végén a 
vastagbél és a vékonybél határán találjuk az ileocecalis sphinctert. Ez az izom biztosítja a 
béltartalom szakaszos továbbítását a vastagbélbe, valamint gátolja a bélsár visszaáramlását. 
Ez annál is fontosabb, mivel a vékonybél normálisan nem, a vastagbél viszont tartalmaz 
baktériumokat, különösen a féregnyúlvány. Az iliocecalis sphincter nyílását a vékonybél 
motilitásának fokozódása és a béltartalom nyomásának növekedése okozza. Ugyanakkor a 
vastagbél feszülése gátolja a sphincter nyitását.

A vastagbél felszálló és haránt szakaszán a szegmentális és perisztaltikus mozgás van 
jelen. A szegmentális mozgás a bélsár keveréséért és a felszívás hatékonyságának
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növeléséért felelős, míg a perisztaltikus mozgás a kialakult székletdarabok továbbítását 
biztosítja.

Az anus sima és harántcsíkolt izomréteget is tartalmaz, így a széklet ürítése akaratlagos 
és akarattól független is lehet. A vastagbél mozgását is szabályozzák a bél saját plexusai, 
ezen kívül azonban az autonóm idegrendszer is (X. agyideg, az anust a sacralis idegek is).

A rectum összehúzódásához az ingert a székletokozta feszülés képezi, melynek hatására 
a csecsemőkben megtörténik a széklet ürítése. Felnőttekben a széklet ürítésének ingere az 
akaratlagosan szabályozható anus mozgás miatt nem feltétlenül jár ürítéssel. A 
késleltetésen túl az ürítés is gyorsítható az abdominalis izmok, valamint a légzés 
szabályozásával.

Az idegrendszer elsősorban a sympathicus és parasympathicus rendszereken keresztül 
fejti ki hatásait a perisztaltikus mozgásra és az emésztést segítő enzimekre és nedvekre.

A perisztaltika és az emésztés gyorsítása elsősorban a parasympathicus idegrendszernek 
köszönhető, lassításuk inkább a sympathicus idegrendszer segítségével valósul meg 
(részletesebben ld. később).

A bélrendszernek saját idegrendszere (enteralis idegrendszer) is van. Ezt a rendszert 
idegfonadékok (plexusok) alkotják, melyek dúcokból és az azokat összekötő idegrost 
nyalábokból épülnek fel. A bélfal minden szövettani rétegében találunk egy-egy fonadékot. 
Közülük a perisztaltikát az izomrétegek közti fonadék (plexus myentericus), részben a 
parasympathicus idegrendszerrel együttműködve, részben függetlenül szabályozza.

1.5. A közti- vagy intermedier anyagcsere
Intermedier anyagcsere azokat a folyamatokat foglalja magába, melyek során a bélből 
felszívott anyagok

a. / lebomlásuk során energiát szolgáltatnak a szervezet számára (oxidáció,glikolízis),
b. /  egymásba átalakulnak, pl. az aminosavak szénhidráttá, a szénhidrátok zsírokká),
c. / raktározódnak pl. glikogén, zsír,
d. / az intracellularis térbe kerülve újabb anyagok felépítésében vesznek részt (pl. az 
aminosavak fehérjékké szintetizálódnak), a sejtekben azok alkotóelemeinek 
felépítésében vesznek részt.

Az izomban lejátszódó intermedier folyamatokat ld. A sportmozgások biológiai alapjai 
I. kötetének, Izomműködés fejezetében. A máj működése rendkívül sokrétű. Számos 
energiaszolgáltató folyamatban, fehérjék szintézisében (pl. vérplasma fehérjéi), anyagok 
hatástalanításában (detoxikációban), ill. bizonyos anyagok hatásainak fokozásában, 
raktározásban, valamint a sejtek növekedésében és differenciálódásában is szerepet játszik.

1.5.1. A zsírok és lipidek intermedier anyagcseréje
A lipidek átalakulása a szervezetben kétirányú lehet. A lipolisis (zsirbonlás) elsősorban az 
emésztés, ill. tartós fizikai aktivitás hatására jön létre. A lipolisis a glukagon és az ACTH 
hormonok segítségével valósul meg. A lipogenesis a zsírok képzése (elsősorban 
raktározási célból), amelyben fontos szerepe van az inzulin nevű hormonnak is (ld. 
később). így szénhidrátokból is képes a szervezet zsírok szintézisére a májban és a 
zsírszövetben is.

Vannak olyan zsírok, amelyek szintézisére nem képes a szervezet (esszenciális 
zsírsavak, pl. F-vitamin), ezek szervezetbe juttatása csak a táplálékokon keresztül 
valósítható meg. Ugyanez vonatkoztatható az esszenciális aminosavakra is, melyek 
szervezetbe kerülése szintén csak a tápanyagok útján lehetséges (ld. Táplálkozási piramis).

22



A szervezetben zajló zsíranyagcsere kb. fele a májban történik. Az emésztés során 
felszívódott lipidek részben kilomikronokba csomagolva, részben „szabad zsírsavként” az 
albuminhoz kötve jutnak a májsejtek membránjához (16. ábra). A membránban a 
triglicerideket a lipoprotein-lipáz glicerinre és szabad zsírsavakra bontja.

16. ábra: Zsíranyagcsere a májban. 
Gátló (-) és serkentő (+) hatás

A szabad zsírsavak és a glicerin a membránból facilitált diffúzióval jutnak a májsejt 
intracellularis terébe. A glicerin itt glicerin-foszfáttá alakul (glicerin P a glicerin kináz 
enzim segítségével). A zsírsavak acil-CoA alakban a glicerin P-al trigliceridekké, vagy 
foszfogliceridekké alakulnak. Ez a folyamat a lipogenesis, melyet az inzulin serkent. A 
folyamatban koleszterinből koleszterin-észterek is termelődnek, amelyek kb. 80%-a 
epesavakká alakul és az epével ürül. A lipogenesis során termelt lipidek a Golgi- 
apparátusba jutva ismét lipoproteinekké alakulnak. így keletkezik a VLDL (Very Low 
Density Lipoprotein), LDL (Low Density Lipoprotein) és HDL (High Density 
Lipoprotein). A lipoproteinek szintézisét serkentik a májsejtbe került szabad zsírsavak, az 
ösztrogének és az androgének. A lipogenesist gátolja a progeszteron, és a somatotrop 
hormon.

Ha a májsejtben glükóz és/vagy aminosav lebontás is zajlik, az acetil-CoA-ból zsírsavak 
képződnek. Ha azonban glükóz, vagy aminosav hiány van a sejtben az acetil-CoA-ból 
ketontestek, és koleszterinek keletkeznek. Az előbbit ketogenesisnek az utóbbit 
szteroidgenesisnek nevezzük. A koleszterin az előbb említettek szerint vagy epesavakká 
alakul vagy kilomikronokba csomagolódik.

1.5.2. Fehérjék és aminosavak intermedier anyagcseréje

A májsejtek az aminosavakat Na-fuggő (co-transzport) és független úton is felvehetik. 
Számtalan hormon befolyásolja az aminosav transzportot. Az inzulin és a glukagon is 
fokozza az aminosav felvételt, de az eltérő aminosavakét szabályozzák. Moduláló hatásúak 
a pajzsmirigy hormonjai, a glukocorticoidok, a nemi hormonok, az adrenalin és a 
noradrenalin is.
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Ha a májsejtek cytoplasmájában az esszenciális aminosavak (Glu, Gly, Alá, Leu, Tyr, 
His, Trp, Met) koncentrációja csökken, a lysosomákban fokozódik a fehérjelebontás. Ezt a 
folyamatot a glukagon külön is serkenteni képes. A lebontást proteázok végzik, a 
keletkezett aminosavak nagy részét a vér felveszi és elszállítja. A májsejtek az 
aminosavakat képesek egymásba átalakítani, a folyamat a transzaminálás. A keletkező 
ketosavakból sokféle molekula képződhet, többnyire Alá, Asp, Glu. Az aminosavak NH2 
csoportjukat dezaminálással elveszíthetik. A folyamat végén ammónia keletkezik, amely a 
Glu-ba és Asp-ba épül be.

A transzaminálás során keletkező ketosavak a glikolízis folyamatához, vagy a 
citrátkörhöz csatlakozhatnak (ahogy azt korábban már az izomanyagcserében is 
bemutattuk ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet), beléphetnek a glükoneogenesis 
folyamatába, zsírsavakká vagy ketontestekké alakulhatnak.

A máj a nem-esszenciális aminosavakat képes szintetizálni, az esszenciális 
aminosavakat csak akkor, ha a nekik megfelelő alfa-ketosavakat bejuttatjuk a szervezetbe. 
A folyamat nagy energiaigényű, ezért célszerűbb az esszenciális aminosavakat a 
táplálékkal felvenni.

A máj a termelődött ammóniát (vastagbélből, saját anyagcsere folyamatokból) Gin 
formájában veszi fel, és karbamidot képez belőle. A karbamid már nem olyan toxikus, mint 
az ammónia (ld. vese).

A májsejtekbe felvett aminosavakból, vagy az ott lebontott fehérjékből újabb fehérjék 
szintézise valósul meg. A máj nemcsak saját fehérjéit szintetizálja, hanem itt képződnek a 
vérplasma proteinjei és a véralvadási faktorok is. A proteinszintézist számtalan hormon 
befolyásolja, így pl. az inzulin és a STH (Somatotrop Hormon) is, amelyek serkentő 
hatásúak. A STH különösen a vérplasma fehérjék mennyiségének csökkenésére érzékeny. 
A pajzsmirigy hormonjai szintén serkentik ezeket a folyamatokat, csakúgy, mint az 
androgének.

A májat régebben méregtelenítő funkciójáról ismerték. Átalakító hatása azonban 
nemcsak a toxinokkal kapcsolatos, hanem számtalan egyéb anyag, így pl. a gyógyszerek 
esetében is fontos. Főleg lipid-természetü anyagok átalakítása játszódik le az 
endoplasmaticus reticulum membránjában található enzimek segítségével (monooxigenáz 
rendszer).

Nem kevésbé fontos az inzulin szerepe a fehérje anyagcserében sem. Serkenti az 
aminosavak felvételét (bejutását) a sejt belsejébe, ezért fehérje anabolikus hatása is van. 
Abban az esetben, ha az inzulin nem termelődik megfelelő mennyiségben, először 
fehérjevesztés indul meg (gyors fogyás, negatív nitrogén egyensúly, glukogenolisis), ha az 
inzulin tartósan hiányzik a szervezetből, a meglévő aminosavak lebontása lesz a jellemző. 
Ebben az esetben megnő a lebontási termékek mennyisége a szervezetben (pl. karbamid).

Hasonlóan veszélyessé válik a zsíranyagcsere a szervezet számára abban az esetben, ha 
hiányzik az inzulin a szervezetből. Ekkor a zsírok tökéletlen felhasználása (égetése) miatt 
nem zajlik le megfelelően a ÍJ -oxidáció (ld. A sportmozgások biológiai alapjai 1. kötet, 
Izomszöveteknél). Termékei az acetecetsav és a fi-hydroxivajsav (ketontestek). A 
ketontesteket bizonyos sejtek ugyan hasznosítani tudják, de felhalmozódásuk a szervezet 
pH-jának megváltozását (savasodás) okozza, végül pedig kialakul a tartósnak mondható 
ketózis, amely kóma kialakulásával jár.

1.5.3. A szénhidrátok intermedier anyagcseréje

A máj a szervezet szénhidrátforgalmának legfontosabb szerve. A megemésztett 
szénhidrátok raktározásában, ill. szükség szerint a raktározott szénhidrátok 
felhasználásában is részt vesz. A májsejtek által felvett glükóz részben glikogénként 
raktározódik, részben a glikolízis ill. a pentózfoszfát úton metabolizálódik.
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A májsejt membránján át a glükóz facilitált diffúzióval jut a sejt belsejébe (17. ábra). A 
hexokináz (HK) enzim a glükóz glükóz-6 foszfáttá (GluóP) alakulását katalizálja. A 
glükóz-6-foszfát-foszfatáz (GluóPáz) a GluóP glükózzá alakulását katalizálja. A HK enzim 
a glükóz felvételét, míg a GluóPáz a glükóz leadását segíti. Azt, hogy a felvétel, vagy a 
leadás történik, a két enzim egymáshoz viszonyított sebessége határozza meg. Ha a HK 
enzim gyorsabb glükóz felvétel történik, hypoglikémia alakul ki. Ha a GluóPáz a gyorsabb 
glükóz leadása miatt hyperglikémia jön létre. Az inzulin serkenti a HK enzim működését, 
ezért nő a májsejtekben a glükóz felvétele. A Glu6Páz-t a glükocorticoidok serkentik, így 
hatásukra nő a vér glükóz-szintje. A zsírsavak lebomlásakor keletkező közti termékek 
szintén serkentik a GluóPáz működését.

17. ábra: A szénhidrát anyagcsere a májban.

A sympathicus idegrendszer serkentő hatására szintén fokozódik az enzim működése és 
így a glükóz leadás. A glükóz leadás és felvétel 7-7,5 mmol/l-es koncentrációnál kerül 
egyensúlyba. Ha ennél nagyobb a vér glükóz koncentrációja a májsejtek felveszik, míg 7 
mmol/l-es koncentráció alatt leadják a glükózt.

A szervezet legnagyobb glikogén raktára a máj, bár az izomsejtek is sok glikogént 
raktároznak. A glikogén keletkezési folyamata a glikogenesis, lebontása a glikogenolisis. A 
glikogenesis folyamatát a glikogénszintetáz enzim, a glikogenolisist a glikogénfoszforiláz 
enzim aktivitása határozza meg. A májsejtek glikogéntartalma nagyon tág határok között 
változhat.

Éhezés után a máj szárazanyag tartalmának 0,01%-ra is visszaeshet, megfelelő 
szénhidrát tartalmú diéta mellett akár a szárazanyag tartalom 10-12%-a is lehet. A glikogén 
ciklust az ATP/ADP arány és a GluóP szintje határozza meg. Ha a sejtben magas az 
ATP/ADP koncentráció, ez a raktározásnak kedvez, tehát glikogenesis zajlik le. Ellenkező 
esetben pedig glikogenolisis. A magas GluóP szint a glikogén képződését serkenti, az 
alacsony a lebontást. A máj képes a ffuktóz és a galaktóz glükózzá alakítására is.

A glükóz a májban nemcsak szénhidrátokból keletkezhet. Ez a folyamat a 
glükoneogenesis, amely azért valósulhat meg, mert a májsejtek a glikolisist képesek 
fordított irányban is végrehajtani.
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A glükoneogenesis legfontosabb alapanyagai a glicerin, a laktát és bizonyos 
aminosavak. A leggyakoribb glükózzá alakított aminosav az alanin. A pajzsmirigy 
hormonjai serkentik a mitochondriumban a glikoneogenesis glicerin oldalának enzimjeit, 
így serkentik az oxidatív anyagcserét. A glükoneogenesis a piroszőlősavtól induló 
folyamat. A folyamat első lépését az acetil-CoA serkenti, így a zsírsavlebontás és a 
fehérjelebontás is serkenti a glükóz-képződést. A glükoneogenesist serkenti a glukagon, a 
pajzsmirigy hormonjai és a glükocorticoidok, míg gátolja az inzulin.

1.5.3.1. A vércukorszint szabályozása
A hasnyálmirigy külső és belső elválasztású mirigyként is funkcionál. Külső elválasztást) 
mirigy részei emésztőenzimeket, míg a belső elválasztású mirigyrész (Langerhans sziget 
sejtjei) hormonokat termel (ld. A sportmozgások biológiai alapjai 1. kötet, 
Hormonrendszernél). A vércukorszint szabályozásában, a Langerhans-sziget (1. táblázat), 
a- és P sejtjei által termelt hormonok a glukagon és az inzulin vesznek részt.

Sejttípusok Hormon A hormon 
mennyisége és 

következményei

Hatása A hatás elérése

a- sejtek glukagon

Ha kevés akkor:
krónikus 
hypoglikémia és 
alacsony 
aminosav szint.

Ha sok akkor:
hyperglikémia.

vércukorszint
emelkedése

Serkenti a glikogén 
lebontását és a glükóz 
vérbejuttatását.
Emeli a vércukorszintet. 
Serkenti a zsírok 
lebontását.
Csökkenti a vérben az 
aminosav szintet.

P-sejtek inzulin

Ha kevés akkor:
diabetes

Ha sok akkor:
hypoglikémia,ide
gesség,gyöngeség

vércukorszint
csökkenése

Serkenti a szénhidrátok 
transzportját a sejtekbe
Csökkenti a
vércukorszintet.
Serkenti a zsírsavak és 
aminosavak transzportját a 
sejtekbe.

1. táblázat: A Langerhans-sziget a  és P sejtjeinek hormonjai és hatásuk.

Az inzulin, amit a Langerhans-sziget p-sejtjei termelnek, egy 51 aminosavból álló 
fehérje, melynek inaktiválása az inzulináz enzim segítségével történik. Az elválasztott 
hormon áthalad a májon, ahol a felszabadult hormon kb. 40%-a inaktiválódik. Az inzulin a 
szervezet egyik legfontosabb anabolikus hormonja. Fő feladatai a vércukorszint és a 
zsíranyagcsere szabályozása. A vércukorszintet gyorsan csökkenti, dózisfuggő módon. Ez 
azt jelenti, hogy súlyos esetben az általa okozott hypoglikémia miatt görcsök, 
öntudatvesztés, egyéb idegrendszeri zavarok állnak elő. A hypoglikémia úgy állhat elő, 
hogy az inzulin serkenti a sejtek cukorfelvételét a sejtmembrán permeábilitásának 
fokozásával, csökkenti a máj cukorleadását. Ez főként a csont- és izomsejtekre igaz, mivel 
a vesetubulusok, bélhámsejtek, idegsejtek, vörösvérsejtek nem reagálnak az inzulin 
elválasztására.
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Az inzulin, hasonlóan hat a zsírsejtek zsírsav-felvételére és a hexokináz-enzim 
aktivitására is. Az egyetlen olyan hormon, amely lehetővé teszi a zsírok szintézisét 
szénhidrátokból is! Gátolja a glikogenolisist is, azaz a szénhidrát raktárak ürítését. Inzulin 
hatására a szénhidrát-készlet a központ felől a periféria (izmok) felé fog nőni. (Ez a hatás 
éppen ellentétes az adrenalinéval). A fehérje anabolikus hatása is nagyon fontos. Inzulin 
hiányában nincs megfelelő fehérjeszintézis, sőt negatív nitrogén egyensúly alakul ki, azaz 
a szervezet több aminosavat bont le, mint amennyit épít, még akkor is, ha nagy lesz a 
fehérjebevitel. Kialakul a ketózis, amely aminosavak lebontásának eredménye.

A glukagon nevű hormon hatása az inzulinéval éppen ellentétes (1. táblázat), a 
Langerhans-sziget a - sejtjei termelik. A glukagon segíti a raktározott glikogénből a glükóz 
felszabadulását, ezzel emeli a vércukorszintet. A fizikai aktivitás megkezdésekor 
szükséges glükóz a vérből jut az izomsejtekbe, majd mire a glükóz-szint jelentősen 
lecsökkenne a glukagon hatására nagy mennyiségben szabadul fel glükóz, megemelkedik a 
vércukorszint, melynek segítségével fenntartható a sejtek működéséhez szükséges 
glükózszint. Felszabadulásának feltétele tehát a vér hypoglikémiája. A mozgás 
megszűntekor az inzulinnak köszönhetően a vércukorszint a normális értékre csökken.

A vércukorszint szabályzásához tehát mindkét hormon egyidejű működése szükséges, a 
kérdés, hogy melyik kerül túlsúlyba az adott anyagcsere folyamatban. Szintén serkenti a 
glukagon felszabadulását a növekedési hormon (STH; anti-inzulin hatás). A glukagon 
maga az inzulin felszabadulás ingere is lehet.

A vércukorszintet szabályozó hormonok közé kell sorolnunk a T3, T4 (trijód-tironin, 
tetrajód-tironin, tiroxin) pajzsmirigy által termelt hormonokat is. Egyik legfontosabb 
feladatuk az anyagcserén keresztül az állandó testhőmérséklet biztosítása. Ennek 
érdekében serkentik a glikogén és raktározott zsír lebontó folyamatokat. A glikogén 
lebontásával a tiroxin emelné a vércukorszintet. Ez azonban nem következik be, mert 
ugyanakkor serkenti a sejtek glükóz felvételét is.

A tiroxin serkenti a fehérjeszintézist az izom és a csontszövetben is. Serkenti a 
vérkeringést, növeli a vérnyomást a katecholaminokra való hatásán keresztül. Mivel 
általános anyagcsere fokozó hatású, nő a szervezet oxigénigénye is, így közvetetten 
serkenti a légzést is.

a./ Terheléses vércukorszint vizsgálat
Abban az esetben, ha egy személynél a vércukorszint-szabályozásával kapcsolatban 
kíváncsiak vagyunk az egyén inzulin-termelésének megbízhatóságára, terheléses 
vizsgálatot végzünk. Ehhez megállapítjuk az egyén éhgyomri vércukorszintjét, majd 
75g/tskg glükóz oldatot itatunk vele, és félóránként-óránként megmérjük a vércukorszintet.

A nyugalmi, éhezés utáni vércukorszint kb. 3-6 mmol/1, a glükóz-oldat elfogyasztása 
után fél-egy órával a vércukorszint kb. 11 mmol/1 értékig emelkedhet. Megfelelő inzulin
mennyiség és érzékenység mellett 2 órán belül 11 mmol/l-alá, jó esetben 6 mmol/1 érték 
közelébe kell, hogy csökkenjen a vércukorszint. Amennyiben ez a vércukorszint csökkenés 
2-3 órán belül nem, vagy csak részben következik be, akkor csökkent 
inzulinérzékenységről beszélünk. Ha a vércukorszint cukor-terhelés hatására tartósan 
magas marad, abban az esetben cukorbetegségről beszélünk (18. ábra).

Ilyenkor a fel nem használt glükóz már a vizeletben is megjelenik. Normális 
körülmények között a vércukorszint kb. 3 óra múlva az eredeti szint alá csökken. Ez 
részben az inzulin, részben az adrenalin hatására alakul így. Az eredeti vércukorszint 
növekedés után további glükózt adva a szervezetbe nem nő, hanem kifejezetten csökken a 
vércukorszint (hypoglikémiás állapot), míg inzulin rezisztencia esetén (pl. cukorbetegség) 
a második cukoradag kifejezetten emeli az amúgy is magas vércukorszintet 
(hyperglikémia).
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18. ábra: A terheléses vércukorszint során mérhető glukóz koncentráció változások
egészséges egyénben.

b./ Cukorbetegség
Kétféle cukorbetegséget ismerünk, nevezetesen az I. és II. típusú diabetest. Az I. típus 
gyermekkorban, vagy fiatal felnőttkorban jelenik meg, amikor hiányzik, vagy nagyon 
kevés az inzulin. Felismerhető arról, hogy a gyermek sovány, gyakran ráncos a bőre a 
dehidráltság miatt. Nagy a ketózis kialakulásának veszélye.

A II.-típusú diabetest korábban időskori cukorbetegségnek hívták, általában a 40. év 
felett jelent meg, főként túlsúlyos egyénekben. A hasnyálmirigy ugyan elegendő inzulint 
termel, de az elveszíti glükóz érzékenységét, és így általánosan magas marad a 
vércukorszint (hyperglikémia), gyakori híg vizeletürítés jellemző, szinte állandó 
szomjúságérzettel. Az inzulin nem befolyásolja az agy, a vesetubulusok és a béltraktus 
működését. A betegség kialakulásáért alapvetően a zsírtartalom növekedését tartották 
felelősnek (Id. BMI és zsírtartalom, X-szindróma). Ma már a test zsírtartalma 
gyerekkorban is gyakran magas, a szervezetbe juttatott extra cukormennyiség felemeli és 
tartósan magasan tatja a vércukorszintet (inzulin-érzékenység csökkenése, cukortolerancia 
növekedése). Sem a zsíranyagcserében, sem cukorszükségletben nem játszik a maradék 
cukor szerepet, mozgás nem jellemző, emiatt az inzulin működése sem fokozódik.

Az adrenalin elsősorban idegi szabályozás hatására szabadul fel nagyobb 
mennyiségben, részben a májsejtek hatására, részben idegi szabályozásra. A hypoglikémia 
serkentőleg hat a nyúltvelőre (medulla oblongata). A nyúltagyi formatio reticularis 
idegsejtjei serkentik a mellékvese hormontermelését, különösen a mellékvesevelő 
adrenalin termelését és felszabadítását, melynek hatására fokozódik a glikogenolízis, a 
hypoglikémiás állapot mérséklődik. Mivel az idegsejtek alapvető energiaforrása a glükóz, 
szénhidrátok nélkül nem képes működni az emberi agy (ld. Táplálkozási piramis).

A sport szerepe a II.-típusú cukorbetegségben nem más, mint az inzulin 
érzékenységének fenntartása/visszaállítása, a vérben keringő glukóz szintjének drasztikus 
csökkentésével. Ha ezt rendszeresen végzi valaki (hetente legalább három alkalommal, 
minimum fél órát alkalmanként, minimum három hónapon át), általában a szükséges 
gyógyszerek/inzulin mennyiségének csökkentése (esetleg elhagyása) is lehetséges. A 
mozgás (fizikai aktivitás) során nem az intenzitás, hanem az időintervallum a döntő 
tényező. Ha nem is kerül sor a gyógyszermennyiség csökkentésére, a rendszeres mozgás 
akkor is rendkívül jótékony hatású lesz a keringésre, légzésre, valamint anyagcsere 
szabályozó hatása miatt, a vércukorszintre is.
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a./Hányás, fokozott gázképződés
A hányás egy reflex révén jön létre, amely életmentő is lehet. A gyomor mucosa rétegében 
mechano- (feszülést érző) és kemoreceptorok vannak. Az alapvető inger a gyomor 
feszülése, mely akkor jön létre, ha túl sok a táplálék a gyomorban. A kemoreceptorok 
baktériumok toxinjaira, egyéb méreganyagokra is érzékenyek.

A reflex a nervus vagus (= X. agyideg) afferens pályáin ingerületet küld a nyúltvelő 
„hányás központjába”, ennek hatására zárul az epiglottis, hogy a felfelé haladó 
gyomortartalom ne kerülhessen a légcsőbe, majd fordított perisztaltikus mozgással a 
gyomor igen nagy erővel húzódik össze a pylorustól a cardia felé. Eközben a nyelőcső és a 
gyomor határán lévő sphincter is ellazul, így a gyomortartalom a nyelőcsőn végighaladva 
kiürülhet. A gyomor összehúzódásával egyidőbenegy időben az abdominalis és a 
légzőizmok is összehúzódnak, hogy préseléssel segítsék a gyomor mozgását.

A gyomorból és az anusból gázok is távozhatnak. Ezek a túl mohó étkezésnél nyeléssel 
kerülnek a gyomorba, vagy egyes tápanyagok, folyadékok tartalmazzák. A gyomorban 
baktériumok is termelhetik. Hasonlóan a vastagbélben élő baktériumok anyagcseréjének 
eredményeként is keletkezhetnek bizonyos tápanyagok hatására (pl. hüvelyesek). Ha túl 
sok gáz termelődik, az erős diszkomfortot vált ki a gyomor, vagy a belek feszülése miatt.

bJ Fekélyek
A gyomor és a duodenum fekélyei gyakoriak. Az emberek általában csak a 
gyomorfekélyről hallanak (pedig ez kisebb hányada az ismert eseteknek), mert ez a 
veszélyesebb.

A fekély a savak (elsősorban a gyomorsav, pH 1-2) hatására jön létre. Először 
elvékonyítja a mucin réteget a gyomor falán, majd megtámadja a nyálkahártyát.

A gyomorsav maró hatása miatt apró bevérzések keletkeznek, amelyek táplálékfelvétel 
után (fokozott gyomorsavtermelés és motilitás) erősödnek. Ezek a folyamatok nagy 
fájdalommal járnak. A bevérzések egyre nagyobbak területen jelentkeznek, súlyos esetben 
kilyukadhat a gyomor fala. A folyamat oka pontosan nem ismert. Bizonyos, hogy a X. 
agyideg fokozott működése is okozhatja. Ennek hatására ugyanis nagyobb mennyiségben 
szabadul fel gyomorsav.

Fokozott gastrin termelés is okozhat fekélyt. Állandó stressz bizonyos emberekben nagy 
mennyiségben szabadít fel corticoszteroidokat (mellékvese kéreg hormonjai), amelyek 
szintén serkentik a gyomorsav termelést. Az utóbbi időben találtak a bélben élősködő 
olyan baktériumot (Helicobacter pylori), amely toxinjai szintén károsítják a mucosa 
rétegét. Ez a típus antibiotikummal gyógyítható.

cJ Hasmenés
A hasmenés gyakran a fokozott bélmotilitás következménye. Ilyenkor a felgyorsult 
perisztaltikus mozgás következményeként nem szívódik vissza sem a vékonybél, sem a 
vastagbél lumenéből elegendő víz, és nem kialakult széklet, hanem béltartalom távozik az 
emésztőrendszerből.

Vannak a táplálékaink között olyan természetes anyagok, amelyek bélmotilitást fokozó 
hatással bírnak. Ilyen pl. a szilva. Bélmotilitást fokozhat pl. a félelem is. Parasympathicus 
hatásra gyorsabb és nagyobb összehúzódások jönnek létre.

Bizonyos bakteriális toxinok súlyos hasmenést okozhatnak. A mucosa réteg 
mirigysejtjei pl. a kolera toxin hatására nagy mennyiségben termelnek elektrolitokat (sókat, 
bikarbonátot), minek hatására osmosissal nagy mennyiségű víz áramlik a testből a bél 
lumenébe. Egy kolerás beteg napi 10 1 vizet is veszíthet, amely természetesen súlyos 
dehidrációhoz vezet.

1 .5 .3 .2 .  A  l e g g y a k o r i b b  e m é s z t é s i  z a v a r o k
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Hasmenés létrejöhet enzimhiány miatt is. A laktáz enzimet - amely a laktóz (tejcukor) 
lebontásáért felel - a duodenuni epithelialis sejtjei termelik. Laktáz termelés hiányában az 
emésztetlen laktóz hatására megnő a béltartalom osmolaritása, ami gátolja a víz 
visszaszívását a vékonybélből (tejcukor érzékenység). Emiatt nagy mennyiségű híg széklet 
fog ürülni. A hasnyálmirigy enzimek hiánya is krónikus hasmenéshez vezet.

d./Székrekedés
Nagyon gyakori emésztőrendszeri rendellenesség. Egy átlagos felnőtt naponta egyszer ürít 
székletet, a székrekedés következményeként azonban akár napokig nincs székelési inger. 
Ennek következményeként állandó teltségérzet, puffadás, hasfeszülés miatti diszkomfort, 
étvágytalanság, fejfájás, fáradékonyság alakulhat ki. A székrekedést alapvetően a vastagbél 
csökkent perisztaltikus aktivitása okozza. A bélsár lassúbb mozgása miatt fokozódik a víz 
visszaszívása, a szilárdabb széklet pedig még lassabban mozog a vastagbélben, és lassítja a 
sigmabél felé történő ürítést. A lassú vastagbél motilitást több tényező is okozhatja, 
rostszegény étrend, kevés fizikai aktivitás, kevés folyadékfogyasztás gyermekkorban 
hibásan kialakított székelési szokások és valószínűleg, örökletes tényezők is szerepet 
játszhatnak.

1.5.4. A tápanyagok osztályozása
Ismerünk kalorigén és akalorigén tápanyagokat. Kalorigén az a tápanyag, amely energiát 
(kalóriát) tartalmaz számunkra az emésztés következményeként (szénhidrátok, fehérjék, 
zsírok, lipidek), akalorigének azok a tápanyagok, amelyek a szervezet számára 
elengedhetetlenek, de fogyasztásuk energiát nem termel (vitaminok, ásványi anyagok és 
nyomelemek, a legtöbb rost).

Egy kalória (kcal) az a hőmennyiség, amely 1 liter 14,5 °C-os víz hőmérsékletét 1 
fokkal megemeli. Mivel 1 liter víz tömege 1 kg, ezért a mértékegység inkább kcal. 
Újabban azonban a Joule, kiloJoule mértékegység használatos (1 kcal = 4,2 kJ).

A tápanyagok elégetésével nyerhető energiát direkt kaloriméterben mérjük. Ez egy 
teljesen zárt (szigetelt) rendszer, amelyben a tápanyaghoz oxigént adnak, s az elégésekor 
keletkező hő mennyiségét mérik. így jutunk az égéshő fogalmához, amely az az energia, 
amely 1 g tápanyag elégetésekor felszabadul.

1 g szénhidrát elégetése 17,64 kJ (4,2 kcal),
1 g zsír 39,48 kJ (9,4 kcal),
1 g fehérje 24,15 kJ (5,75 kcal),
1 g alkohol 29,4 kJ (7kcal) hőt termel.

Ezek azonban átlagértékek. A szénhidrátok szerkezetében lévő különbségek is 
elegendőek ahhoz, hogy különböző égéshővel számoljunk pl. a keményítő és a glikogén 
esetében. A zsíroknál is különböző értékeket kapunk a telített és telítetlen zsírok elégetése 
során, hasonlóan a fehérjék égéshőjét a nitrogén tartalom befolyásolja. Ha tehát pontosan 
kívánjuk megadni az adott tápanyagok égéshőjét, a molekula szerkezetét is ismernünk kell.

A szervezetben a szénhidrátok és zsírok maradék nélkül elégnek, így égéshőjük egy 
kaloriméterben és az emberi szervezetben azonos. Ez nem mondható el a fehérjékről. Az 
aminosavak amino-csoportjai salakanyagként jelennek meg a szervezetben és karbamiddá 
alakulva a vizelettel ürülnek. így 1 g fehérje nettó (szervezetbeli) égéshője tehát 19,32 kJ 
(4,6 kcal). A tápanyagokkal bejutott szénhidrátok, lipidek, fehérjék azonban nem 
hasznosulnak 100%-os mértékben. A hasznosulás mértéke attól is függ, hogy növényi vagy 
állati eredetű tápanyagokat fogyasztottunk. A tápanyagoknak különböző a rost tartalma 
(cellulóz és származékai a növényekben). A rostok (élelmi rostok) nagy része az emberi 
szervezet számára emészthetetlen, gyorsítja ugyanakkor a tápanyagok haladását a
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bélcsatornában, így rövidebb idő marad az emésztésre és a felszívásra a vékonybélben. 
Ennek következményeként a szénhidrátok átlagos hasznosulási mértéke 97%-os, a 
fehérjéké 92%-os, a lipideké 95%-os. Mindezek alapján bevezették az Atwater általános 
faktort, amely szerint a szénhidrátok és a fehérjék esetében ugyanazzal az égéshővel 
számolunk 17,14 kJ, (4 kcal), a lipidek esetében pedig 38,87 kJ (9 kcal).

Az égéshők ismeretében tehát könnyű kiszámítani, hogy adott tápanyag mekkora 
energiamennyiséget szolgáltat a szervezetünknek. Ehhez tudnunk kell a tápanyagban lévő 
kalorigén anyagok mennyiségét (százalékos, vagy gramm értékekben), ill. az 
elfogyasztott/tandó tápanyag teljes mennyiségét. A hasznosulás szempontjából teljesen 
mellékes, hogy 100 kcal ételmennyiséget milyen táplálék formájában juttatunk be, 100 
kcal hasznosul akkor is, ha almát és akkor is, ha tésztát fogyasztottunk. Az adott 
energiamennyiség bevitele azonban a két említett tápanyag esetében a felvett tápanyag 
mennyiségét tekintve nem azonos. Almából lényegesen többet kell elfogyasztani, mint a 
tésztából. Egy átlagos testméretű, nem túl aktív europid hölgy napi energiaszükséglete kb. 
2100 kcal. Ennek a kalóriamennyiségnek a beviteléhez pl. 420 db. zeller szárat, vagy 105 
db répát, vagy 136 db zöldpaprikát, vagy 26 db tojást, vagy 1 pohár majonézt kell 
elfogyasztani egy nap. Természetesen a napi energia bevitel ismeretéhez az összes aznap 
elfogyasztott táplálék energiaértékét kell számítani. Mivel minden tápanyag energiaértéke 
ismert a bevitel mennyiségének ismeretében megmondható, hogy aznap mekkora volt az 
illető energia-felvétele.

A direkt kalorimetria nemcsak a tápanyagok elégetésekor keletkező égéshő mérésére 
alkalmas, hanem létezik az ember anyagcseréjét mérő rendszer is. Az első emberre 
kidolgozott direkt kalorimétert Atwater és Rosa készítették az 1890-es években. A zárt 
rendszer alkalmas volt arra, hogy akár napokat töltsön ott a vizsgált személy. így a kísérleti 
alany által leadott hőt teljes nyugalomban, bármilyen aktivitás közben is mérni tudták, sőt 
egy kerékpár ergométerrel is felszerelték a rendszert, így a fizikai aktivitás különböző 
fokozatait is vizsgálták. A képződött hő elvezetésére egy rézháló rendszert használtak. Ma 
is léteznek direkt kaloriméterek az emberi anyagcsere vizsgálatára, de ezek felépítése és 
üzemeltetése rendkívül költségigényes, ezért az esetek döntő többségében a humán 
anyagcserét indirekt kalorimetriávíú mérik.

Minden anyag elégetéséhez oxigénre van szükség. A vegyes táplálkozás figyelembe 
vételével azt tapasztalták, hogy az ember 1 liter oxigén felhasználásával 4,9 (5) kcal 
energiát termel. Tehát ha tudjuk, hogy mekkora a napi oxigénfogyasztás, akkor azt 
megszorozva 5 kcal-al megkaphatjuk a napi energiaszükségletünket.

Kétféle technikát használnak a különböző mozgások oxigén-igényének megbecslésére, 
nevezetesen a nyílt és a zárt rendszerű spirometriát. A zárt rendszerű spirometria esetében 
egy meghatározott térfogatú edényt feltöltenek tiszta oxigénnel. A vizsgált személy csak 
ebből az edényből vehet fel gázt és ide lélegzi ki az általa leadott CO2 és O2 keveréket. A 
CO2 elnyeletésére KOH-t használnak. A módszer hátránya, hogy a KOH nem minden 
esetben tudja megfelelő gyorsasággal elnyelni a CCh-t, nem biztosít megfelelő mozgásteret 
a vizsgált személynek, nem mozgatható. A nyílt rendszer mindezekkel a tulajdonságokkal 
rendelkezik. A vizsgálat lényege, hogy a kísérleti személy normál légköréhez hasonló 
levegőt lélegez be, állandó O2 koncentráció (21%), N2-koncentráció (79%) és CO2- 
koncentráció (0,03%) biztosított, és folyamatosan értékelik a felvett és leadott CO2 közti 
koncentráció különbséget. Ennek a módszernek is több típusát ismerik, a legmodernebb a 
komputer asszisztált vizsgálat. Ezek a rendszerek alkalmasak arra, hogy egyszerre 
vizsgáljuk a kísérleti alany légzési és egyéb élettani paramétereit. A légzésvizsgálatok 
során a rendszer folyamatosan monitorozza a felvett és leadott levegő mennyiségét, 
valamint az abban lévő oxigén/széndioxid arányt is. A vizsgálómódszerek és eszközök
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olyan mértékben megbízhatóak, hogy a direkt és indirekt kalorimetria segítségével nyert 
adatok közti különbség elenyésző.

Egy adott mozgás energiaigényének kiszámításához használjuk a légzési hányadost 
(respirációs quociens, RQ). A RQ kiszámításához a leadott CO2 és a felvett O2 hányadosát 
képezzük:

Leadott CO,
RQ = ------------------

Felvett 0 2

A légzési hányados aszerint változik, hogy milyen tápanyagokat fogyasztott, vagy használ 
éppen a kísérleti személy energianyerésre.

Szénhidrátokban a glükóz bontásának képlete alapján számítjuk a RQ-t::

C6H,206 + 602 — 6C02 + 6H2O

A képlet alapján jól látszik, hogy ebben az esetben a szükséges oxigén és a keletkezett CO2 
mennyisége azonos, így a RQ=1 (6CO2 : 6O2). A lipidek összetétele az oxigén és hidrogén 
viszonyát tekintve jelentősen különbözik a szénhidrátokétól, így a metabolizmushoz 
szükséges oxigén mennyisége is más lesz. Vegyünk egy egyszerű lipidet, pl. a 
palmitinsavat, amely gyakori az emberi szervezetben:

C 16H32O2 + 2302 —» I6CO2 + I6 H2O 

16 CO  ,
RQ  =  ■— -~-2 =  0,696 *  0,7 

23 0 2

A fehérjék esetében hasonlóan a lipidekhez, az oxigén, hidrogén arány jelentősen 
különbözik a szénhidrátokétól. A fehérjék csak úgy metabolizálhatóak, ha az aminosavakat 
deamináljuk, a maradék ketosavakból történik az energianyerés. Az albumin pl. a 
következőképpen oxidálható:

C72H112 N2O22S + 77 0 2 -> 63C02 +38H20  + SO3+ 9CO(NH2)2 

63 CO,
RQ = -==-n  = 0,818 *  0,82

77 0 2

A keletkezett karbamid (CO(NH2)2) a vizelettel távozik a szervezetből.
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A szervezet nitrogén anyagcseréjéből megbecsülhető a többi tápanyag hasznosulási rátája 
is. Ehhez a becsléshez tudnunk kell, hogy:

1 g karbamid 6,25 g fehérje metabolizmusa során keletkezik.
1 g hasznosuló fehérje kb. 4,8 1 CO2 termelődésével és kb. 6,0 1 O2 felvételével jár 
együtt. A következőképpen becsülhetjük meg a kísérleti személy nem fehérje RQ-t. 
Tegyük fel, hogy a vizsgált személy nyugalomban 4,0 1 02-t vett fel és 3,4 1 C02-t 
adott le. Ez idő alatt 0,13 g nitrogént ürített a vizeletével. Tehát:
0,13 x 4,8= 0,62 1 CCh-t termelt a szervezete, ennek során.
0,13 x 6,0 = 0,78 1 O2 vett fel a fehérje metabolizmusa során.
3,4 1-0,62 1=2,78 1 C 02 
l-0 ,7 8 1  = 3,221O2

A nem fehérje specifikus komponensekre jutó RQ = 2,78 : 3,22 = 0,86

1.6. Táplálkozási modellek
Az étkezés, táplálkozás mindennapi életünk szerves része, alapvető szükségletünk. 
Országonként, tájegységenként, a lakóhelyünktől függően eltérnek ezek a szokások. Ezen 
kívül családi, vallási szokások is mérvadóak. Másra van szüksége a csecsemőnek, a 
fejlődésben lévő fiataloknak, serdülőknek, a sportolóknak és az időseknek is.

Az idő előrehaladtával az ember felhagyott azzal, hogy szükségleteinek megfelelően 
táplálkozzon. Sajnos a mutatók nem a kívánt, pozitív irányba hajlanak. Elsősorban 
gazdasági és szociális változások vezérelnek és a táplálkozási szokások spontán alakulnak. 
Az ember képes alkalmazkodni a szélsőségekhez. Alapanyagcserénk körülbelül 1500 kcal 
az Europid nagyrassz férfi tagjaiban. A nőknél valamivel kevesebb kb. 1350 kcal. 
Afrikában ez a mennyiség majdnem elég a mindennapi házimunkák elvégzéséhez. Ez 
részben abból adódik, hogy az ottani éghajlati viszonyok lehetővé teszik, hogy az állandó 
testhőmérséklet fenntartására kevesebb energiát fordítson a szervezet, így 
alapanyagcseréjük is alacsonyabb.

Az egyik első táplálkozási modell a táplálkozási piramis, ami 1993-ból az Egyesült 
Államokból származik (19. ábra). Kidolgozóinak alapvető célja az volt, hogy segítsék a 
megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékfelvételt úgy, hogy a használónak ne kelljen 
böngésznie a kalória táblázatokat. Ezért különböző szinteket állapítottak meg a piramisban 
(ezek az alapvető kalorigén és akalorigén tápanyagok), s adagokban határozták meg a 
felveendő tápanyag mennyiségét. Az adagokat 70 kg-os átlagemberekre dolgozták ki, így a 
kisebb termetű embereknek valamivel kevesebbre, a nagyobbaknak valamivel többre van 
szükségük.

A piramis legalsó lépcsőjén a folyadékok szerepelnek, mivel ezekből kell a legtöbbet 
fogyasztanunk. Az eredeti leírásból hiányzott ez a szint, mert úgy gondolták, hogy az 
emberek pontosan érzik, mennyi vízre van szükségük. Hamarosan kiderült azonban, hogy a 
felvett folyadékok összetétele jelentősen megváltozott, nagy mennyiségben fogyasztunk 
cukros oldatokat, melyek nem alkalmasak a szervezetben fennálló vízhiány pótlására. Ne 
felejtsük el, hogy egy átlagembernek napi 2-2,5 1 vízre legalább szüksége van (ld. 
izovolémia). Különböző körülmények (időjárás, hőmérséklet, ruházat, napi tevékenységek, 
stb.) azonban megváltoztatják a vízszükségletünket.
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19. ábra: Táplálkozási piramis.

Hosszantartó izommunka során pl. igen jelentős a szervezet vízvesztése (0,5 kg 
súlyvesztés átlagosan 0,45 1 vízvesztésnek felel meg). Ha jelentős vízvesztés után cukros 
oldatokat fogyasztunk, a szervezetet tovább dehidráljuk. Emiatt vált szükségessé az 
emberek tanítása arra, hogy milyen típusú folyadékokból mennyit fogyasszanak. Az utóbbi 
időben egyes fejlett országokban olyan mértékben hiányzik a víz az emberek 
szervezetéből, hogy bizonyos hosszan elhúzódó betegségeket víz-ivókúrákkal
gyógyítanak!

A táplálkozási piramis első szintjét - a szénhidrátokéi- gondolták eredetileg a piramis 
alapjának. Ha szénhidrátokról beszélünk, a legtöbb embernek az egyszerű cukrok jutnak az 
eszébe, pedig a táplálkozás szempontjából az összetett szénhidrátok a fontosak.

Ahhoz, hogy a szénhidrátok megfelelő ideig szolgálják a szervezet energiaigényét, 
mono-, di- és poliszacharidokra is szükség van, de hosszabb ideig, csak a di- és a 
poliszacharidok képesek az energiaszolgáltatásra. Keményítőket növényi eredetű, 
glikogént az állati eredetű tápanyagokból szerzünk. Nagy mennyiségű keményítőt 
tartalmaznak a gabonafélék (cereáliák, tészták, kenyerek, egyes zöldségfélék). A 
táplálkozási piramis leírói szerint ezekből napi 6-11 adag elfogyasztása szükséges. (Ez pl. 
egy pohárnyi cereália, 2 adag tészta, amely kb. kétmaroknyi kifőtt tészta, 1 adag köleskása 
és néhány szelet kenyér. Meg kell jegyezni, hogy az amerikai típusú szendvicskenyérre 
gondoltak, a magyar kenyér energiatartalma nagyobb annál, ezért a vékonyra szelt, kis 
szeletekre kell gondolnunk).
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Az átlagember napi szénhidrátszükségletét úgy határozták meg, hogy az a napi 
energiaszükséglet 50-55%-t tegye ki. Annak érdekében, hogy táplálékunkban ne legyen túl 
sok monoszacharid (glükóz, fruktóz) még egy dietetikai fogalmat bevezettek a köztudatba, 
ez pedig a glikémiás- index.

A glikémiás-index azt jelzi, hogy 10 g szénhidrát szervezetbejuttatása mennyire emeli 
meg a cukor szintet a vérben (2. táblázat). Ennek alapján tehát megkülönböztetünk kis-, 
közepes- és nagy glikémiás-indexü tápanyagokat (3., 4. és 5. táblázatok). A csoportok 
ismerete a cukorbetegeknek és a sportolóknak is nagyon fontos.

Táplálék Glikémiás index
Glükóz 100%
Burgonyapüré 80-90%
Kukoricapehely
Teljes kiőrlésű kenyér 70-79%
Köles
Rizs
Fehér kenyér 60-69%
Barna rizs
Keksz
Hajdina 50-59%
Csemegekukorica
Korpa
Zöldborsó
Teljes őrlésű zabpehely 40^9%
Fehér szárazbab
Sárgaborsó
Száraz vajbab 30-39%
Lencse 20-29%
Szójabab 10-19%

2. táblázat: Néhány növényi élelmi anyag glikémiás indexe egészséges embereken.

Táplálék Az adag, amely 50 g 
szénhidrátot tartalmaz

Fehérkenyér ___________ 201 g
Kenyér, teljes kiőrlésű lisztből 120 g
Rozskenyér 104 g
Fehérrizs 169 g
Kukoricapehely 59 g
Müzli 76 g
Teljes kiőrlésű lisztből készült félédes keksz 76 g
Kukorica 219 g
Burgonya 254 g
Banán 260 g
Mazsola 78 g
Glükóz 50 g
Méz ____________67_g___________

3. táblázat: Magas glikémiás indexű táplálékok.
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Táplálék Az adag, amely 50 g 
szénhidrátot tartalmaz

Spagetti tészta 198 g
Piskótatészta 93 g
Egyszerű édes keksz 67 g
Burgonya chips 100 g
Kék szőlő 323 g
Fehér szőlő 310 g
Narancs 400-600 g
Ázsiai tészta 370 g

4. táblázat: Közepes glikémiás indexű táplálékok.

Táplálék Az adag, amely 50 g 
szénhidrátot tartalmaz

Alma 400 g
Cseresznye 420 g
Datolya 78 g
Füge 526 g
Barack 450-550 g
Szilva 400-550 g
Bab 292 g
Lencse 290 g
Tej 1,1 liter
Joghurt 800 g
Gyümölcsös joghurt 280 g

5. táblázat: Alacsony glikémiás indexű táplálékok.

Ha ugyanis hirtelen nagy mennyiségben szabadul fel inzulin, a vércukorszint gyorsan 
fog csökkenni és ez a tartós aerob munkavégzést is gátolni fogja. Emiatt készülnek a 
sportitalok is komplex- szénhidrátokkal, azaz olyan oldatok, amelyek a mono- és 
diszacharidok mellett oligo- és poliszacharidokat is tartalmaznak a vércukorszint 
stabilizálása érdekében. (Meg kell jegyeznünk, hogy maga a tartós aerob munkavégzés is 
kiváló a közepesen megemelt vércukorszint stabilizálására, így a Il-es típusú 
cukorbetegeknek ez a mozgásforma terápiás hatású.)

A táplálkozási piramis következő szintje a zöldségeké, gyümölcsöké. A zöldségekből és 
a gyümölcsökből is napi 3-4 adag fogyasztása javasolt. 1 adag zöldség annyi, amennyi 
pürésített formában megtöltene 1 poharat (2 dl). Ide azokat a zöldségeket soroljuk, melyek 
vitamin-, rost- és víztartalma a meghatározó, kalória-bevitel szempontjából nem jelentősek.

Úgy is mondhatnánk, hogy ez az akalorigén tápanyagok gyűjtőhelye (vitaminok, 
ásványi anyagok, rostok).

a./ Vitaminok
A vitaminok kis molekulasúlyú szerves vegyületek. Az állati szervezet előállítani 
többnyire nem tudja őket. A vitaminok előanyagaikból (provitaminok) is 
szintetizálódhatnak a szervezetben. Pl. ha szervezetünkbe karotint juttatunk, át tudja 
alakítani A vitaminná. Több vitamin co-fermentként is közreműködik anyagcsere 
folyamatokban. így előfordul, hogy a hétköznapi életben a vitamin és a co-enzim fogalma
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felcserélődik. Miután a legtöbb állati szervezet nem tudja előállítani az egyes vitaminokat, 
azok hiánya lassíthatja, esetleg leállíthatja az egyes anyagcsere folyamatokat. Különböző 
állatokban tehát különböző anyagok a vitaminok. A C-vitamin pl. emberben vitamin, míg 
patkányban nem, mert az képes szintézisére. Abban az esetben, ha a szükségesnél 
kevesebb vitamin jut a szervezetbe vitamin-szegénység (hypovitaminosis) lép fel. Ha a 
vitamin teljesen hiányzik a táplálékból, akkor hiánybetegségekről (avitaminosisokról) 
beszélünk. Az avitaminosis akár halálhoz is vezethet. Előfordul, hogy különböző okokból a 
szükségesnél többet fogyasztunk, ami hypervitaminosist eredményez. Ennek is lehetnek 
negatív következményei, különösen a zsíroldékony vitaminok esetében. Léteznek 
„ellenvitaminok” (vitamin antagonsisták), amelyek megakadályozzák egyes vitaminok 
felszívódását, vagy hatásának kialakulását.

A vitaminokat két csoportba szokás sorolni, úgymint zsírban és vízben oldódóak. A 
zsírban oldódok A, D, E, és a K vitaminok, míg a vízben oldódók a B csoport tagjai, a C és 
a P vitamin. Mindkét vitamincsoportra vonatkozó hiánytünetek és a vitaminokat tartalmazó 
tápanyagokat a 6. és 7. táblázatok tartalmazzák

£7.o./Zsírban oldódó vitaminok 

A-vitamin (axerophtol, retinol)
Karotinoidokból származtatható, tehát a karotin az A-vitamin provitaminja. Ez a vitamin 
fokozza a sejtek regenerációs képességét, a regenerálódó sejtekben lejátszódó oxidatív 
folyamatokat.

Mivel az A-vitamin és a karotinok zsírban oldódnak, felszívódásuk csak zsírok 
jelenlétében mehet végbe. Ezért a zsíremésztés és felszívódás zavarai esetén A- 
hypovitaminózis léphet fel.

D-vitamin (calciferol, ergoszterol)
Táplálékainkban nagyrészt provitamin formájában fordul elő, ezekből ibolyántúli sugárzás 
hatására keletkezik. Az ember D-vitamin szükségletének csak kis töredékét fedezi a 
táplálékkal bevitt D-vitamin. Legnagyobb részét a bőrben felhalmozott provitaminból 
fedezi.

E-vitamin (tokoferol)
Antisterilitási vitaminnak is nevezik. Az E-vitamin a természetben igen elterjedt, ezért 
hiánya emberben nagyon ritkán figyelhető meg. Hiánya a szaporodóképességet csökkenti, 
súlyosabb esetben sterilitást idézhet elő. Férfiakban spermiumok degenerációját, súlyosabb 
esetben a herecsatornák atrophiáját, míg nőknél terhességi zavarokat idézhet elő.

F-vitamin (linolsav, linolénsav)
Az esszenciális zsírsavak közé tartoznak, telítetlen zsírsavak. A linolénsav három, a 
linolsav két kettős kötést tartalmaz. A köröm és a haj egészséges növekedését serkenti. 
Fontos szerepe van annak megakadályozásában, hogy a koleszterin lerakodjon az erek 
falára.

K-vitamin (ftloxinon, fillokinon)
Egészséges emberben a K-vitamin elegendő mennyiségben képződik a bélben. 
Hiánytünetek csak akkor jelentkeznek, ha a normál bélflórát elpusztítják pl. antibiotikum 
adagolásával. A véralvadáshoz nélkülözhetetlen. A K-vitamin jelenléte feltétlenül 
szükséges a májban történő protrombin és néhány más véralvadási faktor termeléséhez. Ha 
a máj beteg, K-hypovitaminósis léphet fel, ami vérzékenységben, a vér protrombin 
tartalmának a csökkenésében nyilvánul meg.
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Vitamin
Javasolt adag 
felnőtteknek

(mg)
Férfi Nő

Előfordulás Főbb
funkciók Hiánytünet Túladagolás

A-vitamin
(retinol,
axerophtol)

1,0 0,8

B-karotin: 
zöld, és sárga 
zöldségek
retinol:
tej, vaj, sajt,
margarin

látópigment
része
epithel
szövetek
fenntartása
növekedés

keratinizáció
farkasvakság
vakság
étvágytalanság
fertőzések

hányás
bőrhámlás
hosszú csontok 
duzzanatai
fejfájás
anorexia
homályos látás

D-vitamin
(calciferol,
ergoszterol)

0,005 0,005

csukamáj
olaj,
tojás,
tejtermékek,
margarin

serkenti a 
csontok 
növekedését 
és az ásványi 
sók
beépülését
javítja a Ca 
felszívást

angolkór 
csonti ágyul ás, 
csontritkulás 
fogromlás

hányás
hasmenés
súlycsökkenés
vese
elégtelenség
viszkető bőr
érelmesze
sedés

E-vitamin
(tokoferol) 12,0 12,0

magok,
zöldleveles
zöldségfélék
margarin

antioxidáns
értágító
alvadásgátló
mérsékli a 
fáradtságot

anémia
izomsorvadás
szaporodó-
képesség
csökkenése

nem ismert

F-vitamin
(linolsav,
ünolénsav)

0,08 0,06
növényi
olajok
magvak

koleszetrin
lerakódást
gátol
egészséges 
bor és haj 
fejlődés

ekcéma
bőrbántalmak

nem ismert, de
elhízást
okozhat

K-vitamin
(fillokinon,
filoxinon)

0,08 0,06
húsok,
gyümölcsök
müzlik

véralvadási
faktorok
működésé
hez
szükséges

orrvérzés 
belső vérzések 
súlyos vérzések 
hasmenés

verejtékezés
kipirulás

6. táblázat: A zsírban oldódó vitaminok főbb jellemzői.
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a.b./Vizben oldódó vitaminok 

B-vitamin család
A B-vitamin család tagjai vízben oldódóak. A természetben nem külön, hanem egymás 
társaságában fordulnak elő. Ezért a csoporton belül valamelyik vitamin kizárólagos hiánya 
által okozott hiánybetegség viszonylag ritka, sokkal gyakoribb a csoport több tagjának 
hiányára visszavezethető kevert forma. Ehhez a csoporthoz tartozó vitaminok hiánya 
főképpen az idegrendszer, a bőr és a nyálkahártyák betegségeiben és a vérképzés 
zavaraiban nyilvánul meg.

Eredetileg a beri-beri betegség ellenes anyagot nevezték B-vitaminnak. Később kiderült, 
hogy a B-vitamin a növekedést is befolyásolja. így a beri-beri ellenes anyagot Bi-nek, a 
növekedési vitamint Bí-nek nevezték el. A további vizsgálatokkal kiderült, hogy ez utóbbi 
sem egységes.

Bi-vitamin (tiamin, aneurin)
Gabonaneműek magvában, azok korpát adó héja alatt található nagy mennyiségben. AB], 
vitamin elsősorban az idegrendszer, a szívizomszövet szénhidrát anyagcseréjében játszik 
fontos szerepet.

Bi-vitamin (riboflavin, lactoflavin)
Valamennyi állati és növényi sejtben jelen van, sőt még a legalacsonyabb rendű élőlények, 
a baktériumok és gombák is rendelkeznek a flavin-szintézis képességével.

A táplálékkal felvett lactoflavin a vékonybélből foszforhoz kötődve jut el a 
szövetekhez. A sejtekben fehérjemolekulához kötődik, ami a sejt oxidációs folyamataiban 
nélkülözhetetlen. Szabad állapotban a retinában található, ahol a látóbíborral együtt a látás 
kémiai mechanizmusában szerepel.

Bs-vitamin (niacin, nikotinsav)
A szöveti oxido-redukciós folyamatokban vesz részt, co-enzimek alkotórésze. Hatására 
csökkenhet a magas vérnyomás, a vérben pedig a koleszterin, a zsírsav és triglicedrid szint. 
Általános keringésfokozó hatású. Fontos szerepe van az inzulin, a tiroxin és a nemi 
hormonok szintézisében is.

Byvitamin (panloténsav, pantenol)
Az intermedier anyagcsere fontos koenzimje, jelentős szerepe van a központi idegrendszer 
fejlődésében, valamint a szteroid-hormonok szintézisében is. A mellékvese normális 
működését biztosítja. A zsír és szénhidrát katabolizmus biztosításáéin, a zsírsavszintézis is 
segítségével zajlik. Segíti az ellenanyag termelődést. Bélbaktériumok is szintetizálják, de 
nagyobb mennyiségben tartalmazza a máj, a hüvelyesek.

B/r vitamin (piridoxin)
A sejtekben fehérjéhez kötődve fontos enzim, ami a kén és a vas anyagcserét befolyásolja. 
Az idegrendszer anyagcseréjében is fontos szerepe van, ezért hiánya görcsöt okoz. Ezt az 
anyagot a szervezetnek készen kell felvennie a tápanyagokkal együtt.

Bj-vitamin (H-vitamin, biotin)
A hámszövet védelmét biztosítja. Bélbaktériumok is szintetizálják, ezért a napi szükséglet 
megállapítása körülményes. Fontos a megfelelő zsíranyagcserében, csökkenti az 
izomgörcsök kialakulási valószínűségét, fontos az aszkorbinsav szintézishez. Hiányában 
hámszöveti gyulladások, esetleg gerincvelői bántalmak alakulhatnak ki. A nem megfelelő 
bevitel fáradtságot, hajhullást is okozhat. Nagy mennyiségben tartalmazza az élesztő, a 
máj, tojássárgája, gabonafélék.
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Antianemiás-vitaminok
Az ide tartozó B9 és B12- vitaminok a normál vérképzéshez szükségesek, hiányukban a 
vérszegénység (anaemia) egyik különleges alakjának (vészes vérszegénysége anaemia 
perniciosa) tünetei jelentkeznek. Ekkor a normálisnál nagyobb, hemoglobinban gazdag 
vörösvérsejtek jelennek meg a vérben.

A betegség oka a normális csontvelő vörösvérsejtképzéséhez szükséges anyag hiánya, 
minek következtében a rendes normoblast típusú vérképzés helyére embrionális 
megaloblast típusú vérképzés lép. A csontvelő ilyenkor nemcsak alakilag eltérő, hanem 
alacsonyabb értékű, labilis vörösvérsejteket termel, amelyek gyorsabban mennek tönkre, 
mint a normális vörösvértestek. Ezért az ilyen betegek vérében a vörösvérsejtek száma a 
normálisnál sokkal alacsonyabb.

B r vitamin (folsav)
A folsav redukált formában mint co-enzim, a tiroxin, a nukleinsavak és egyes aminosavak 
anyagcseréjében vesz részt. Hiánya vérszegénységhez vezet. Nagymennyiségű folsav 
bevitele elfedi a B12 -vitamin hiánytüneteit.

Bi2-vitamin (cobalamin)
Fontos szerepe van a szénhidrát zsír és a fehérje anyagcserében is. Javítja az agyi 
funkciókat, hiánya mentális zavarokhoz vezethet.

C-vitamin (ascorbinsav)
A 18. század óta ismert, hogy a tengeri hajósok súlyos vérzékenységgel járó betegsége a 
scorbut, friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával megelőzhető.

Szent-Györgyi Albert a mellékveséből, majd a pirospaprikából izolálta az 
aszkorbinsavat, később ezt szintetikusan is előállították.

Élettani szerepe sokrétű. Bizonyítottan fontos antioxidáns, a betegségben, ülő 
életmódban és edzett emberben egyaránt termelődő „szabad gyökök” káros hatásaitól véd. 
Immunrendszer stimuláló hatású, az oxidativ anyagcserében is fontos szerepet játszik. 
Több állatfaj képes szintézisére, az ember csak tápanyagaival tudja szervezetébejuttatni. A 
szükséges physiológiás dózissal kapcsolatban megoszlanak a vélemények. A szervezet C- 
vitamin igényét meghatározza az illető aktuális egészségi állapota, valamint életmódja. 
Dohányosoknak, betegeknek, sportolóknak az átlagosnál nagyobb dózisra van szükségük 
(kb. 200 mg/nap, vagy még több). Súlyos betegségekben, karcinomákban akár napi 1,5-2 g 
C-vitamint is kap egy beteg. Tartósan nagy dózis azonban az arra hajlamosakban 
vesekövet okozhat.

P-vitamin (rutin, citrin)
P-vitaminnak -  Rusznyák és Szent-Görgyi kutatásai nyomán - a paprika kivonatokban, 
valamint a citrom-, és narancslében jelenlévő sárga színű festékanyagot (citrin) nevezzük. 
Ez a pharmacologiailag aktív anyag a kapillárisok permeabilitását befolyásolja, emiatt 
permeabilitási vitaminnak is nevezik (innen van a neve is). Vízben oldható, flavonoid 
származék. Hiánya a hajszálerek átjárhatóságának kóros növekedéséhez vezet. Segíti a C- 
vitamin felszívódását és akadályozza annak oxidációját a szervezetben. Mindenben 
előfordul, amiben a C-vitamin is jelen van, azzal arányos mennyiségben.
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Vitamin

Javasolt
adag

felnőtteknek
(mg)

Férfi Nő

Előfordulás Főbb
funkciók Hiánytünet Túladagolás

Br vitainin
(tiamin,
aneurin)

1,5 1,3

sertéshús
belső szervek
teljes
kiőrlésű
magvak

co-enzim a 
széndioxid 
el
távolításában

beri-beri
betegség
gyomor és 
bélbántalmak
emlékezet
kiesés
étvágytalanság
ödéma
szívpanaszok

idegesség
szívdobogás

B2-vitamin
(riboflavin,
lactoflavin)

1,8 1,5
nagyon
gyakori
mindenféle
ételben

co-enzimek
része

száraz, ajkak 
látásromlás 
szédülés 
bőrgyulladások

nem ismert

Br vitamin
(niacin,
nikotinsav)

13,0 13,0

triptofánból a 
szervezet is 
szintetizálja
hús,
máj
vese
zöldségfélék

szükséges az 
inzulin, nemi 
hormonok, és 
atiroxin 
szintéziséhez
keringés
fokozó
csökkenti a
magas
vérnyomást,
a koleszterin 
és triglicerid 
szintet

rossz szagú 
lehelet

allergiás
tünetek

B5-vitamin
(pantotén-
sav,
pantenol)

8,0 8,0

bélbaktérium
-ok
szintetizálják
máj
vese
hús
hüvelyesek

idegrendszer
fejlődéséhez
mellékvese
működéséhez
zsír és 
szénhidrát 
kataboliz- 
mushoz
ellenanyag
termelődést
segít

hypoglikémia
nyombélfekély
vérképzöszervi
eltérések
bőrpanaszok

nem ismert
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B6-vitamin
(piridoxin) 2,2 2,0

húsok
zöldségek
teljes
kiőrlésű
magvak

a glikogén és 
aminosav 
metaboliz- 
musban
co-enzim

börgyulladás
idegesség
vesekövek
izomrángás és,
görcs
haj korpa

élénk álmok
éjszakai
nyugtalansá
g

B,- (H)
vitamin.
(biotin)

10-50 Mg
bélbaktérium
-ok
szintetizálják

zsír, fehérje 
anyagcsere 
biztosítása
az aszkorbinsav 
szintéziséhez
csökkenti az 
izomgörcsöket

zsíranyagcsere
zavarai

kimerültség

ekcéma

nem ismert

B<)-vitamin
(folsav,
folacin)

0,2 0,2

máj,
leveles
zöldségek,
gyümölcsök,
élesztő

Vvt
képződéshez
nélkülözhetet
len
nukleinsav
szintézis
elősegítése
sejtosztódás
hoz szükséges
fehérje
anyagcserét
segíti

hajhullás nem ismert

B|2-vitamin
(cobal-
amin)

2,0 2,0

vörösvértest 
képzést segíti,
megelőzi a 
vérszegénysé
get
javítja a
mentális
funkciókat
kalorigén
anyagok
anyagcseréjét
segíti

vérszegénység
gerincvelő
károsodás

nem ismert

C-vitamin
(aszkorbin-
sav)

60 60

citrusfélék
paprika
kivi
káposzta
kelbimbó
burgonya

antioxidáns
sejtanyag-csere 
fontos segítője
immunitás
fokozása

skorbut vesekő

7. táblázat: A vízben oldódó vitaminok legfontosabb jellemzői.
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b./ Ásványi anyagok
A szervezetnek nemcsak vitaminokra, hanem ásványi anyagokra is szüksége van a 
megfelelő működéshez. Hormonok, enzimek részeként, provitaminokként szolgálnak. 
Csoportosításuk a szervezetben előforduló mennyiségeik alapján történik. Ezek alapján 
megkülönböztetünk makro- és mikroelemeket.

Makroelemeknek azokat az anyagokat nevezzük, melyek előfordulása a szervezetben 
grammokban fejezhető ki. Valójában mg/lOOg értékben állapítjuk meg koncentrációjukat. 
Ilyenek: Na, K, Ca, Mg, P, Cl, S.

Mikroelemek (nyomelemek) azok az anyagok, amelyek a szervezetben csak mg/kg 
mennyiségben fordulnak elő, ugyanakkor az életfolyamatokhoz elengedhetetlenek (8. 
táblázat).

Elem Túladagolás Javasolt
mennyiség

(mg)

Előfordulás Főbb funkciók Hiány -tünete

Kalcium
(Ca)

nem ismert 1200
tejtermékek
zöldszínű
zöldségek

csont és 
fogfejlődés
véralvadás
ideg és izomsejt 
funkciók

csökkent
növekedés
oszteoporózis
izomrángás
angolkór

Foszfor
(P)

állkapocs
erózió 1200

tejtermék
hal
szárnyasok

csont és 
fogfejlődés
sav-bázis
egyensúly
fenntartása
(pufferkapacitás)

Ca- és csont
vesztés
gyengeség

Kálium
(K)

normális 
veseműködés 
esetén nem 
jelentkezik, 
beteg vese 
esetén aritmia

2000

leveles 
zöldségek 
babok 
húsok és tej 
banán 
kávé, tea

idegsejt működés 
sav-bázis 
egyensúly 
fenntartása

izom-rángás,
irreguláris
szívizom-
működés
étvágytalanság
szellemi
működés
zavarai

Kén
(S)

nem ismert 1000

fehétjék
része
tartósított
ételek

- májműködés
- sav-bázis 
egyensúly
fenntartása

nem valószínű

Nátrium
(Na)

magas
vérnyomás 1100-3300 konyhasó

sav-bázis 
egyensúly 
folyadékháztartás 
idegsejt működés

izomrángás 
szellemi apátia 
étvágytalanság
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Klór
(Cl)

Na-al együtt
magas
vérnyomás

700
só,
néhány
zöldség,
gyümölcs

extracellularis tér 
része nem valószínű

Magné
zium
(Mg)

hasmenés 280-350

teljes őrlésű 
magok
zöldleveles
növények

protein szintézis 
enzimeket aktivál

növekedési
problémák
magatartási
zavarok

Vas
(Fe)

májcirrózis 10-15

tojás
sovány húsok
teljes kiőrlé
sű magvak
leveles
zöldségek

enzimek és a 
hemoglobin része

anémia

Fluorid
(F)

fogromlás 
nehéz csontozat

1,5-4

ivóvíz
tea
tengeri
állatok

csontszerkezet
fenntartása

fogszúvasodás

Cink
(Zn)

láz
hányás
hasmenés

12-15 mindenféle
ételben

emésztö-enzimek
része

növekedési
rendellenességek
rendellenes 
nemi mirigyek

Réz
(Cu)

nagyon ritka
anyagcsere
problémák

1,5-3
húsok
ivóvíz

enzimek része 
vas metabolizmus

anémia
csont deformi
tások

Szelén
(Se)

emésztő
rendszeri
problémák
tüdő irritáció

0,055-0,07

tengeri 
állatok húsa
hús
magvak

E-vitaminnal 
együtt működik
szívizom
károsodás

anémia

Jód
di)

pajzsmirigy
működés
gátlása

150
tengeri halak 
jódozott só 
tejtermékek

pajzsmirigy 
hormonok része golyva

Króm
(Cr)

enzimek
gátlása
bőr és vese 
roncsolás

0,075-0,25
zsírok
olajok
belső szervek

néhány enzim 
része
glükóz és energia
metabolizmus
része

glükóz-
netabolizmus
esetleges
problémái

8. táblázat: A makro- és mikroelemek előfordulási gyakorisága különböző élelmiszerekben 
és élettani szerepük. Az értékek az életben maradáshoz szükséges minimumokat mutatják.
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A hypervitaminózishoz hasonlóan a túlzott makro- és mikroelem bevitelnek is lehetnek 
negatív következményei. A jelenleg legismertebb probléma a nagymértékű sófogyasztás. 
Emlékezzünk, hogy az extracellularis és az intracellularis térben is jellemző mennyiségben 
van jelen a Na+ és a K+ is. Abban az esetben, ha ez az egyensúly felborul, komoly 
változások lépnek fel a szervezet homeostásisában, ami miatt magas vérnyomás stb. 
betegségek léphetnek fel. A normális állapot a következő képlettel írható le:

[NcL] + [Ca2*] _
[ K’ 1 + [Mg2*]

Élelmiszerkutatók szerint Magyarországon ez az arány 2 feletti érték. Ez csökkenthető 
lenne a sófogyasztás mérséklésével és a zöldségfélék és gyümölcsök fogyasztásának 
növelésével.

A Na és a K mennyisége jelentősen megnő az extracellularis térben minden táplálkozás 
után, ezért mennyiségi szabályozásukban nagyon fontos szerepet tölt be a vese (ld. 
később). Az egyes elemekre vonatkoztatott értékek csak tájékoztató jellegűek, mert 
szükséges mennyiségüket meghatározzák, a fizikai aktivitás, az aktuális tápláltsági állapot, 
táplálkozási szokások, egészségi állapot, életkor, nemi különbségek. Nőknél pl. a kisebb 
test- és izomtömeg következtében a makro- és mikroelem szükséglet is kisebb.

Legnagyobb mennyiségben a Ca és P fordul elő szervezetünkben. Bár foszforból 
valamivel többre van szüksége az emberi szervezetnek, szabályozásuk párhuzamosan 
zajlik (ld. vese). Legnagyobb mennyiségben a csontokban fordulnak elő. A Ca ezen kívül 
fontos az izomműködésben is. A P önmagában vagy foszforsav formájában nem fordul elő 
az emberi szervezetben (ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, A vér).

Megfelelő vegyes táplálkozás esetén a legtöbb mikro- és makroelemből nem 
keletkezhet hiány, mivel az állati fehérjék ezeket az anyagokat nagy mennyiségben 
tartalmazzák. Hasonlóan fontos szerepet töltenek be a különböző zöldségfélék is. így pl. a 
NaCl hiánya csak akkor léphet fel, ha az illető személy jelentős izzadás során erősen 
dehidratálódott, s közben igen nagy volt a sóvesztése is (izzadás során elsősorban ezt a két 
makroelcmet veszítjük el).

A vas (Fe) sem makro- sem mikroelemnek nem tekinthető a szervezetbeli mennyisége 
alapján. Ugyanakkor létfontosságú elem, hiszen hiánya pl. súlyos anémiát okozhat.

Egyes fémek, bár a szervezetnek igen kis mennyiségben fontosak lehetnek, nagyobb 
mennyiségben toxikusak, életveszélyesek. Ilyenek pl. az alumínium (Al), a különböző 
nehézfémek. Az alumíniumról kiderült pl., hogy szerepe lehet az Alzheimer-kór 
kialakulásában. A nehézfémek közül a cadmium, higany, ólom stb., amelyek részben a 
vadhúsokban, azok belsőségeiben, a vadon termő gombákban, a higany a tengeri állatok 
húsában stb. fordulhatnak elő. Az ólom-tartalom különböző festékanyagok használatakor is 
felhalmozódhat a szervezetben.

e j  Növényi rostok
Élelmi rostoknak azokat a növényi poliszacharidokat nevezzük, amelyek az emberi 
emésztés során szinte maradék nélkül kiürülnek a szervezetből (cellulóz, hemicellulóz és 
származékaik). Vízoldékonyságuk alapján a vízben oldhatatlan (pl. cellulóz) és a vízben 
oldható (p. pektin) típusokat különböztetjük meg. Az előbbiek zöldségekben fordulnak elő 
nagyobb mennyiségben, míg az utóbbiak inkább a gyümölcsökben (9. táblázat).
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Táplálék Rosttartalom (%)
Búzakorpa 54
Szárazbab 24
Teljes kiőrlésű 
búzaliszt

19

Barna kenyér 10
Kukorica 9
Málna 9
Zöldborsó 7
Kelkáposzta 6
Körte 6
Burgonya 5
Zöldpaprika 4
Alma 4
Fehérkenyér 3

9. táblázat: Néhány táplálékunk rosttartalma (Tolnay és Szabó, 2001. nyomán).

Az emberi tápcsatorna kb. 5% rost megemésztésére és felszívására képes. Miért 
kellenek a táplálékainkba? A rostok rendkívül nagy mennyiségű víz megkötésére képesek, 
így a bélsár, később a széklet gyorsabb mozgását, ürítését biztosítják (gyorsabb 
bélperisztaltika). Nagy felületüknek és töltéseiknek következtében a salakanyagok 
megkötésében és így a bélből való kijuttatásukban is fontos szerepük van (méregtelenítés). 
Harmadrészt ballasztanyagokként is működnek, éppen nagy vízmegkötő képességük miatt. 
Ezért is használják fogyókúrák részeként a nagy rosttartalmú táplálékokat (megdagadva 
kitöltik a gyomrot, így csökkentik az éhségérzetet, viszonylag lassan ürülnek).

Modern táplálkozásunk meglehetősen híján van a nélkülözhetetlen rostoknak. Emiatt 
nőtt a székrekedéses panaszok száma, s ami ennél rosszabb nagymértékben nőtt a 
vastagbélrákos esetek száma minden fejlett országban (jelenleg vezető halálok a daganatos 
betegségek között). Hiányában lassul a perisztaltika, különböző káros anyagok hosszabb 
időt töltenek el a vastagbélben.

A napi rostszükséglet 30-40 g lenne, hazánkban az emberek többsége ennek felét veszi 
fel tápanyagaival. Megjegyzendő, hogy a táplálékok rosttartalmának növelésével és 
rendszeres sporttal (a perisztaltika további fokozása) minimálisra csökkenthetnénk az ilyen 
típusú emésztőszervi problémákat.

Fontos azonban, hogy sportolónak napi 40 g-nál többet nem ajánlatos fogyasztani, mert 
az hasmenést, puffadást, diszkomfortot okozhat. Rendszeres fogyasztása azonban 
jelentősen javíthatja a súlycsökkentő diéták hatékonyságát pl. a „mérlegelős” sportágakban 
is. A nagy fehérjeszükségletű sportolók az átlagosnál kevesebb szénhidrátot és zsírt 
fogyasztanak. A megváltozott arányok a perisztaltika lassulását okozzák. Ez megfelelő 
rostbevitellel szintén megakadályozható.

A gyümölcsök szintén vitamin, ásványi anyag, valamint rosttartalmuk miatt fontosak. 
Többségüknek jelentős a víztartalma is, ezért az izovolémia fenntartásában is fontos 
szerepük van. Nem szabad azonban megfeledkeznünk szénhidrát-tartalmukról sem. A 
legtöbb nagy- és közepes glikémiás-indexü tápanyag a gyümölcsök közül kerül ki. Emiatt 
a diétákban (fogyókúra, I- és 11-es típusú diabetes) napi bevitelük szabályozott. Ennél a 
táplálékcsoportnál ezért nem mondhatjuk azt, hogy egy darab gyümölcs egy adagnak felel 
meg, hanem a glikémiás-index figyelembe vételével osztályozunk. Egy adag lehet pl. 1 db 
alma, ugyanakkor egy nagyobb méretű őszibarack már két adagnak számit.
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A fehérjék szintje a táplálkozási piramis negyedik szintje (10. tábla) Ezt is két részre 
osztjuk, egyik a tej és tejtermékek csoportja, a másikba a szárnyasok, húsok, hüvelyesek 
(fehérje tartalmuk igen magas), a csonthéjas gyümölcsök tartoznak. Mindkét csoportból 
napi 2-3 adag javasolt. A tej esetében 1 pohár egy adag (napi 0,51- nél többet általában nem 
javasolnak), sajtokból 1 szeletet tekintenek 1 adagnak. Természetesen ez nagyon általános, 
mert a különböző készítési technikák befolyásolják a sajt zsírtartalmát is, amelyből viszont 
a lehető legkevesebbet kellene fogyasztanunk. A húsokat is több csoportba osztjuk. Külön 
csoportot képeznek a halhúsok, a szárnyasok, a sertéshúsok és a vöröshúsok. Ezek fehérje 
tartalma is különböző. A sorrend megállapításához etalonként (100%-os fehérje tartalom) a 
tojásfehérjét használják, mert benne megtalálható az összes esszenciális aminosav. Az 
etalon után a tengeri halhúsok következnek (70%).

Tápanyag Aminosav 
összetétel (%)

Tojás 100
Hal 70
Szárnyasok 69
Sovány marha hús 69
Tehéntej 60
Rizs 56
Szójabab 47
Teljes kiőrlésű liszt 44
Szárazbab 34
Burgonya 34

10. tábla: Néhány tápanyag aminosav összetétele az esszenciális aminosavak alapján.
100% a valamennyi esszenciális aminosavat tartalmazó táplálék.

A tengeri halhúsoknak nagyon magas a víztartalma is (ha nincsenek túlfozve), rendkívül 
alacsony a koleszterin tartalmuk (ld. később), ugyanakkor sok esszenciális zsírsavat 
tartalmaznak. A halhús könnyen emészthető (átlagosan 2 órát tölt a gyomorban), így diéták 
és kímélő étrendek fontos eleme. Emiatt is sajnálatos, hogy Magyarországon nagyon 
lecsökkent az 1 főre jutó halfogyasztás. Bár az édesvízi halak több zsírt és kevesebb 
esszenciális zsírsavat tartalmaznak, rendszeres fogyasztásuk még így is ajánlatos lenne. A 
tengeri hal fogyasztás egyetlen hátránya, hogy a nagy hal exportáló országok tengerei 
erősen szennyezettek nehézfémekkel és kőolaj-származékokkal. Hasznos fehérjetartalmuk 
és alacsony koleszterin tartalmuk miatt a szárnyasok következnek a sorban, ezen belül is a 
fehér húsok. A szárnyasok közül azonban nem javasolt a kacsa rendszeres fogyasztása 
éppen magas zsírtartalma miatt. Legkevésbé a sertéshúsokat javasolják magas telített 
zsírsavtartalmuk alapján, valamint hasznos fehérjetartalmuk is kisebb, mint a szárnyasoké. 
A legkevesebbet vörös húsokból szükséges fogyasztanunk (szarvasmarha, vadhúsok, 65% 
feletti fehérjetartalom), bár meg kell jegyeznünk, hogy az a régi tétel, miszerint ez a hús is 
magas koleszterin tartalmú, megdőlni látszik. Ma már egyes szarvasmarha húsokat 
kifejezetten soványnak tartanak. Ezekre a húsokra azért is szüksége van a szervezetnek, 
mert magas myoglobin és hemoglobin tartalmuk miatt fontos szerepük van szervezetünk 
vaspótlásában is. Fontosak a csonthéjas gyümölcsök is fehérjepótlás szempontjából, bár 
nem szabad elfelejtenünk magas olaj - és vitamintartalmukat sem.

Fehérje szükséglet. A mai elképzelések szerint egy átlagembernek 0,8 g/ tskg fehérjére 
van szüksége naponta. Ez azt jelenti, hogy egy 70 kg-os férfi napi fehérje szükséglete 56 g. 
Ez lényegesen kevesebb, mint amit korábban hazánkban is gondoltak (1 g/testsúly kg volt). 
A napi abszolút fehérjeminimum 24 g/nap, az élettani fehérjeminimum pedig 42 g/nap
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(egy 70 kg-os emberben). Ez a mennyiség az elöregedett és szétesett fehérjék pótlására 
elég, és nem feltételez a sétálásnál komolyabb fizikai aktivitást. A növények közül a 
hüvelyesek rendelkeznek a legmagasabb fehérje-tartalommal, így a vegetáriánusok 
legfontosabb fehérjeforrásai. A vegetariánizmus egyes kultúráknak fontos része, a fejlett 
országokban különböző okokból egyre több embert hódít meg magának. A fehérjeforrások 
hasznosíthatóságát aminosav összetételük határozza meg. Az ember szervezete nem készít 
aminosavakat, hanem az emésztés során lebomló fehérjék aminosavait hasznosítja újra 
saját aminosav sorrendjeit felépítve (ez a fehérjeszintézis). Ha nagy a fehérje hiány, nagy 
energiafelhasználás mellett képes aminosavak szintézisére, de 9 aminosavat még ekkor 
sem tud előállítani. Ezeket hívjuk esszenciális aminosavaknak (Lys, Leu, Ile, Val, Trp, 
Phe, His, Met, Thre). Ha tehát egy táplálék valamennyi esszenciális aminosavat 
tartalmazza, akkor teljes értékű fehérjeforrás, ellenkező esetben nem. Valamennyi általunk 
fogyasztott hús minden esszenciális aminosavat tartalmaz, ugyanakkor egyetlen növényi 
eredetű fehérje sem teljes értékű. Ezért fontos a vegetáriánus étrend alapos átgondolása. A 
vegetáriánizmus jellegének meghatározására többféle jelző ismeretes. A „vega” kifejezés 
azt jelzi, hogy az illető csak növényi eredetű ételt eszik. A lakto- vegetáriánusok a 
növények mellett tejet és tejtermékeket is fogyasztanak, így szintén maradék nélkül 
hozzájutnak az esszenciális aminosavakhoz. Ismertek ovo- vegetáriánusok, akik a 
növények mellett tojást is fogyasztanak, ezzel szintén pótolva az esszenciális 
aminosavakat. Az ovo-lakto vegetáriánusok pedig csak húsféléket nem fogyasztanak. A 
nem megfelelő aminosav pótlás tehát csak a „vega” táplálkozásban fordul elő, ezért nekik 
megfelelő ételkombinációkkal érhető el az esszenciális aminosav bevitel. Ilyenek pl. a rizs 
és a lencse együttes fogyasztása, háromféle bab együttese stb. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy az ember tápcsatornája, fogazata és tápanyagszükséglete alapján 
mindenevő, ezért szüksége van az állati eredetű ételekre is, bár nem akkora mennyiségben, 
mint azt egyesek gondolnák.

A vegetáriánus étrendnek és a minőségi táplálkozásnak is fontos részét képezik a 
gabonafélék. Az átlagembernek elsősorban a fehér kenyér és a fehér hosszúszemü rizs jut 
eszébe, pedig nem olyan régen az emberek igen sokféle gabona tartalmú ételt ettek. Bár 
mindegyik szénhidráttartalma magas, alapvetően közepes és kis glikémiás indexű 
poliszacharidokat tartalmazó magokról van szó. A barna rizs pl. a fehérrizsnél is 
könnyebben emészthető, így bélbántalmakkal küzdő embereknek is ajánlják. Viszonylag 
magas a fehérjetartalma is és gluténmentes, így a lisztérzékenyek is fogyaszthatják. A 
köles szintén gluténmentes, sok B-vitamint tartalmaz, a nyomelemek közül magnéziumot, 
foszfort, szilíciumot és vastartalma is jelentős. A hajdina viszonylag magas fehérjetartalma 
mellett esszenciális aminosavakat is tartalmaz (pl. triptofán), így vegetáriánus diétában 
különösen fontos. A kukorica nem tartalmaz triptofánt és lizint, de egyéb esszenciális 
aminosvakat igen, szintén gluténmentes, valamint méregtelenítő hatású is. A bulgur 
ásványi anyagokban, vitaminokban és fehérjében egyaránt gazdag. Az árpagyöngy 
kalciumot, foszfort és szilíciumot is tartalmaz. Az amarant, amely Közép- és Dél-Amerika 
gabonája az ember számára majdnem ideális összetételben tartalmazza az esszenciális 
aminosavakat. A teljes kiőrlésű lisztek, valamint a hántolatlan gabona magvak nagyon 
fontosak a rosttartalmuk miatt.

A piramis csúcsa, a zsírok, olajok, édességek szintje. A szakemberek szerint olyan kevés 
kell belőle, hogy adagban nem is kifejezhető. Sajnos éppen ez a szint az, amelyet a modern 
ember eltúloz, előnyben részesít táplálkozása során. A rengeteg édesség elsősorban a 
monoszacharidok mennyiségét növeli a szervezetben, a különböző chipsek pedig a 
zsírokét. A nagy mennyiségű monoszacharid az inzulin-rezisztencia kialakulásához és 
elhízáshoz vezethet. Ugyanezt okozhatják a szervezetbe nagy mennyiségben juttatott 
zsírok is. A zsírok, olajok szervezetünk fontos építőkövei. Funkciójuk a sejtmembránok
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felépítésétől az energiaraktározásig terjed. A tápláléknak csak 30%-ban kell zsírokat 
tartalmaznia, de ez a mennyiség mindenképpen bekerül a szervezetbe normál vegyes 
táplálkozás esetén. A kérdés inkább az a modern társadalmakban, hogyan csökkentsük a 
zsírfogyasztást, ill. milyen típusú lipidekre van szüksége a szervezetnek.

Régóta képviselt álláspont, hogy a telítetlen zsírsavak mennyisége nagyobb legyen 
táplálékainkban, mint a telített zsírsavaké. Korábbi történelmi időkben, amikor az emberek 
lényegesen több fizikai munkát végeztek, nagyobb szükség volt az energia ezen formájára, 
ma azonban már inkább a minőség a lényeges.

Léteznek esszenciális zsírsavak, amelyeket - az aminosavakhoz hasonlóan - a szervezet 
nem tud szintetizálni, de nagyon fontosak pl. a sejtmembránok felépítésében is. Ezek a 
zsírsavak nagy mennyiségben találhatók a tejtermékekben (pl. a vajban). Az állati zsírok 
fogyasztását nem ajánlják, mert nagyon magas a telített zsírsav tartalmuk, de itt is 
tapasztalható különbség, mert a szárnyasok nagy mennyiségben tartalmaznak telítetlen 
zsírokat is. Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektetnek az olíva- és a tökmagolaj 
fogyasztására, mert ezek nagy felületi töltésrendszerük miatt alkalmasak az erek falára 
lerakodott zsírcseppek egy részének oldására (ld. érelmeszesedés).

A zsírmennyiség csökkentése iránti igény másik oka, a koleszterin mennyisége. A 
koleszterin szteránvázas vegyület. Nagyon fontos alkotó eleme a sejtmembránoknak, 
különösen az idegsejtek membránjainak, nélküle a sejthártya és más biológiai membránok 
„rigidek” (törékeny) lesznek.

Mint korábban említettük nagyobb mennyiségben lerakódik az erek falára, ezzel segítve 
az érelmeszesedést és az érszűkületek kialakulását (ld. Lipid-elmélet). A napi koleszterin 
szükséglete egy átlagembernek kb. 300 mg, ebből azonban kb. 200 mg-t a szervezet maga 
szintetizál. A szükséges 100 mg húsfogyasztás, esetén természetes módon jut a 
szervezetbe.

A legmagasabb koleszterin tartalmú tápanyagunk a tojássárgája, ezért a koleszterin
szintjének csökkentése érdekében javasolják a napi legfeljebb 1-2 tojás fogyasztását. Nem 
szabad azonban elfelejtenünk, hogy a rendszeres tojásfogyasztás elősegíti a megfelelő 
epetermelést. Ha tehát teljesen tojásmentesen táplálkozunk (néhány anyagcsere betegséget 
leszámítva) epe elválasztási zavaraink lesznek, ha túl sokat, epekőképződés várható 
(koleszterin kő).

Néhány tápanyag koleszterin-szintje a l l .  táblázatban olvasható. A magas koleszterin
szint miatt szokták javasolni, hogy vaj helyett inkább margarint fogyasszunk.

Meg kell azonban jegyezni, hogy egy jó minőségű márkázott vaj több esszenciális 
zsírsavat tartalmaz, és 100 g vajban található 300 mg koleszterin, ugyanakkor a margarinok 
növényi olajokból készülnek, és kémiai úton vannak hidrogénezve (telítés, hogy kenhetővé 
váljanak), sem koleszterint, sem esszenciális zsírsavakat nem tartalmaznak. Javasolt 
mindkét élelmiszer mérsékelt fogyasztása.

Táplálék (lOOg) Zsírtartalom (mg) Koleszterin tartalom (mg)
Vaj 50,7 219
Vanília fagylalt 6,2 44
Tojás 3,0 410
Sült csirkemell 2,5 90
Sült marhamáj 2,8 482
Párolt hal (tengeri) 1,4 50
Sovány tej 1,2 9
Garnélarák 0,3 152
Kakaó 2,3 12

11. táblázat: Néhány táplálékunk zsír és koleszterin tartalma mg-ban.
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Az alkohol már a gyomorban felszívódik és az alkohol-dehidrogenáz nevű enzim kezdi 
lebontani a következő egyenlet alapján. (A folyamatban a NAD, mint hidrogén felvevő 
szerepel.)

1 .7 .  A z  c t a n o l  h a t á s a i ,  a z  e t a n o l  l e b o n t á s a

CH3CH2OH + NAD + enzim -+ CH3CHO + NADH2 
etanol acetaldehid

CH3CHO + NAD + enzim -♦ CHjCOOH + NADH2 
acetaldehid ecetsav

A második folyamatban az aldehid-dehidrogenáz enzim katalizálja a folyamatot. Az 
alkohol dehidrogenáz viszonylag kis alkohol koncentrációnál telítődik (kb. 50 mg/dl 
plasma), így lassan mindaddig működik az enzim, amíg van alkohol a plasmában. Egy 
átlagos 70 kg tömegű férfi óránként kb. 10 g etanolt képes lebontani.

A lebontás sebességét a hidrogén akceptorok mennyisége határozza meg, azaz, mennyi 
hidrogént képesek átvenni a NAD-tól. Számos molekula képes hidrogén átvételére. Ilyen 
pl. a piroszőlősav is. Ha azonban éhezés után fogyasztunk alkoholt, nincs elegendő 
akceptor, gyorsabb lesz a felszívódás. Ezzel magyarázható az is, hogy „üres gyomorral” 
fogyasztott alkohol hatása fokozottabb.

Az alkohol káros mellékhatásait az acetaldehid hozza létre (másnaposság). Az 
acetaldehid a vérben albuminhoz kötődik, ez a molekula pedig citotoxikus hatású. A 
molekula-komplex koncentrációja a vérben az alkohol fogyasztása után 6-10 órával a 
legmagasabb, pedig ekkor már a véralkohol-szint jelentősen csökkent. A komplex az 
albumin életidejével megegyező ideig kering a vérben, tehát hatásideje nagyon hosszú. Az 
alkohol toleranciát számos paraméter befolyásolja.

Ha pl. az alkohol-dehidrogenáz aktivitása magas egy egyénben, akkor az acetaldehid 
hatás hosszabb ideig érvényesül. A citotoxikus hatás akkor is elhúzódik, ha az aldehid- 
dehidrogenáz enzim működése lassúbb. A nők alkohollal szembeni nagyobb érzékenységét 
az is magyarázza, hogy már a gyomor nyálkahártyájában van alkohol-dehidrogenázuk, így 
már ott kialakul acetaldehid. A távol-keleti népeknél is hasonló okokból jelenik meg 
gyorsabban az alkohol toxikus hatása. Az alkohol lebontása közben szabad gyökök is 
keletkeznek, amelyek részben felelnek az alkohol okozta májkárosodásért is.
Az alkohol (etanol) toxikus hatásai:

-  a mitochondrium membránjának károsodása,
-  az endoplasmaticus reticulum alacsony működési rátája,
-  az intracellularis enzimek kijutása az extracellularis térbe,
-  a fehérje-szintézis gátlása,
-  a microtubulusokon működő transzportfolyamatok gátlása miatt a májban 

szintetizált fehérjék nem jutnak el a sejtekhez,
-  az oxidatív foszforiláció gátlása.

Az etanolnak számos metabolikus hatása is ismert. Nő a szabadgyökök, ketontestek 
mennyisége a vérben, fokozódik az oxigén-felhasználás, ezért a részben oxigén-hiányos 
állapot nagyon veszélyes. Csökken a glükoneogenesis mértéke, ezért kialakulhat 
hypoglikémia, csökken a zsírsavak oxidációja, emiatt zsírmáj alakulhat ki. Csökken a 
tejsav metabolizmus, ezért acidózis is előfordulhat.
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Eddig a normális étrend minőségi összetételéről beszéltünk, mennyiségéről azonban még 
nem tettünk említést. Ahhoz, hogy ismerjük az ember napi energiaszükségletét, először az 
alapanyagcsere megállapítására van szükség.

Az alapanyagcserét (Basal Metabolic Rate, BMR) 12 órás éhezés után teljes 
nyugalomban, közömbös hőmérsékleten (20-22‘C) állapítják meg. A vizsgált személy nem 
beszélhet, ha lehet, teljesen közömbös gondolatok járjanak a fejében. Az 
energiaszükségletét alapvetően a felvett oxigén és a leadott széndioxid mennyisége alapján 
határozzák meg. Egy 70 kg-os europid férfi alapanyagcseréje 1500 kcal, egy átlagos nőé 
1350 kcal körül van (1 kcal = 4,18 kJ).

Átlagosan a nők alapanyagcsere értéke 5-10%-al kisebb. A nők nagyobb zsírtartalma 
segíti az állandó testhőmérséklet megtartását, a zsírszövet metabolizmusa alacsonyabb, 
mint az izomszöveté.

Ha a testösszetétel változik, a BMR is változni fog. Az izomtömeg arányának 
növekedése növeli, míg a zsírszöveté csökkenti a BMR-t. Ebből logikusan következik, 
hogy miért csökken a BMR az életkor előrehaladtával (12., 13. és 14. táblázatok).

Látható tehát, hogy a nemi dimorfizmus az energiaszükségletben is tapasztalható (a nők 
nagyobb zsírtartalma segíti az állandó testhőmérséklet megtartását). Az alapanyagcsere az 
életkor előrehaladtával csökken. A legnagyobb a kisgyermekekben, majd a fiatal felnőttkor 
után lényegesen kisebb lesz.

A testfelület is befolyásolja az alapanyagcserét, minél nagyobb a felület annál több 
energia kell az állandó testhőmérséklet fenntartására.

Az alapanyagcsere 60%-át az állandó testhőmérséklet, kb. 25%-át az izmok nyugalmi 
tónusának fenntartására és a maradék 15% energiát pedig a többi szerv nyugalmi 
működésére fordítja a szervezet.

A rendszeres aerob-kapacitást igénylő sportolás oly mértékben teszi hatékonnyá a 
szervezet energia felhasználását, hogy az alapanyagcsere is csökken. Az alapanyagcsere 
becslése a következőképpen is történhet (12. táblázat). A nyugalmi energiaszükséglet a 
szervezet napi energiaszükségletével egyezik meg abban az esetben, ha a nap folyamán 
alig végzünk helyváltoztató mozgást. Kísérletek igazolják, hogy a BMR és a nyugalmi 
energiaszükséglet csak kis mértékben különböznek egymástól. Mint az alapanyagcserét 
(BMR), úgy a nyugalmi energiaszükségletet is befolyásolja a zsírmentes és a sovány 
testtömeg (13. táblázat). Vannak becslések a nyugalmi- és a teljes napi energiaszükségletre 
a testtömeg alapján is:

1.8.  A z  a l a p a n y a g c s e r e

Életkor férfi
(év)

kcal/nap

10-18 17,5 xTT +651
18-30 15,3 x TT + 679
30-60 11,6 x TT + 879
>60 13,5 xTT + 487

Életkor nő (év)
10-18 12,2 x TT + 746
18-30 14,7 xTT + 496
30-60 8,7 x TT + 829
>60 10,5 xTT + 596

12. táblázat: Az alapanyagcsere becslése nemek és életkorok szerint. 
(WHO Techn. Rep. Series 724. Geneva, 1985) TT: testtömeg kg-ban.
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Zsírmentes testtömeg
_________ (kg)

Nyugalmi energiaszükséglet 
(kcal)

30 1018
35 1126
40 1234
45 1342
50 1450
55 1558
60 1666
65 1774
70 1882
75 1990
80 2098
85 2206
90 2314
95 2422
100 2530

13. táblázat: A nyugalmi energiaszükséglet a zsírmentes testtömeg alapján 
(1 kcal=4,18 kJ; Cunnigham nyomán, 1982).

Az alapanyagcserét befolyásolja a testfelület nagysága (14. táblázat). Több normogram 
is létezik ennek megbecslésére a testmagasság és a testtömeg alapján (20. ábra).

A nyugalmi energiaszükséglet megbecsülhető a BMR és a testfelület ismeretében: egy 
40 éves férfi esetében a BMR óránként és m2-ként 38 kcal. Ha az illető 180 cm és 80 kg, 
akkor testfelülete 2,1 m2 a normogram alapján, az 1 órára jutó energiaszükséglete:

38 x 2,1 = 79,8 kcal, 24 órára 1915,2 kcal

Életkor (év) Férfi
(kcal/m2/h)

Nő
(kcal/m2/h)

5 53 52
10 49 46
20 41 37
30 39 36
40 38 35
50 37 34,5
60 36 34
70 35 33

14. táblázat: A nyugalmi energiaszükséglet változása az életkor változásával.

1.8.1. A napi energiaszükséglet
Az esetek többségében azonban több-kevesebb fizikai aktivitást végzünk a nap folyamán. 
Ennek mértéke határozza meg a napi teljes energia-szükségletünket. A teljes napi 
energiaszükséglet kb. 60-75%-a a BMR, a fizikai aktivitás 15-30%-t, a táplálkozás kb. 
10%-t igényel. A rendszeres és nagy fizikai aktivitás azonban a napi energiaszükségletet a 
BMR többszörösére is növelheti.

Egy átlagos irodai munkát figyelembe véve egy nő energiaszükséglete 2000 kcal, egy 
férfi esetében 2400 kcal körüli érték. Egy sporttomász nő napi energia bevitele sem haladja 
meg ezt az értéket (1700-2000 kcal). Egy profi futballjátékos napi energia-szükséglete
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3500-5600 kcal körüli, amely megfelel egy közepes fizikai munkát végző személyének 
(kőfaragó, hentes, pék, háziasszony). Az egyik legmagasabb energia-szükségletü sport az 
országúti kerékpározás, ahol napi 5500-6000 kcal, néhány erősportban pedig akár 7000 
kcal energiára is szükség van. Az előbbi energia mennyiség kb. megegyezik a régi 
kaszával arató emberek napi energiaszükségletével. így érthető az is, hogy miért nem 
veszélyeztette a régi földműveseket elhízással a szalonnaevés. Ma már számtalan becslés 
létezik arra vonatkozóan, hogy mekkora energia-felvételre van szükségünk. Az egyik 
becslés, amely a zsírmentes testtömeget veszi figyelembe, még pontosabbnak látszik:

Nyugalmi energiaszükséglet = 370 + 21,6 x (zsírmentes testtömeg)

Az eredmény összevethető a 13. táblázat adataival. A napi energiaszükséglet úgy is 
kiszámítható, hogy figyelembe vesszük, egy adott tevékenység hányszorosára növeli az 
alapanyagcserét, azaz a testtömegre kiszámított alapanyagcserét megszorozzuk a leírt 
faktorral. Pl. ha egy 30 éves és 70 kg testtömegű férfi alapanyagcseréje

11,6x70 + 879=1691 kcal

Ezt pl. a burgonyaszedés 3,5 szeresére növeli, tehát az ilyen tevékenység során az illető 
várható energiaszükséglete 5918 kcal, ha legalább egy munkanapot eltölt ezzel (15. 
táblázat). ________________ _____________ _____________

Tevékenység Faktor (férfi) Faktor (nő)
nyugodt ülés 1,2 1,2
állás 1,4 1,4
séta hegynek fel 4,7 4,6
állatetetés 3,6 3,6

építkezés 5,2 5,0 fűnyírás 
sarlóval

faültetés 4,1 4,6 ásás
bányászat 6,0 -

15. táblázat: Néhány tevékenység alapanyagcserét szorzó faktora 
(WHO Techn. Rep. Series 724. Geneva, 1985).

Táplálkozás hatására a hőtermelés fokozódik a szervezetben. Ennek alapvető 
komponense abból adódik, hogy maga az emésztés, a felszívás és a hozzá kapcsolódó 
asszimiláció energiaigényes folyamat. Az ún. fakultatív komponens a sympathicus 
idegrendszer aktivitás fokozódásának hatására kialakuló anyagcsere változásból adódik. A 
hőtermelés maximuma a táplálkozás után egy órával mérhető. A táplálkozás hatására 
kialakuló hőtermelés nagysága egyénenként változó, függ a tápanyag összetételétől, 
mennyiségétől is. A táplálék energiaértékének 10-35%-a alakulhat hővé. A nagy protein 
tartalmú tápanyagok emésztésekor az étel kalóriaértékének 25%-a alakul hővé, mivel az új 
fehérjék felépítése, ill. az aminosavak deaminálása is energia-igényes folyamatok az 
emésztéshez szükséges energián felül. Ezt kihasználva találták ki a magas fehérje tartalmú 
testsúly-csökkentő diétákat, remélve, hogy az elfogyasztott táplálék jelentős része hővé és 
nem raktározott tápanyaggá alakul. Meg kell azonban jegyezni, hogy a magas 
fehérjebevitel erősen igénybe veszi a májat és a vesét, amely egészségügyi kockázatot is 
jelent.

Újabb kutatások azt látszanak igazolni, hogy egyes hízásra hajlamos személyekben a 
táplálkozás hatására kialakuló termogenesis kisebb mértékű, a megemésztett táplálék 
nagyobb hányada raktározódik. A rendszeresen sportoló emberekben is kisebb a hőleadás 
táplálkozás hatására, ez azonban adaptációs változás, a felvett tápanyag nagyobb
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hatékonysággal raktározódik a szervezetben. Emiatt a táplálkozás hatására kialakuló 
termogenesis a napi energiaszükséglet töredékét teszi ki.

Egyes kísérletekben azt találták, hogy az étkezést követő könnyű mozgás jelentősen 
megnövelte a táplálék hatására kialakuló termogenesist és a mozgás következtében 
mérhető energiafelhasználást is.

Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a táplálkozás utáni könnyű mozgás 
nagymértékben csökkenti az elhízás veszélyét. Az obese emberekben azonban ugyanaz a 
mozgás kisebb hőtermelést eredményezett.

A különböző terheléses vizsgálatok során az egyik fontos paraméter a MET. Azt mérik, 
hogy a nyugalmi metabolikus ráta hányszorosa mérhető egy adott mozgás hatására.

Egy könnyű terhelés pl. a nyugalmi ráta 1,5-3,9 szerese lehet (1,5-3,9 MET). Egy MET 
kb. 250 ml oxigén-felvételnek felel meg a férfiakban és kb. 200 ml 02-nek nőkben (ld. 
légzés).

Ezen kívül pontos mérések léteznek arra vonatkozóan is, hogy egyes cselekvések 
percenként mennyi energiát emésztenek fel. Ha ismerjük az alapanyagcserénket, vagy 
nyugalmi energiaszükségletünket, kiszámíthatjuk, hogy adott napon mekkora energiára 
volt (lesz) szükségünk (16. táblázat).

Manapság egyre gyakrabban vásárolunk félkész, vagy konyhakész termékeket a 
boltban. A bőség zavarában gyakran nem figyelünk arra, hogy a választott termék, milyen 
arányban tartalmaz kalorigén- és akalorigén-, adalékanyagot, színezékeket stb. Annak 
érdekében, hogy helyesen döntsünk vásárlásaink során, feltüntetik a kalorigén és a 
legfontosabb egyéb anyagok (ásványi sók, stb.) arányát, valamint az INBÉ-t (Irányadó 
Napi Beviteli Érték), azaz azt, hogy az adott táplálékban a különböző alkotók a napi 
javasolt szükséglet hány százalékát tartalmazzák.

Aktivitás 50 kg 60 kg 70 kg 80kg

hátizsákos
gyaloglás

6,1 7,2 8,6 9,7

tollas Iabdázás 4,9 5,7 6,9 7,8
kosárlabdázás 6,9 8,1 9,8 11,0
autómosás 3,5 4,1 5,9 5,7
takarítás 3,1 3,7 4,4 5,0
főzés 2,3 2,7 3,2 3,6
táncolás 4,8 5,9 6,9 7,8
vásárlás 3,1 3,7 4,4 5,0
kézilabdázás 7,2 8,5 10,3 11,5
judo 9,8 11,5 13,8 15,6
labdarúgás 6,8 8,1 9,8 10,9
röplabda 2,5 3,0 10,5 11,8
asztali tenisz 3,4 4,0 4,8 5,4
gyaloglás 4,0 4,7 5,7 6,4
fűnyírás 5,6 6,6 8,0 9,0

16. táblázat: Néhány tevékenység energiaigénye percenként (kcal/min) konkrét testtömegre 
vonatkoztatva. Megjegyzendő, hogy az adatok valamennyi sport esetében rekreációs szintű 

végzésre utalnak, és nem tesznek különbséget a két nem között 
(McArdle és mtsai., 1996 nyomán).
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testmagasság
cm

testfelü
m*

2,9-É

et testtömeg 

kg
r  160

-200 2,8-1 4 150
2,7 4 4 140
2.6-í*190 — 1 2 A
2,5-j

. 1 Jv

2,4-. 4 120
-180 2,3-f i-110

2,2 4 4 105

-170 2,2-4 4 100 
4 95

2,o4 i. 00
-165

1,94 4 85
-160 : 4 801,84
-155

1,74
4 75 
4 70-150

1,64 4 65
-145 :

1,54 4 60
-140 I '

1,4- 4 55
-135 : :

1,3- -  50
-130 ;

1,2- -  4j

-125
-  40

-120 U -
HU

-115 1,0-
4 35

-110 4 30
0,9- "

-105 "
.

0,8- -25
-100 ■ ■

-95 0,7- -20

■•90 •

- 0,6- .

-85 0,58- -  15

20. ábra: A testfelület becslése a testtömeg és a testmagasság ismeretében.
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1.8.1.1. Szénhidrát pótlás sportolóknál
Gyakran olvasható, hogy a sportolók lényegesen több tápanyagot vehetnek magukhoz, 
mint egy átlagember. A fenti példákból látszik, hogy ez nem feltétlenül igaz.

Az azonban bizonyos, hogy különböző sportágakban más-más a három kalorigén 
anyagra vonatkozó energiaszükséglet. Egy átlagember szénhidrát szükséglete a napi 
energia felvétel 55-60%-a, fejlődő országokban akár 80% is lehet. Ez több olyan 
sportágban is hasonló, ahol az aerob munka időben nem túl nagy (21. ábra). Azokban a 
sportágakban azonban, ahol az izomtömeg növelés nem, az aerob munkavégzés azonban 
nagyon fontos (pl. hosszútávfútás, országúti kerékpározás), a szénhidrátszükséglet a teljes 
felvett energiamennyiség 60-65%-t is elérheti. Ezekben a sportágakban különösen fontos, 
hogy a szervezetben mindig elegendő glikogén álljon rendelkezésre.

21. ábra: A tápanyagok arányainak változása küzdősportokban, különböző felkészülési
időszakokat figyelembe véve.

Megjegyzendő, hogy ha a raktározott glikogén mennyisége mindig kevesebb, mint az 
előző napon volt (ez könnyen kialakulhat, ha naponta több edzése van valakinek és nem 
megfelelően pótolja az elhasznált szénhidrátokat), az izom sérülésének veszélyét is növeli, 
nemcsak teljesítménycsökkenést okoz. Emiatt sport-dietetikusok több módszert is 
kidolgoztak a glikogénraktárak feltöltésére. Fizikai aktivitás során az intenzitástól és az 
aktivitás időtartamától függően jelentősen csökkenhet a raktározott glikogén meny- 
nyisége (22. ábra). Ennek mielőbbi pótlása nagyon fontos. A kiürült glikogénraktárak 
újratöltéséhez kb. 20 órára van szükség. A glükóz felvétel a terhelés utáni hat órában 
fokozott, az első két órában mérték a legnagyobb glükóz felszívódási rátát. Fontos 
azonban, hogy nagy terhelést követően ekkor még nincs étvágya a sportolónak. A legjobb 
hatást akkor érték el, ha minden két órában 50 g glükózt fogyasztott a sportoló (Williams 
és Devlin, 1994).

A szervezet a munka utáni első két órában képes legnagyobb mennyiségben felvenni 
szénhidrátokat (6 g/óra), de különösen nagy terhelés után nem tudunk megfelelően 
emészteni, sőt gyakran a szilárd táplálék rosszullétet okoz. Emiatt a terhelés utáni óra 
végén, még folyékony szénhidrát oldatot javasolnak, sőt gyakran még a második óra végén 
is. Abban az esetben, ha az egyén jól tűri, a második óra végén már szilárd táplálékot is 
fogyaszthat. Figyelni kell azonban arra, hogy a táplálék sok szénhidrátot tartalmazzon 
(nem egyszerű cukrokat!). A megfelelő szénhidrátpótlás különösen fontos azoknál a 
sportolóknak, akik naponta kétszer edzenek

A sportdietetika ismeri a szénhidrát túltöltés fogalmát is. Ezt évente csak néhányszor 
szabad alkalmazni, fontos versenyek/mérkőzések előtt. A cél az, hogy a szervezetben több 
glikogén raktározódjon, mint máskor.
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22. ábra: Az izom glikogénraktárainak ürülése a fizikai aktivitás intenzitásának
függvényében.

Egyheti programot használnak ennek elérésére. A 7., 6., 5., és 4. napig nagy intenzitású, 
hosszú ideig tartó terheléseket adnak, az elhasznált glikogénnek csak egy részét pótolják 
(350 g/nap). A 3. napon csökkentik a terhelés nagyságát (közepes intenzitás, 30-60 
perc/nap) és növelik a felveendő szénhidrát mennyiségét (500-600 g/nap). A verseny előtti 
utolsó két napon kis intenzitású terhelést alkalmaznak tovább növelt szénhidrát bevitellel. 
A verseny napján is nagyon fontos a megfelelő étkezés. Célszerű könnyebb, de sok 
szénhidrátot tartalmazó reggelit fogyasztani (cereáliák, kenyér stb.) ha ebédelünk, akkor 
tésztafélék javasoltak kevés hússal. A verseny előtt 3-4 órával kb. 200 g szénhidrát, 5 
perccel előtte 1 nagyobb glükóz tartalmú cukorszelct javasolt. Egy másik elképzelés szerint 
a verseny előtt 2-3 órával legyen az utolsó étkezés, de mindenképpen olyan étel, amely 
gyorsan ürül a gyomorból. (A legtipikusabb ajánlat tengeri hal párolt rizzsel.)

1.8.1.2. Fehérje bevitel sportolóknál
Külön kell választanunk a táplálkozási tanácsok szempontjából az erősportok képviselőit. 
Ezekben a sportágakban a versenyek és ennek megfelelően az edzések, nem merítik ki a 
glikogénraktárakat, inkább a sportolók fehérjeszükségletének kielégítése fontos. így a 
sportolók az átlagember fehérjeszükségletétől (0,8 g/tskg) jóval eltérő igényűek. Bár már a 
közép- és hosszútávfutók is ennél több fehérjét fogyasztanak (1-1,2 g/tskg), a 
rövidtávfutók ennél többet, hasonlóan a különböző csapatjátékokat űzőkhöz (1,5 g/ tskg 
körül). A nehézatléták, súlyemelők akár 2-3 g/tskg fehérjét is felvesznek. A fehérje 
pótlására is igaz, hogy a terhelés utáni első két órában képes a szervezet a leginkább ennek 
felvételére. Miután nagy terhelés után nehéz szilárd táplálékot fogyasztani, elterjedtek a 
különböző fehérje és aminosav por készítmények, amelyek feloldva folyadék formájában 
nem terhelik annyira a gyomrot (Nem szabad elfelejtenünk, hogy a legjobb természetes 
fehérjeforrás a tojásfehérje). Mivel a fehérjék szintézisét hormonok szabályozzák 
(növekedési hormon, tesztoszteron), így azok felszabadulási ciklusaira is érdemes 
figyelemmel lenni. A növekedési hormonnak pl. 3-4 órás felszabadulási ciklusai vannak,
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de az alvás első fázisában szabadul fel belőle a legnagyobb mennyiség. Az erősportok 
képviselőinek tehát a fehérjeturmixok elfogyasztása után érdemes egyet aludni.

Mind a sportolónak, mind az átlagembernek tudnia kell, hogy valójában szervezetének 
mennyi fehérjére van szüksége. Ennek megállapítása a nitrogén-egyensúly segítségével 
történik. A fehérjék aminosavakra bomlanak az emésztés során és elöregedésükkor is. Az 
antinosavak amino-csoportját azonban a szervezet nem tudja tovább hasznosítani, szénhez 
kapcsolódva karbamiddá (urea) alakul, mely salakanyagként a vizelettel, vagy izzadsággal 
ürül. Ha tehát tudjuk, hogy mennyi fehérjét (aminosavat) juttattunk a szervezetbe, és 
mennyi karbamid ürült, kiszámíthatjuk, hogy megfelelő mennyiségben fogyasztottunk-e 
fehérjéket. Ha a szervezetből több karbamid ürül, mint amennyi fehérjét elfogyasztottunk, 
akkor a szervezet szempontjából a nitrogén-egyensúly negatív. Ebben az esetben növelni 
kell a fehérje fogyasztásunkat. Ha kevesebb karbamid ürül, mint amennyi fehérjét 
elfogyasztottunk, akkor az egyensúly pozitív, a szervezet fehérjét „raktároz”. Abban az 
esetben, ha az elfogyasztott fehérje és az ürülő karbamid mennyisége megegyezik, a 
szervezet valóban egyensúlyban van. A legnagyobb a fehérjeszükséglet kamaszkorban, 
amikor az asszimilációs (felépítő) folyamatok vannak túlsúlyban a növekedés, 
testszerkezet átalakulása következtében. Felnőtt korban az asszimilációs és disszimilációs 
(lebontó) folyamatok egyensúlyban vannak, ilyenkor a szervezet fehérjeszükséglete 
csökken. Kivételt képez természetesen a nehéz fizikai munkát, vagy erősportokat végzők 
csoportja. Időskorban a disszimilációs folyamatok meghaladják az asszimilációs 
folyamatokat. Ennek okán hosszú ideig úgy gondolták, hogy az idősebb emberek 
fehérjeszükséglete kisebb. Később azonban kiderült, hogy némileg emelt fehérje 
fogyasztás lassíthatja a disszimilációs folyamatokat (Williams és Devlin, 1994). Nem 
szabad azonban elfelejtenünk, hogy az emelt fehérje-bevitel nagyobb vízfogyasztással 
társuljon. A működő izom 75%-a víz. Ha növeljük az izomfehérjék arányát a víztartalom 
kárára, az izom csak kisebb erőkifejtésre képes. Ez különösen a „mérlegelős” sportágakban 
fontos, hiszen verseny előtt a víz kipréselésével is csökkentik a testtömeget, de így csökken 
az izomerő is.

A tartós nagy aerob-kapacitást igénylő sportokban (hosszútávfutás, maraton, 
ultramaraton stb.) különösen fontos a megfelelő szénhidrátpótlás. Ellenkező esetben a 
szervezet az izomfehérjék lebontásával nyeri az energiát, ami természetesen nemcsak 
teljesítmény csökkentő, hanem káros hatású is.

A karbamid ürítése megjelenik a verejtékben is. Nyugalomban óránként kb. 10 mg 
karbamid mérhető, ha hosszú távú fizikai aktivitást végez egy sportoló, de megfelelő 
mennyiségű szénhidrátot fogyaszt, akkor a karbamid ürítése 500-600 mg/h.

Abban az esetben azonban, ha a táplálék túl kevés szénhidrátot tartalmazott, 1300-1400 
mg/h karbamid mérhető a verejtékben. Ez elsősorban az amatőr maratonistáknál fordul elő. 
Esetenként több centiméteres combátmérő csökkenést mértek a nem megfelelően 
kialakított diéta miatt.

A rendszeres edzés és megfelelő táplálkozás eredményeként változás tapasztalható az 
edzett ember testösszetételében is. Ez a fehérje tartalmat, a raktározott tápanyagok 
mennyiségi és eloszlásbeli különbségeit is jelenti (23. ábra).

1.9. Minőségi éhezés

Meg kell jegyezni, hogy a fejlett országokban éppen a gyorséttermek, a félkész ételek és a 
rengeteg rágcsálni való étel miatt kialakult az ún. minőségi éhezés. Ez azt jelenti, hogy a 
kalorigén tápanyagokból bőségesen juttatunk a szervezetünkbe (még többet is, mint 
kellene), az akalorigén anyagok közül a vitaminok, provitaminok, rostok nagyon kis 
mennyiségben kerülnek a tápcsatornába. Ezen tápanyagok hiányában pedig sem a 
tápcsatorna, sem egyéb szerveink nem működnek megfelelően. Emiatt több tápanyagon azt
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is feltüntetik, hogy tartalmaz-e vitaminokat és hogy a napi vitamin-szükséglet hány 
százaléka található meg benne. A minőségi éhezéshez nagymértékben hozzájárul a modern 
ember „nassolási” szokása is. Részben stressz-oldóként, részben pótcselekvésként az 
emberek akkor is esznek, amikor nem éhesek. Nassolni étkezések között szoktak, amikor 
az előző étel még nem is távozott a gyomorból. Önmagában ez is elég arra, hogy hosszú 
távon emésztési zavarok, puffadás stb. lépjen fel. Nassolni általában magas szénhidrát 
(monosacharid) és/vagy zsírtartalmú ételeket szoktak (csokoládé, chipsek, kekszek, stb.). 
így étkezések után egy zacskó chipssel gyakran annyi kalória jut a szervezetbe, mint az 
előző étkezés kalóriaértéke volt, ugyanakkor az akalorigén tápanyagok hiánya lép fel. Ez 
biztos út az elhízáshoz és annak következményeihez a cukorbetegséghez és a szív
érrendszeri betegségek kialakulásához.

23. ábra: Az edzett és edzetlen ember raktározott tápanyagokban és fehérje tartalomban
meglévő különbségei.
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2 . F E J E Z E T

A KERINGÉSI RENDSZER

A keringési rendszer biztosítja a sejtek tápanyaggal és oxigénnel való ellátását, 
bomlástermékek és a széndioxid eltávolítását, továbbá a szervezet számára fontos anyagok 
(pl. hormonok) szállításában is részt vesz. Az ember keringési rendszere zárt keringési 
rendszer, ami azt jelenti, hogy a vér mindig különböző átmérőjű csövekben (változó 
átmérőjű erek, szűk átmérőjű kapillárisok) kering. A rendszer központja a szív.

2.1. A szív (cor)
A szív, ökölnyi nagyságú, izmos szerv, ami áramlásban tartja a vért. A szív nagysága függ 
az életkortól, alkattól, az edzettségi szinttől. (Az ún. sportszív, ami elsősorban a bal kamra 
megnagyobbodását jelenti, ahol a bal oldali szívhatár változik meg.) A szív a két tüdőfél 
között a szegycsont, a 4.-5. bordaporcok mögött, az 5.-8. hátcsigolyák magasságában, 
elülső gátoriiregben (mediastimim anterius) fekszik. A szív kétharmada bal, míg 
egyharmada jobboldalon van. A szívcsúcs lefelé, s a szív alapja pedig felfelé néz.

A szív alapja és csúcsa között húzódik a szív tengelye, ami nem függőleges, hanem 
fentről lefelé, jobbról balra, hátulról előrefelé mutat (24. ábra, A. kép). A szívnek két nagy 
felszínét a szegycsont-bordái (facies sternocostalis; 24. ábra, B. kép), és a lapos, rekeszi 
felszínt (facies diaphragmatica) különíthetjük el.

Magát a szívet a kettősfalú szívburok (pericardium) burkolja. A belső lemeze összenőtt 
a szív falával. A két lemez között egy rés található (cavum pericardii), amiben pár 
milliliter savós folyadék (liquor pericardii) van, szerepe a lemezek egymáshoz viszonyított 
súrlódásmentes elmozdulásának biztosítása.

A szív alapnál jobb és baloldalon is egy-egy háromszög alakú üreges rész az ún. fülese 
(fülese = auricula) látható, ami az embrionális vérkeringés maradványa.

A szív felső harmadánál egy barázda, az ún. koszorús barázda (sulcus coronarius 
cordis) húzódik körben, ami a szív felső pitvari és az alsó kamrai részét választja el. A 
barázdában a szív saját erei, a koszorús artériák (artéria coronaria cordis dextra és 
sinistra) és a koszorús véna (sinus coronarius) húzódik (24. ábra, B. kép). A koszorús 
erekből a szív^elülső és hátsó felszínén további kisebb ér lép ki, ill. kisebb erekből 
szedődik össze a szívvéna.

A szívet egy válaszfal a szívsövény (septum cordis) teljes hosszában egy jobb és egy bal 
.felre osztja. A válaszfalnak a pitvari részén egy szövetburjánzásból keletkező ovális dudor 
(fossa ovális) figyelhető meg. Ez az embrionális élet idején egy ovális nyílás (foramen 
ovale) volt, melyen keresztül a jobb pitvar vérének nagy része közvetlenül-át tudott jutni a 
bal pitvarba.

A pitvarok és a kamrák közötti nyílások a pitvar-kamrai szájadékok(vénás szájadékok, 
ostium atrioventriculare), melyeket vitorlás billentyűk nyitnak és zárnak. Minden vitorlás 
billentyűn három részt, a vitorlát, az ínhúrt és a szemölcsizmot különíthetünk el.
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24. ábra: Az emberi szív. A: a szív tengelye, B: a szív elülső (szegycsont-bordái) felszíne.

Ha a pitvarok és az alattuk levő kamrák között vágjuk át a szívet (25. ábra, A. kép), az 
alsó metszetdarabon nyílásokat figyelhetünk meg, melyek a jobb i 11. a bal kamrába 
vezetnek (25. ábra, B. kép).
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25. ábra: A: A szív pitvar-kamrai határán jelölt átmetszési sík. B: A kamrai izomtömlő 
átmetszeti képe, C: vitorlás billentyűk.

A vitorla (cuspes), háromszög alakú. Alapja a szájadék széléhez rögzül, csúcsa 
szabadon a kamra felé néz. Az ínhúrok (chordae tendinae), a vitorla és a szemölcsizom 
között húzódnak, kontrakcióra képtelen, kollagén rostkötegből épülnek fel. A 
szemölcsizom (musculus papil/aris) a kamrai izomzat kidudorodása, mechanikai 
szívizomszövetből áll (ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Alapszöveteknél; 25. 
ábra, C. kép).

A jobb pitvar és kamra között három- (valvula tricuspidalis), míg a baloldalon csak két 
(valvula bicuspidalis=mitrális billentyű) vitorlás billentyű található. A billentyűk 
egyenirányító szelepként működnek, a pitvarból a kamrába engedik a vért, de a fordított 
áramlást megakadályozzák. A billentyűk működésének részletes leírása a „Szívciklus” c. 
részben olvasható.

2.1.1. A szív üregei
A szív üregeit, a jobb és bal pitvarok, valamint a jobb és bal kamrák alkotják. Az üregek 
fala eltérő vastagságú, általában a~ bal szívfél üregeinek falai vastagabbak, mint a jobb 
oldalé, de a kamrák fala mindig vastagabb, mint a pitvaroké.

A jobb szívfél a vénás szívfél, melynek üregei:

Jobb pitvar, ahova a test két nagy vénája, a felső (véna cava superior) és az alsó üres véna 
(véna cava inferior)  torkollik. Ide ömlik még a szív saját vénájának a sinus coronarius 
cordisnak a vére is. A jobb pitvar-kamrai határon a vénás szájadékok ill. az ezt nyitó és 
záró háromcsúcsú vitorlás billentyű található.

Jobb kamra. Metszetben félhold alakú, és ráfekszik a bal kamrára (25. ábra, B. kép), 
részben körülöleli azt. A szív hátsó falát alkotja. A jobb kamrából indul a truncus 
pulmonalis, ami vénás vért szállít a tüdőhöz.

A szív bal oldala az artériás szívfél, melynek üregei:

Bal pitvar hátrafelé tekint. Két oldalán két-két tüdővéna (véna pulmonalis) lép be oxigén 
dús vért hozva a tüdőkből. A bal pitvar ugyancsak vénás szájadékokon tart kapcsolatot a 
bal kamrával, amit a kétcsúcsú vitorlás billentyű nyit és zár.
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Bal kamra. Metszetben kör alakú, térfogata kb. 140 ml. Fala kb. kétszer olyan vastag, mint 
a jobb kamráé (25. ábra, B. kép). Á bal kamrából a vér az aortába jut. A bal kamra a szív 
mellkas felőli oldalát alkotja.

A kamrákból kiinduló erek (artéria pulmonalis és az aorta) tövében félhold alakú 
billentyűk (zsebes billentyűk, valvulae semilunaresek) találhatók (26. ábra).

26. ábra: Az aorta zsebes billentyűi. A: a kamra kiürülésekor, B: a billentyű záródása.
Nyilak: a vér áramlási irányát mutatják.

Egy érben három félhold alakú billentyű van, melyek az érfal belső szövettani 
rétegének, a tunica intimának a kitüremkedései. A billentyű zsebes része a vér áramlásának 
irányába néz.

Svstolejdcjcn, amikor a kamrából a vér a nagy erekbe lökődik, a véráram megnyitja a 
zsebes billentyűket, és azok tasakjait az érfalhoz nyomja. Diastolekor. amikor á kamra 
ellazul, a kilökött vér visszaáramlani igyekszik, azonban a tasakok vérrel telítődnek, 
összefekszenek, és ezt megakadályozzák.

Nemcsak a kamrából kilépő erek falában, de máshol az érrendszerben is találhatók 
zsebes billentyűk (pl. a lábon húzódó nagy visszerekben; 27. ábra). A zsebes billentyűk 
működési elégtelensége és az érfal rugalmasságának csökkenése visszértágulatot 
eredményezhet. A zsebes billentyűk feladata a perifériás keringésben is a vér egyirányú 
áramlásának biztosítása. Mivel a vénákban a vér áramlása nagyon lassú, az esetlegesen 
visszafelé csorduló vér összetolja a billentyűk zsebeit. A visszértágulatok az ilyen 
zsebekben pangó vértől jönnek létre.

27. ábra: Egy vénában található egymás utáni zsebes billentyűk.

63



A szív falát három szövettani réteg építi fel, melyek belülről kifelé haladva a következők: 
szivbelhártya (endocardium), melynek kettőzete képezi a szívbillentyűk vitorla részeit. Két 
alrétegét, az egyrétegű laphámból álló endothelt, és főleg rugalmas (elasticus) rostokat 
tartalmazó kötőszövetes rétegét különítjük el.

A szív középső rétege a myocardium. Szívizomszövet építi fel (ld. A sportmozgások 
biológiai alapjai 1. kötet, Alapszöveteknél).

A szívet kívül a rugalmas rostokban bővelkedő kötőszövetes epicardium határolja, ami 
a pericardium belső lemezével olvadt össze, a kettő nem választható el.

A pitvarok és a kamrák határán a pitvar kamrai szájadékoknál, a kilépő erek tövénél, a 
nyílásokat csak egy rostos gyűrű (annulus fibrosus) veszi körül, itt a szív hármas 
szövettani rétegzettsége nem figyelhető meg (28. ábra).

2 .1 .2 .  A  s z í v  s z ö v e t t a n a

28. ábra: Az annulus fibrosus és az általa elválasztott pitvari és kamrai részek.

2.1.3. A szív ingerképző és ingerületvezető rendszere

A szív saját működéséhez maga termeli az ingereket. Az elsődleges ingerképző eleme a 
sinuscsomá.

A jobb pitvar falában, az alsó és a felső üres véna beömlése között található az 
elsődleges ingertermelő központ a sinuscsomó, vagy leírójuk után Keith-Flack-féle csomó 
(29. ábra), ami a normál szívfrekvencia esetén a szív összehúzódásának ütemét biztosítja.

A pitvarok és a kamrák találkozási pontjában van az ingervezető rendszer, egyik része, a 
pitvar-kamrai csomó (atrio-ventricularis csomó = Aschoff-Tawara- féle csomó =A V 
csomó), A csomó lefelé a két kamrát elválasztó septumban a His-kötegben, ül, a Tayvarp 
szárakban folytatódik. A kamrák alsó részén található végelágazódások az ún. Purkinje- 
féle rostok, melyek a szívfal ún. szemölcsizmain (musculus papillaris) végződnek.

A sinuscsomó meghatározott frekvenciával depolarizatios hullámokat termel s ezek a 
pitvar munkaizomzatára terjednek rá. A pitvar izomzata a depolarizátióra összehúzódik, s
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az ingerületet átvezeti a pitvar-kamrai.csomóra, majd a His-kötegen és a Purkinje-rostokon 
át eljut a kamrai izomsejtekhez (Részletes leírást ld. később).

29. ábra: A szív ingerképző és ingervezető rendszere.

A szív ingerületképző és vezető rendszerét szívizom, mégpedig speciális, szívizom.építi 
fel. Ezért mondhatjuk, hogy az ingerületképzés myogén eredetű. Ez az izomzat azonban 
bizonyos tulajdonságokban eltér a mechanikai szívizomzattól. Ezek a következők:

f íT / az elágazó szívizomsejteknek két sejtmagja van,
2. ) a sejtekben a myofibrillák harántcsíkoltsága sűrűbb, mint a mechanikai 
~ szívizomzaté, de a csíkok nem olyan élesek,
3. ) az izomsejtek sok glikogént tartalmaznak,
4Í külön vér- és idegellátása van.

2.1.4. A szív beidegzése
Az ingervezető rendszer, ami a szív alapritmusát biztosítja, nem független az 
idegrendszertől, mivel vegetatív sympathicus és parasympathicus beidegzést is kap. Ezt a 
beidegzést extracardialis beidegzésnek nevezzük. Ez teszi lehetővé, hogy a szívműködés a 
környezeti hatásokhoz adaptálódjon. Pl. stressz hatására fokozódik a szív percenkénti 
összehúzódása.

A szív parasympathicus idege a X. agyideg, a nervus vagus. A vagus ingerlés hatására a 
szívműködés frekvenciája csökken (ún. negatív kronolrop hatás), az ingerületvezetés 
sebessége, elsősorban a pitvar izomzatban és az atrio-ventricularis csomóban csökken. A 
hatást a bolygóideg ingerlésekor az idegvégződésekből felszabaduló acetilcholin okozza.

A szív sympathicus idegei a felső thoracalis gerincvelői szelvény oldalszarvában levő 
sympathicus sejtek axonjaiból összeszedődve a határkötegi dúcon át a nervus cardiacusban 
érik el a szívet. Sympathicus ingerlés hatására a szívműködés frekvenciája és az 
ingerületvezetés sebessége nő. A hatást a sympathicus postganglionaris rostok végén 
felszabaduló noradrenalin okozza (30. ábra).
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30. ábra: A szív vegetatív beidegzése.

A sinuscsomó, mint pacemaker 70±10/min frekvenciájú ingereket képez (29. ábra). Ezt 
hívjuk sinus ritmusnak. A következő ingerképzö az atrio-ventricularis csomó (AV) már 
lassúbb (50/min-es frekvenciájú ritmusképzéssel) másodlagos ingerületképzőként 
működik. A His-köteg, mint harmadlagos ingerületképző központ már csak 30/min 
frekvenciával generálja az ingerületeket.

A sinuscsomóbó! érkező inger aktiválja a pitvar-kamrai csomó ingerképző, valamint az 
internodalis fonadék (pitvari ingerületvezető sejtek) sejteket. Még mielőtt a sinus ingerület 
az AV-csomóhoz ér, az önmagában is ingert képez. Abban az esetben, ha a sinuscsomóból 
nem érkezik meg kellő időben az inger, a pitvar-kamrai csomó sejtjei aktiválódnak és saját 
ingerképzésük működésbe lép. Tehát, ha az elsődleges ingerképző központ sérül, és az 
atrio-ventricularis csomó veszi át a helyét, már az is jelentős pulzuscsökkenést jelent, ami a 
perctérfogat csökkenéséhez is vezet.

Ha a szív ingerképző és ingerület vezető rendszere nem működik megfelelően, zavarói 
jöhetnek létre. A leggyakoribb zavar az ún. extrasystole. Az extrasystole lehet pitvari és 
kamrai eredetű is.

Extrasystole alatt értjük a normális frekvenciától eltérően korábban jelentkező 
összehúzódást. Ezt mindig kompenzációs szünet követi, kivéve, ha az extrasystole a 
sinuscsomóból ered, mert ilyenkor csak ritmusváltás érezhető.

A pitvari extrasystole jelentősége kisebb, mert funkcionálisan nem okoz jelentős zavart, 
a kamrai extrasystole azonban veszélyes, ha gyakorivá válik, feltétlenül kezelendő.

Pitvari ill. sinus extrasystole gyakran fordul elő fiatal embereknél, sportolóknál. 
Előfordulását segítik az ajzószerek, mint pl. a kávé, az alkohol mértéktelen fogyasztása.

Az extrasystoléhoz nagyon hasonló az ingervezetési blokk jelensége, amikor az 
ingervezetés a szívben valahol elakad. Ennek kiderítésére mindenképpen EKG vizsgálatra 
van szükség.
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2 .1 .5 .  A  s z í v  m ű k ö d é s e

A szív pumpaként működik. Ehhez a szívizomsejtek összehangolt működése szükséges. 
Ennek lehetőségét a szívizomsejtek sajátos szerkezete, és az ehhez kapcsolódó 
tulajdonságok teremtik meg. A szívizomsejtek felépítésében résztvevő aktin és myosin 
myofilamentumok ugyanolyan elven működnek, mint a harántcsíkolt vázizomban, de a két 
izom működésében jelentős különbségek is vannak.

1 ./ Az akcióspotenciái időtartama a harántcsíkolt izom esetében csak 3-4 ms, de a 
szívizomnál ez 300 ms (I. kötetből az 50. és a 31 .ábrák).

2. / A harántcsíkolt izom gyors rángásokkal működik, míg a szívizomnál a hosszú
refrakter periódus eredményeként a szívnek elegendő ideje van az 
elernyedéshez. Ennek hiányában a szív nem lenne képes újra telítődni, és a 
következő összehúzódásnál sokkal kevesebb vért tudna kipumpálni magából.

3. / A hosszú refrakter periódusnak köszönhetően a szívizom nem tetanizálható, míg
a harántcsíkolt izom igen.

4. / A szívizomsejteket elektromos synapsis (gap junction) kapcsolja össze, aminek
eredményeként az akcióspotenciái terjedésénél nincs késés (időbeli eltolódás), 
emiatt valamennyi sejt azonos időben kapja az impulzusokat, egyszerre húzódik 
össze (32. ábra, A. és B. képei). Ez is a szív hatékonyságát biztosítja.

5./ A harántcsíkolt izom összehúzódásához az idegsejt szállítja az ingerületet, az 
izom külső beidegzés nélkül nem működik. A szívizomsejtek autonóm módon 
működnek.

A szív izolálásával nem áll le az összehúzódások és elernyedések sorozata, ha megfelelő 
oldattal biztosítjuk a szívizomsejtek túlélését. Mindez a szív saját ingerképző és 
ingerületvezető rendszerének köszönhető.

A szívizomsejtek akcióspotenciáljának alakja nem egyforma. Enyhén különbözik a 
pitvari és kamrai sejtek, valamint az ingervezető rendszer akcióspotenciálja.

A kamrai akcióspotenciái hosszú refrakter periódussal rendelkezik (plató szakasz). Ez a 
plató szakasz biztosítja, hogy a kamra elegendő idővel rendelkezzen összehúzódásához is 
és elernyedéséhez is. Az elnyújtott refrakter periódust a Caa+-ionok biztosítják (31. ábra, d. 
szakasz). A depolarizatio során ugyanúgy Na+- ionok áramolnak a sejt belseje felé, mint a 
már ismertetett idegi akcióspotenciálnál (31. ábra, b. szakasz). A csúcspotenciál elérésekor 
a Na -csatornák bezáródnak, de a K -csatornák még nem nyílnak ki. A kiszökő K+- ionok 
ellenében kevés Ca2+- ion áramlik a sejt belsejébe, ilyen módon kitolva a refrakter 
periódust (31. ábra, d. szakasz). Kb. 200 ms után azonban kinyílnak a K-csatomák, és 
lezajlik a repolarizatio folyamata (31. ábra, e. szakasz). Mindez elegendő időt biztosít a 
kamrák elernyedéséhez is, és az újabb inger érkezéséig ismét megtelnek a kamrák vérrel.

31. ábra: Kamrai szívizomsejtek akciós potenciálja, 
a: nyugalmi membránpotenciái, b: depolarizatio, c: csúcspotenciál, d: platószakasz, e:

repolarizatio.
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32. ábra: Két szívizomsejt kapcsolata.
A: A szívizomsejtek közötti Eberth-féle vonal (sémarajz), B: Az Eberth-féle vonal 

elektronmikroszkópos felvétel, 30 OOOx, insertek: 62 OOOx.
FA: fascicula adherens, nagyított képe a 3. inserten, GJ: gap junction, nagyított képe a 2. 
inserten, MA: macula adherens, nagyított képe az 1. inserten, Mi: mitochondrium. SR: 

sarcoplasmaticus reticulum. Z és M: a sarcomer csíkjai.
[Az Y alakú szívizomsejtek kapcsolatát az Ebert-féle vonal jelzi (32. ábra, A. kép). Ennek 
megfelelő elektronmikroszkópos szerkezet, a discus intercalaris (32. ábra, B. kép), ahol is 
különböző membránkapcsoló struktúrák figyelhetők meg: a macula adherens, vagy 
desmosoma (32. ábra, 1. insert), a fascia adherens (32. ábra, 3. insert), és a gap junction 
(32. ábra, 2. inserten nyíl mutatja)].
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Az egyes szívizomsejtek akcióspotenciáljainak mérése élő egyénben lehetetlen és 
értelmetlen. Van azonban lehetőség arra, hogy az összes sejt akcióspotenciáljai által 
generált potenciálváltozásokat rögzítsük. Ezt teszi lehetővé az elektrokardiográfia. A 
készülék az elektrokardiográf a regisztrált görbék kinyomtatott formáját pedig 
elektrokardiogrammk (EKG) nevezzük.

Az akcióspotenciálok mérését az teszi lehetővé, hogy a szervezet elektrolit-oldattal 
telített. (Különböző sók vízben oldott formája. A sók hidrát-burokkal körülvett ionokként 
vannak jelen a szervezetben. Ezek a töltéssel rendelkező ionok képesek az elektromos 
áram vezetésére.) A töltések vándorlása teszi lehetővé a testfelületen történő mérést. Ehhez 
megfelelő elektródákat használunk (33. ábra, A. és B. képek).

A standard elvezetési mód (Einthoven-féle elvezetés) a két pólus közötti vagy bipoláris 
elvezetés. Az elektródokat a két csuklóra és a két boka fölé helyezzük (33. ábra, B. kép). I. 
elvezetés: jobb kéz (piros csipesz)-bal kéz (sárga csipesz), II. elvezetés: jobb kéz-bal láb 
(zöld csipesz), III. elvezetés: bal kéz- bal láb. A jobb boka fölé helyezett elektród a 
„földelés”(fekete csipesz). A három elvezetés együtt adja az ismert EKG görbét. A mérés 
lényege tehát, hogy relatív potenciál különbségeket vizsgál (33. ábra, C. kép).

2 .1 .5 .1 .  E l e k t r o k a r d i o g r a m  ( E K G )

c

33. ábra: Einthoven-féle elvezetés.
A: két aktív elektród közötti potenciál különbséget mérünk, B: Az elektródák elhelyezését: 

a bal karon (c), jobb karon (d), a bal lábon (e) csipesz jelzi. (A jobb lábra helyezik a 
földelést.), C: a három elvezetés regisztrált görbéje és az Einthoven-féle háromszög (bk: 

bal kar, bl: bal láb, jk: jobb kar). I., II., és III. a megfelelő elvezetések.
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Az unipoláris elvezetést elsősorban a terheléses vizsgálatoknál használják. Egy centrális 
rendszert hoznak létre a különböző végtagok végtelen ellenállású ponthoz való 
viszonyításával, majd ehhez viszonyítják a mellkasi elektródokról (6db) elvezetett 
potenciálokat is. így 12 elvezetést alkalmaznak, amelyek még pontosabb adatokkal 
szolgálnak a szív különböző részeinek elektromos tevékenységéről.

Ez esetben a mellkas különböző pontjaira helyezzük fel az elektródokat. A mellcsonttól 
(sternumtól) kb. a bordák által meghatározott félkörívben, a két lapockára is földelő 
elektródot helyezve. A terheléses vizsgálatok során végzett folyamatos EKG monitorozás 
lehetőséget ad arra, hogy a terhelés hatására megváltozott keringés és szívműködés is 
vizsgálható legyen. Számos rejtett szívműködési zavar kiszűrhető ilyen módon.

A standard EKG összességében egy szívciklusról ad információt, ugyanakkor szakaszai 
elkülöníthetők pitvari, kamrai, vagy pitvar-kamrai sövény szakaszokra is. A mérés elve az, 
hogy két elektróda között melyik pólus éppen a pozitívabb, a másikhoz képest.

Alapértelmezésben mindig három elektródát használunk és minden esetben két 
elektróda egymáshoz viszonyítása alapján kapunk pozitív vagy negatív pólusokat. Ha az 
egyik sejtcsoport éppen aktív a másikhoz képest, akkor annak külső felszíne negatívabb 
lesz, az éppen nyugvó sejtek felületén mérhető pozitívabb töltéshez képest (33. ábra, A. 
kép). Ha elegendő számú elektródát használunk, akkor a tér minden irányából 
megközelítve vizsgálhatjuk az elektromos eloszlás szerinti különbségeket. Mérésünk során 
mindig több sejt egyidejű működését vizsgáljuk, így az EKG jelek nem hasonlíthatnak az 
akcióspotenciái leflitási görbéjéhez. Az átlagolt EKG-görbe tehát a következő alap
hullámokból áll (34. ábra).

P-hullám: Ez a hullám a szívciklus kezdetét jelenti. Valójában az akcióspotenciálok 
terjedését mutatja meg a két pitvaron (34. ábra, a szakasz).

QRS-komplex: Ez a hullám a kamrán terjedő akcióspotenciái sorozatra utal, a kamrai 
összehúzódás elektromos jelensége. Miután a kamrák fala sokkal több sejtből áll, mint a 
pitvaroké, így maga a komplex sokkal nagyobb, mint a P-hullám magassága, ugyanakkor 
időben rövidebb, ami a kamrai ingerületvezető rendszer sűrűségére utal. Ne felejtsük el, 
hogy a Purkinje-rostok révén az ingerület terjedése a kamrákon nagyon gyors (34. ábra, b 
szakasz).

70



P-Q távolság (a szakasz): Ez a távolság az ingerület teriedésérőladinformációt a pitvarok 
és a kamrák között. Az idő magába foglalja az ingerület terjedését a pitvar- kamrai 
csomóra, a His-kötegre, a Tawara-szárakra és ezután a Purkinje-rostokrá.

Miután a pitvar-kamrai sövény nem izomszövet, így az akcióspotenciái terjedése lassul. 
A P-R távolság tehát a pitvar-kamrai sövény állapotára is enged következtetni.

T-hullám: A kamrák repolarizációjakor mérhető elektromos változásokat tükrözi.
S-Tsegmens: Ebben a tartományban normál esetben egyenes vonalat kell kapnunk (34. 

ábra, d szakasz). Ilyenkor valamennyi kamrai szTvjzömséjthék depolarizált állapotban 
kellene lenni, elektromos változást nem mérhetünk. (Emlékezzünk vissza a kamrai 
szívizomsejtek akcióspotenciáljának alakjára.) A hosszú plató-szakasz során nincs 
elektromos változás.

U hullám: nagyon ritkán mérhető hullám, csak súlyos szívelégtelenség esetén mérhető. 
A T és P hullám közötti intervallum.

Az EKG-görbét mm papíron ábrázolják, ahol az X-tengely az időt ms-ban, míg az Y- 
tengelyen a görbék nagyságát mm-ben jelzi. Egy szívciklus (összehúzódás és elernyedés) 
kb. 800 ms-ig tart, ebből a kamrai összehúzódás kb. 300 ms, de az akcióspotenciái 
terjedése csak kb. 120 ms-ig tart. Lényegesen kisebb a különbség a pitvari akcióspotenciái 
terjedése (kb. 60 ms) és a pitvari összehúzódás ideje között (kb. 100 ms).

Az általános görbék alakjának, nagyságának és időtartamának ismeretében megmérhető, 
hogy a szív melyik részen keletkeztek problémák. Előfordul pl., hogy a pitvar-kamrai 
sövény megvastagodása miatt az akcióspotenciái terjedése lelassul.

Szélsőséges esetben olyan lassúvá válik, hogy a sinuscsomó újabb akcióspotenciái 
hullámot generál, mielőtt az előző átjutott volna a sövényen. Ilyenkor két (esetleg három) 
P-hullám észlelhető, és csak ezek után jelenik meg a QRS-komplex. Ezt atrio-ventricularis 
blokknak nevezzük.

Ha a blokk teljes, úgy az akcióspotenciái egyáltalán nem jut át a pitvar-kamrai 
sövényen. Ebben az esetben a kamra ingerületvezető rendszere ingerületképzővé is válik, a 
szív pitvarai és kamrái egymástól függetlenül működhetnek. Természetesen ez rendkívüli 
mértékben rontja a szív hatékonyságát, veszélyeztetve ezzel a beteg életét.

Kamrai fíbrilláció esetén a kamrai ingerülctvezető rendszer zavara olyan mértékű, hogy 
a kamrák-egves pontjain egymástól függetlenül jönnek létre akcióspotenciálok, minek 
eredményeként a kamra egyes részei egymástól függetlenül húzódnak össze és ernyednek 
el. Ez a keringés teljes összeomlásához vezethet (hirtelen szívhalál), hiszen a kamrák 
ebben az állapotban nem képesek a vér továbbítására. Ez természetesen beteg emberekben 
fordul elő. A szív szerkezeti változása azonban nemcsak betegségekben, hanem edzés 
hatására is bekövetkezik. Általában különbséget teszünk a dinamikus és statikus 
izommunkák szívre kifejtett hatásai között, bár ezt többen vitatják.

A dinamikus, nagy aerob-kapacitásl igénylő sportágak esetén a szív térfogata is 
jelentősen változik. Ez elsősorban a bal kamra térfogati növekedését jelenti. így a kamra 
lényegesen több vért tud kipumpálni magából egy összehúzódásra. Ez a szívműködést 
hatékonyabbá teszi. Természetesen mindez csak a kamra falának megvastagodásával 
lehetséges (kamrai hipertrófia). Ez az EKG görbén magasabb és valamivel szélesebb QRS- 
hullámot jelent.

Erősportok esetén azonban előfordulhat, hogy a kamra fala igen jelentősen 
megvastagszik a térfogat nagyobb arányú megváltozása nélkül. Ez a QRS-hullám 
méretének növekedésével jár ugyan, de a térfogat növekedés hiányában a szív működése 
nem lesz hatékonyabb. Ez az elváltozás elsősorban a súlyemelőket és testépítőket szokta 
érintsüi, akiknél az igen jelentős mellkasi prés következtében a nagy nyomás elviselésére 
vastagszik meg a kamrák fala.
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, "V
Nagymértékű falvastagodás figyelhető meg különböző doppingszerek (pl. szteroidok) 

rendszeres fogyasztásával is. Ez tehát szintén látható elváltozásokat eredményez a rutin 
EKG görbén is. Főleg akkor válik ez egyértelművé, ha echokardiográfiás vizsgálatokat 
végeznek a szív organikus és funkcionális állapotának megállapítására.

2.1.6. A mechanikai szívciklus
A szív pumpáló működése alapvetően két részre, egy összehúzódásra, (systole), és egy 
elernyedésre (diaslole) osztható (35. ábra). A diastolét általában még követi egy nagyon 
rövid nyugalmi állapot (szívpauza) is. Ezek együttese ad egy szívciklust.

35. ábra: Szívciklus.
A: az aortában-, K: a bal kamrában-, P: a pitvarban uralkodó nyomásviszonyok 

(Kapit és mtsai. nyomán).

A szívciklusok percenkénti száma megegyezik a pulzusszámmal. Az EKG görbén (kb. 
percenkénti 70-es pulzusszám esetében) ez az R-R távolság, időben kifejezve pedig kb. 
800 ms. (Ennek 1/3-a systole és 2/3-a diastole.) A szívciklus során a pitvarok és kamrák 
nyomás és térfogati viszonyai is változnak a különböző mechanikai hatások mellett. A bal 
és a jobb szívfél egyszerre húzódik össze, ill. egyszerre emyed el, az ürített vérmennyiség 
is azonos, csak a két rendszerben uralkodó nyomásviszonyok eltérőek (a jobb szívfélhez 
tartozó rendszerben kb. egy nyolcada a bal szívfélhez tartozóénak (ld. Kis- és 
nagynyomású rendszerek).

A vér egyirányú áramlását a szívben a billentyűk biztosítják. Mindig akkor nyitott egy 
billentyű, ha a nyomás a fölötte lévő rendszerben nagyobb, mint az alatta lévőben, és akkor
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zár, ha a nyomásviszonyok ennek ellenkezőjére változnak. Pl. akkor nyílnak a vitorlás 
'"Billentyűk, ha a pitvarokban nagyobb a nyomás, mint a kamrákban, az aorta zsebes 
billentyűje pedig akkor nyílik, ha a kamrában nagyobb a nyomás, mint az aorta kezdeti 
szakaszán. A vér a bal pitvarból a bal kamrába jut. A vitorlás billentyűk Lezáródnak a 
kamrai szívizomsejtek pedig megfeszülnek. A ics/iilcsa / összenyomhatatlan folyadékra 
hat, megemelve a kamrában uralkodó nvomást-t20-25 Hgmm-ről kb. 120 Hgmm-re). A 
s"zívizomse]tek ekkor izomé trió?; r,cimmunk4( végeznek. Amikor a nyomás eléri az aortában 
uralkodó nyomást, sőt meg is haladja azt, kinyílnak a kamra és az aorta határán lévő z^phes 
billentyűk (valvulae semilunares), s a vér az aortáha áramlik, a kamra összehúzódik 
(ürtilési fázis, auxotóniás izomműködés). Egy összehúzódással kh. 70-80 ml vér kerül az 
aortába. Ekkor a kamrában és az aortában TcBTazonos a nyomás (120 Hgmm). A kamrai 
összehúzódás csúcsán éri el a kamrai térfogat a minimumát. (Fontos, hogy az érték nem 0, 
ilyenkor is kb. 60 ml vér marad a kamrában.) Ezután a kamra ellazul, majd a kamrai 
nyomás az aortában mérhető nyomással azonos lesz, a félhold alakú billentyű bezárul.

Ekkor a diastolés nyomás az aortában és a bal kamrában kb. 80 Hgmm. A kamrai 
telítődés szintén ekkor kezdődik el, mivel a pitvari nyomás némileg meghaladja a 
kamrában mért értéket. A vitorlás billentyűk kinyílnak (a zsebes billentyűk már záródtak) 
és a kamrai tágulás szívó hatására folytatódik a kamrai telítődés. Bár a pitvarok 
összehúzódása is jár némi nyomásemelkedéssel (kb. 10-15 Hgmm), ez nem jelentős, s ha a 
pitvarok nem megfelelően működnek (pitvari fibrilláció), a telítődés akkor is bekövetkezik.

A systole és a diastole folyamatosan követi egymást, de normális körülmények között 
nem egyforma hosszúak. A kb. 800 ms-os szívciklusnak kb. 300 ms a systolera, és 500 ms 
a diastoléra eső része. Ez azt jelenti, hogy a szívműködés során a szív pihenő fázisa 
hosszabb, mint a munka fázisa. Ha nő a pulzusszám, akkor a diastole ideje csökken 
mégpedig olyan mértékben, hogy a diastole ideje rövidebb is lehet a systole idejénél. 
Ennek a szív saját vérellátása szempontjából döntő jelentősége van.

Nagy pontosságú készülékekkel több szívhang is regisztrálható egy szívciklus során. A 
szívhangok jelentős információt nyújtanak a szív billentyűinek állapotáról.

Orvosi fonendoszkóppal két szívhangot érzékelhetünk. Az első, a vitorlás billentyűk 
záródásakor, valamint a kamrai systolés kissé elnyújtott hang érzékelhető. Legjobban a 
szív csúcsán hallható.

A második (diastolés hang) szívhang a zsebes billentyűk bezáródásakor érzékelhető 
rövidebb, cuppanósabb hang. Ezen hangok érzékelésével, ill. a változások milyenségének 
megfigyelésével állapítja meg az orvos a lehetséges problémákat. Ha ugyanis a billentyűk 
nem zárnak tökéletesen a vér közöttük visszaáramlik, ami zörejeket okoz (a systole és a 
diastole ideje alatt egyaránt előfordulhat).

2.1.7. A szív vérellátása
A szív saját vérellátásáról a koszorúserek gondoskodnak. A myocardium nem tartalmaz 
hemoglobint, nincs C^-tároló kapacitása, így a vér feladata a sejtek megfelelő tápanyaggal 
és oxigénnel való ellátása. A nagy tápanyagigény miatt a keringés olyan elágazó rendszert 
alkot, hogy gyakorlatilag minden sejthez külön kapilláris fut. A teljes keringő vér kb. 5%-a 
jut minden esetben a szív saját ereibe. A szív izometriás feszülésekor, gyakorlatilag pang a 
vér a koszorús erekben, a megfelelő áramlás csak a diastole során biztosított. Ezért is 
nagyon fontos, hogy a szív megfelelő pihenőidővel rendelkezzen. A véráramlás 
csökkenése a koszorús erek keringésében nem okoz nagy változást, de hosszú távon ez 
mindenképpen hatással van a lokális keringésre és így a szívizom működésének 
hatásfokára is. A systolés összehúzódás során az aorta kezdeti szakaszán elhelyezkedő 
félhold alakú billentyű elzárja a koszorúserek felé vezető utat. Ebből következik az is,
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hogy a coronariás áramlás, a diastole kezdetekor fokozódik, majd a teljes diastole alatt 
fennáll.

Ha a myocardium hypoxiás állapotba kerül (ishemiás szívbetegeknél), akkor jelentősen 
fokozódik a lokális keringés a szívben, ha_azonban az erek átjárhatósága nem megfelelő, 
akkor a hypoxiás állapot tartós marad, végül pedig elhalnak a tápanyag- és oxigénhiányos 
sejtek. Ez az állapot a szívizomsejt elhalás (myocardiális infarktus). Ahhoz, hogy a sejtek 
metabolizmusa károsodjon, hiányt szenvedjen, több mechanizmuson keresztül vezet az út.

A legismertebb elmélet ezek közül az ún. „lipid-elmélet", melynek lényege, hogy az 
erek falában különböző plakkok (lemezes lerakódások) képződnek. A plakkok képződése 
ezen elmélet szerint, a különböző lipidek (koleszterin) érfalra való lerakódásával kezdődik. 
A vérplasmában lévő lipoproteinek fehérje-tartalmának csökkenésével a lipidek endothel- 
sejtekhez való kitapadási hajlandósága fokozódik. Emiatt a különböző „zsírcseppek” 
lerakódnak az ér falára, ahol egyrészt akadályozzák a normális lamináris áramlást, 
másrészt további lipidek lerakódását serkentik, harmadrészt a különböző immunsejtek 
aktivitásának növekedését okozzák (gyulladás-szerű folyamatok az érben).

A plakkokban a következő molekula-típusokat lehet megtalálni: koleszterin, koleszterin 
észterek, trigliceridek és foszfolipidek. A koleszterin észterek mennyisége folyamatosan nő 
az olyan plakkokban, amelyek az arteriosclerosis (érelmeszesedés) különböző, de már 
egészségre veszélyes stádiumait mutatják. A halálozási valószínűség és a vér koleszterin 
szintje pedig szorosan összefüggő paramétereknek bizonyultak különböző tudományos 
vizsgálatok alapján.

Az Amerikai Egyesült Államok Framingham nevű városában, 1948-ban indult egy 
egészségre, életmódra kiterjedő vizsgálat. Ez a vizsgálat mind a mai napig tart, s a Világ 
minden területén alkalmazzák a Framingham-skálát. Már a vizsgálatok elején kiderült, 
hogy a kialakuló koszorúér betegségei és a vér koleszterin szintje között összefüggés 
állapítható meg. Már tudjuk, hogy nem önmagában a koleszterin, hanem a különböző 
lipoprotein arányok befolyásolják az arteriosclerosis kialakulási valószínűségét. Az 
összkoleszterin szint megállapítása mellett a vér elemzések során megállapítják a HDL 
(High Density Lipoprotein), LDL (Low Density Lipoprotein), VLDL (Very Low Density 
Lipoprotein) arányt is. A fogalmak azt tükrözik, hogy a vérben szállított különböző lipidek 
mekkora fehérjeburokba vannak csomagolva (kilomikronok). (Ezek a kilomikronok a 
nyirokkeringésbe felszívódott lipidek, amelyek a májba kerülnek, és itt egy gömbszerű, 
fehérjeburokba rejti a máj azokat.) Minél nagyobb a fehérjeburok, annál kisebb a lipidek 
érfalakra való kitapadásának valószínűsége. A HDL koleszterin tartalmazza a legtöbb 
fehérjét (kb. 50%), így az erek falára való kitapadásának valószínűsége a legkisebb, míg a 
legnagyobb lipid tartalommal a VLDL (kb. 95%) rendelkezik. Az LDL molekula-együttes 
átmenetet képez a HDL és a VLDL között. A HDL (,jó koleszterin”) és LDL („rossz 
koleszterin") arány meghatározása (atherogén index) fontos információ a különböző 
keringési rendellenességekkel, ill. az arteriosclerosissal kapcsolatban.

Maga a koleszterin nélkülözhetetlen a szervezet számára. Ez a szteránvázas molekula 
alapvető alkotója a sejtmembránoknak, a szteránvázas hormonoknak, ill. az epének. 
Koleszterin teljes megvonása mellett is termel a szervezet ilyen molekulát, de ez a napi 
koleszterin szükséglet 2/3-a. A maradékot tehát a tápanyagokkal kell bejuttatni 
szervezetünkbe. Minél nagyobb a fizikai és szellemi aktivitás, annál nagyobb mennyiségre 
van szüksége a szervezetnek. Mivel minden állati eredetű tápanyag tartalmazza, így nem 
vegetáriánus emberi táplálkozás mellett nem lehet koleszterin hiányos állapotot létrehozni. 
Jelentősen megemelhető azonban az LDL és VLDL szint magas zsírtartalmú ételek, ill. a 
telített zsírsavak fogyasztásával. A koszorúérbetegségek kockázatát tovább növeli a magas 
LDL/VLDL szint mellett a dohányzás, alkoholfogyasztás, magasvérnyomás és a 30 kg/m2 
feletti testtömeg index (hody mass index=BMI).
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A vér koleszterin szintjénél egy tartományt határoznak meg, amely felett nő a 
különböző keringési betegségek (arteriosclerosis) kockázata. Tehát, ha sikerül a 
lipídszintet a normál tartományra csökkenteni, csökkenthető az arteriosclerosis 
kialakulásának esélye is. A HDL maga alkalmas arra, hogy az érfalra kitapadt 
koleszterint/lipideket megkösse és elszállítsa a májba, ill. a zsírraktárakba. Korábbi 
kutatások szerint a szérum-koleszterin szint 1%-os csökkentése 2%-kal csökkenti a 
keringési betegségek kialakulási valószínűségét mind veszélyeztetett felnőttekben, mind 
gyermekekben. A 4,0 mmol/l-es összkoleszterin szint még normális, 5,0 mmol/1 kockázati 
tényezőként szerepel a keringési betegségek szempontjából.

Egy átlagos vegyes diéta esetén, a kalóriafelvétel kb. 30%-a lipidekből származik, azon 
belül is többnyire telítetlen zsírsavakból (a lipidek 70-80%). A napi koleszterin-szükséglet 
300 mg. Az USA-ban egy felnőtt férfi hetente átlagosan 1-1,5 kg-nak megfelelő 
lipidmennyiséget juttat a szervezetébe. Ennek a mennyiségnek a fele lenne kívánatos, ami 
jelentősen csökkentené a keringési megbetegedések kockázatát.

Az arteriosclerosis létrejöttét többféle elmélet magyarázza, de a legelfogadottabb éppen 
a koleszterin-szint emelkedésével magyarázott folyamat, melynek lényege, hogy a magas 
LDL-szint következtében elindul egy simaizomsejt osztódás a közepes/nagyméretű 
erekben, közben az endothel sejtek felszínének sérülése következtében részben 
trombocyták. részben monocyta/macrophag sejtek jelennek meg a sérült érfalnál, és 
elkezdik a koleszterin/LDL bekebelezését, melynek következményeként zsírcseppekkel teli 
ún. „habos sejtekké” válnak. A habos sejtek belsejében az LDL oxidálódik, amely 
akadálya lesz a káros anyag lebontásának. A habos sejtek már nem képesek vándorlásra, 
így helyhez kötötten további lipid phagoeytosist folytatnak, részben pedig tovább serkentik 
az újabb immunsejt/trombocyta vándorlást. Mindezek következtében az ér lumene 
folyamatosan szűkülni kezd. (Először a zsírcsík alakul ki, majd utána a plakkok).

2.1.8. A szív kóros elváltozása és annak következményei

a. /X-szindróma (metabolikus tünetegyüttes)
1988 óta használjuk ezt a leírást azon tünetegyüttesre, melyet halálos négyesként emleget 
az irodalom. Ezek a magasvérnyomás (hypertónia, határérték 140/90 Hgmm), a magas 
vércukorszint (diabetes mellitus, határérték 6,1 mmol/1 éhezéssel), magas vérlipidszint 
(aterogén dislipidaemia, alacsony LDL, összkoleszterin szint >5,2 mmol/1) és a túlsúly 
(obesitas, BM1 >30). Ha ez a négy tünet/betegség együttesen előfordul, akkor ez fokozott 
veszélyt jelent pl. az infarktus, vagy az agyvérzés kialakulásához.

Az USA-ban ez a felnőtt populáció kb. 20-25%-t érinti, de sajnos Magyarországon ez az 
érték 40-60%. A tünetegyüttes kialakulása valószínűleg a glükóz intolerancia 
kialakulásával kezdődik [nem megfelelő vércukorszint-szabályozás (36. ábra)].

Megdöbbentő, hogy mindez megelőzhető lenne fizikai aktivitással, ill. némi táplálkozás 
átalakítással, ennek ellenére Magyarországon a különböző ischemiás szív- és érrendszeri és 
agyi vasculáris esetek (pl. stroke, agyi vérellátási zavar) száma nő, és nem csökken.

b. /Angina pectoris
Általában a mellkasi fájdalomra figyel fel az egyén, de nehézlégzés és ehhez társuló 
szorongás is jellemzi. A fajdalom a szívtájékon jelentkezik (mellkasi fájdalom), majd ez 
kisugárzik a karokba (tipikusan a bal gyűrűsujjba), a nyakba és az állba. A fájdalom 
viszonylag rövid ideig áll fenn, rohamokban jelentkezik, gyakran évekig nem ismétlődik, 
súlyosabb esetekben azonban naponta, esetleg naponta többször is. A mellkasi fájdalom, 
szorító érzés, a mellkast nagyon merevnek érzi az érintett (mintha abroncsban lenne).
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36. ábra: A metabolikus tünetegyüttes kialakulásának okai (Szollár nyomán).

Az életkor előre haladtával egyre nagyobb a veszélye kialakulásának. Általában terhelés 
hatására jelentkezik (sportolóknál is jelentkezhet a szív relatív túlterhelése miatt), de súlyos 
esetekben akár nyugalomban is. Alapvetően a coronariák szűkülete okozza. 
Kialakulásának veszélyét növeli a halálos négyesből a magas vérnyomás, a cukorbetegség, 
ill. a magas triglicerid szint, de emellett fontos szerep jut a dohányzásnak és a 
köszvénynek is. így az életmód megváltoztatása is jelentős javulást hoz a beteg életében. A 
megfelelően ellenőrzött testmozgás kifejezetten ajánlott. A nem megfelelő életmód viszont 
infarktushoz vezet. A koszorúér szűkület kezelésében jelentős javulást hozhat egy 
„bypass” műtét vagy a coronariák tágítása, ami az izom vérellátását biztosítja.

c./ Szívinfarktus
Alapvetően hasonló tünetekkel jelentkezik, mint az angina pectoris, de emellett hideg 
verejték és nagyon szapora pulzus is megjelenhet. Néha minden előzmény nélkül hányás, 
vagy eszméletvesztés jelzi. Az esetek többségében a fájdalom rendkívül nagy, pihenésre 
nem szűnik, és nem javul. A coronária-szűkület olyan mértékű lesz, hogy a vérátáramlás 
lehetetlenné válik, vagy egy trombus (vérrög) zárja el az adott eret. Ilyen esetben a 
tápanyagot/oxigént nem kapó sejtek elhalnak. Az elhalt sejtek már nem pótolhatók, ezért 
ez mindenképpen funkcióromlással jár. Az infarktusban elhalálozók többnyire a jelentkező 
tüneteket követő első órában halnak meg, így nagyon fontos az azonnali segítség.

Az infarktus után kifejezetten javasolt a könnyű fizikai aktivitás rendszeressé tétele, 
mert az elhalt myocardium már nem pótolható, de a még élő sejtek működése javítható. A 
gyógyulás folyamata során (rehabilitáció) figyelnek arra is, hogy az érintett személy 
csökkentse az életében jelen lévő stressz mértékét, változtassa meg étrendjét, és 
megismertetik az egészségéhez szükséges mozgásformákkal is.
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d. /  Szívelégtelenség
A szívgyengeség azt jelenti, hogy a szív nem megfelelő mennyiségű vért pumpál ki a test 
felé és a vénás visszaáramlás is romlik. Ilyenkor a test különböző pontjai ödémásodnak, a 
keringő vérmennyiség pedig csökken. Kialakulhat magas vérnyomás, angina pectoris, 
infarktus,, a myocardium gyulladásainak hatására, továbbá okozhatja reumás láz, 
billentyüzavarok és idült tüdőbetegségek és tüdőembólia is.

Á jobb és bal szjvfél elégtelenségének tünetei eltérőek. A jobb szívfél érintettsége 
(krónikus tüdőbetegségek esetén) nehézlégzéssel (a beteg úgy érzi, nem kap levegőt), 
szívdobogással, bokavizenyővel és fáradékonysággal jelentkezik.

A bal szívfélé pedig teltségérzéssel a nyakban és a hastájékon, nehézlégzéssel, 
ugyanakkor szapora légvétellel és tüdővizenyővel jár. A bal szívfél zavarainál (billentyű 
betegségek, koszorúérbetegségek esetén) gyakran előfordul, hogy a beteg nem tud 
lefeküdni, mert úgy érzi, hogy megfullad, így a valódi pihenést a karosszékben ülés jelenti 
számára.

e. /  Tachycardia és bradycardia
Tachycardia alatt a szívfrekvencia növekedését értjük (80-90/perc feletti frekvenciánál már 
tachycardiáról beszélünk). A hirtelen szívteljesítmény-csökkenés^ jellemzi*. amelynek 
elsődleges okozója a myocardium elhalása, vagy gyengülése, a sympathicus aktivitás 
fokozódása.

Kétféleképpen alakulhat ki. Egyrészt idegrendszeri/stresszhatásokra, ez kezelhető a 
stressz okainak megszüntetésével, a stressz kezelésének megtanulásával (relaxációs 
technikák).

A másik típus rohamszerűen jelentkezik, jelentős pulzusnövekedést okoz (180/perc 
körül), vérnyomáscsökkenés, szédülés, gyengeség jelentkezik. A roham alatt 
eszméletvesztés is kialakulhat, mert romlik a keringés teljesítménye, az agy nem kap 
elegendő vért. A kamrai tachycardia a legritkább, és mindig együtt jár a szívizomsejtek 
gyengülésével, elhalásával.

Ennek a folyamatnak az ellenkezője a bradycardia, ami a parasympathicus túlsúly 
létrejöttével az összehúzódások számának csökkenését idézi elő (40-50/perces 
szívfrekvenciától). Elsősorban a sportszív jellemzője. Emellett a szív ingerület-vezető 
rendszerének károsodása következtében is gyakran előfordul.

/ /  Szívizomgyulladás
Aszerint, hogy a szív mely rétegét érinti beszélünk myocarditisról, endocarditisről 
(szívbelhártya gyulladás) és pericarditisről, ha minden réteget érint, pancarditisről.

A pericarditis magas lázzal, tachycardiával és mellkasi fájdalmakkal jár. A myocarditis 
és az endocarditis sokféle panaszt okoz. így pl. a láz, tachycardia, nehézlégzés mellett az 
illető fáradékony, alacsony a vérnyomása, sápadt, szorongás jellemzi. Kialakulásában 
nagyon sokféle tényező játszhat szerepet, úgymint vírusfertőzések, műtétek, reumás láz, 
fogászati kezelés, gennyes gócok (ez gyakori lehet pl. mandulagyulladás
következményeként). Mindegyik kezelésre szorul, de a myocarditis szívmegállást és halált 
okozhat.

Billentyű elégtelenség esetén (létrejöhet pl. szívbelhártya gyulladás esetén) a billentyűk 
szélein csomók keletkeznek, ezek később zsugorodnak, és ezután a vitorla már nem lesz 
képes megfelelően zárni. Ennek következtében a vér egy része a pitvarba folyik vissza.

2.2. A keringési rendszer perifériás elemei
Ide tartoznak a vérerek, melyeket több szempont szerint is csoportosíthatunk. Az egyik 
szempont az, amikor azt figyeljük meg, hogy az ér a szívtől, vagy a szív felé szállítja a
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vért. Ebben az esetben artériás és vénás rendszerekről beszélünk. A másik szempont az, 
hogy a szívtől a tüdőhöz, vagy a testbe, ill. ezektől a szívhez szállítja vissza a vért. Ekkor is 
az erek két csoportba (vérkörökbe) sorolhatók, nevezetesen a kis és a nagy vérkör ereire.

2.2.1. Az artériás rendszer
Mint azt korábban említettük, az artériás rendszer erei az ún. osztókeringéshez tartoznak, 
az erek a szív felöl szállítják az oxigénben gazdag vért. Ez általában így igaz, de pl. az 
artéria pulmonalis a jobb kamrából lép ki, de vénás vért visz a tüdőhöz.

2.2.2. Vénás rendszer
A gyűjtőkeringés, azaz azon erek rendszere, melyek a vért a szív felé szállítják. Ezekben 
általában vénás vér található, de kivétel pl. a véna pulmonalis, ami a bal pitvarba torkollik, 
de oxigénes vért szállít a tüdő felöl.

A vérerek másik csoportosítása szerint vérkörökről, nevezetesen a kis (vagy tüdővérkör) 
és nagy (vagy testvérkor) vérkörökről beszélünk.

2.2.3. Kisvérkör
A vérkeringésnek az a szakasza, ami a szív jobb kamrájából indul a tüdő. artériával 
(artéria pulmonalis), behatol a tüdő állományába, ott hajszálerekre oszlik, majd a bal 
pitvarba tér vissza. Az artéria pulmonalis, megkerülve az aortát kettéágazódik, ezek az 
ágak a jobb ill. a bal tüdő félbe lépnek. A tüdőben tovább ágazódnak, mely ágak a 
hörgőket kísérik, s végágai a léghólyagocskák falában hajszálerekre oszlanak.

A tüdővénák, (véna pulmonalis) mindkét oldalon párosak. A léghólyagocskák falában 
levő kapillárisokkal kezdődnek, s fokozatosan nagyobb erekbe egyesülve végül a bal 
pitvarba torkollanak (37. ábra).

2.2.4. Nagyvérkör
A bal kamrából kilépő aortával indul, melynek ágai a testben artériákra, majd hajszálerekre 
oszolva, mindenhová eljuttatják az oxigéndús vért, majd összeszedődve a jobb pitvarba 
hozzák az elhasznált széndioxidban és tápanyagban gazdag vért.

A nagyvérkör artériái: a bal kamrából kilépő aortának egy felszálló (aorta ascendens) 
egy balra hajló aortaív (arcus aortae) és a szív mögött, a gerinc előtt haladó leszálló (aorta 
descendens) részét tudjuk elkülöníteni (38. ábra).

Az aorta szakaszokból kisebb artériák lépnek ki. Az aortának közvetlen a bal kamrából 
való kilépése után ered a szívet oxigénben gazdag vérrel ellátó koszorús artéria (artéria 
coronaria cordis), ami hamarosan a jobb és baloldali ágra oszlik.

Az aortaívből a felső végtagokhoz és a fejhez menő erek lépnek ki (38. ábra). Az 
aortaívből először a truncus brahiocephalicus (artéria anonyma) lép ki, ami a jobb végtagi 
artéria subclavia dextra és a jobb közös fejütőérre (artéria carotis communis dextra) 
ágazódik tovább. Az artéria brahiocephalicától kissé balra külön-külön ered a baloldali 
közös fejütőér (artéria carotis communis sinistra) és a baloldali felső végtagot elálló 
artéria subclavia sinistra.

78



37. ábra: Az ember artériás rendszerének fontosabb erei.

A leszálló aortának egy háti, vagy thoracális, és egy hasi, vagy abdominális szakaszát 
tudjuk elkülöníteni. Az aorta thoracális szakaszából kilépő erek egy része ún .fali ág (azaz 
fali artéria), amelyek a testfalhoz menve ágazódnak tovább, más részük zsigeri ág. A 
zsigeri ágak a mellüregben levő páros ill. páratlan zsigeri szervekhez szállítanak vért.
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38. ábra: Az aortaív és a belőle kilépő erek.

Az aorta abdominalis szakaszából ugyancsak fali és zsigeri erek lépnek ki, s ez 
utóbbiak lehetnek párosak és páratlanok a hasi szerveket látják el oxigénben gazdag vérrel. 
A leszálló aorta a csípő magasságában két ágra, a jobb és baloldali közös csípőverő érre 
(artéria iliaca communis dextra és sinistra) oszlik. A közös csípőverő erek a továbbiakban 
azonos módon ágazódnak mindkét oldalon, a belső (artéria iliaca interna), és külső 
(artéria iliaca externá) csípő artériákra.

A belső csípőerek a kismedence szerveit, míg a külső csípőerek a testüreget elhagyva a 
hátsó végtagokba lépnek, és azt látják el artériás vérrel (37. ábra).

A nagyvérkör vénái: A testből gyűjtik össze az elhasznált, de széndioxidban gazdag 
vért, s szállítják a jobb pitvarba.

A jobb pitvarba érkező vénás vért a felső (véna cava superior), és az alsó üres véna 
(véna cava inferior) szállítja (39. ábra).

A felső üres véna fő gyűjtőterülete a fej, nyak, a felső végtag, a mellkasfal és a hátsó 
törzsfal.

Az alsó üres véna gyűjtőterülete az alsó végtag, a kismedence, és annak zsigeri szervei, 
a páros hasüregi szervek, de összegyűjti a májkapu érrendszeren keresztül részben a 
bélrendszer vénás vérét is (ld. A máj vérellátásánál).

A láb vénás vére fokozatosan szedődik össze, és a véna femoralis, ami a combon halad 
felfelé belép a testüregbe, s mint véna iliaca externa halad felfelé. A test mindkét oldalán 
ez az ág egyesül a belső csípővénával (véna iliaca interna), ami a kis medence szerveinek 
vénás vérét hozza. Mindkét oldalon a külső és belső csípő vénák egy közös csipővénába, a 
véna iliaca communis dextrába és sinislrába egyesülnek. A bal közös csípővéna egyesül a 
jobboldalival és ez a páratlan ág a véna cava inferior halad a szív jobb pitvara felé.

Az alsó végtagon mély- és felületes vénák vannak. A mély vénák a térdalja árokig 
párosával, onnan egységes vénaként haladnak felfelé.

Az alsó végtagon két nagy felületes bőrvéna van. Egyrészt a véna sphena magna, mely 
a láb, lábszár és a comb medialis oldalán halad és a vénafemoralisbx ömlik.

Másrészt a láb laterális részén a lábszár hátulsó oldalán halad. Ez a véna saphena parva, 
ami a véna popliteabx ömlik. A felületes vénák kóros elváltozásai következtében alakulnak 
ki a „visszerek”.
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39. ábra: Az ember fontosabb vénái.

•A. szív saját vénás vérét elszállító véna, a sinus coronarius cordis közvetlenül a jobb 
pitvarba torkollik.

A véna azygos és a véna hemiazygos rendszer. A hátsó testfal szegmentális vénáit két 
gyűjtőér szedi össze. Jobb oldalon a véna azygos halad. Az ágyéki csigolyák jobb oldalán 
halad felfelé a mellkasig. Kb. a 7. hátcsigolya magasságában felveszi baloldali párját a 
véna hemiazygosl. A két rendszer a felső üres vénába (véna cava superiorba) torkollik.
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2.2.4.1. A központi idegrendszer vérellátása
Az agy artériás vérét részben az artéria carotisokbó\, részben az artéria vertebralisokbíA 
kapja. A carotisok közül a jobboldali artéria carotis communis dextra az aortaívből kilépő 
artéria brachiocephalica egyik ága, míg az artéria carotis communis sinistra külön ered 
(38. ábra). Az artéria carotis communisok a nyak két oldalán haladnak a fej felé. A 
koponya alapján két ágra az artéria carotis externára és internára oszlanak. Az artéria 
carotis internák a sziklacsonton keresztül a canalis caroticumon át az agy alapján haladnak 
tovább.

Az agyhoz artériás vért szállító erek még az artéria vertebralisok. Ezek az erek az artéria 
subclaviák ágai. Mind a négy ér az agy alapján gyűrűt formál, ez a circulus arteriosus 
(Willisii-gyűrű). Ebből a gyűrűből további erek ágazódnak el, melyek a teljes agy oxigénes 
vérrel való ellátását biztosítják.

Az agy vénás vérét a kemény agyhártya sinusai gyűjtik. Ide a mélyebben fekvő 
vénákból gyűlik össze a vér.

A gerincvelő artériái a szegmentális artériákból származnak, melyek az artéria 
vertebralis és az aorta descendens ágai.

Vénái az ún. véna azygos és véna hemiazygos rendszerbe kerülve érik el a véna cava 
superiort, ill. a szív jobb pitvarát.

2.2.5. Az erek szövettana
Mind az artériák, mind a vénák falát három szövettani réteg építi fel. Ezen rétegek 
(különösen az izomréteg) fejlettsége (vastagsága) eltérő lehet. Általában az artériák 
izomrétege fejlettebb, mint a vénáké.

Az erek szövettani rétegei belülről, a lumentől kifelé haladva a következők.

1. Tunica intima. Két részből, az egyrétegű laphám (endothel), és a főleg 
rugalmas rostokat tartalmazó kötőszövetes rétegből áll.

2. Tunica média. Simaizomszövet alkotja. A réteg felszínes sejtjei között 
rugalmas rostok is megfigyelhetők. Az izomréteg általában az artériákban 
vastagabb, mint a vénákban.

3. Tunica adventitia. Szintén kötőszövetes réteg, amiben sok rugalmas rost 
található.

2.2.5.1. A kapillárisok szerkezete
A kapillárisok szűk átmérőjű endothel csövek, amelyekben az ér hossztengelyével 
párhuzamosan rendeződnek az egyrétegű laphámsejtek magjai. Az endothel réteget kívül 
rácsrostok, többnyire körkörös fonata veszi körül, s ezek a rostok egy ún. alaphártyát 
hoznak létre.

A hártyán kívül (nem összefüggő rétegben) a nyúlványos ún. perieyta sejtek veszik 
körül.

A kapillárisok endothel sejtjei háromféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz. Az első 
lehetőség a zárt endothel rendszer, amely az agyban fordul elő a vér-agy gátban. A 
második lehetőség, hogy a sejtek között akkora rések vannak, amelyek között számtalan 
molekula átfér, kivéve a fehérjéket. Ilyen kapillárisokat találunk pl. az izmokban.

Az endothel sejtek egyes pontokon olyan vékonyak lehetnek, hogy kisebb molekulák 
átférnek ezeken a pórusokon (fenestratio; 40. ábra, A. rész). Ilyenek pl. a vese, a 
bélrendszer és az endocrin mirigyek kapillárisai, esetenként alakos elemek is átférnek 
köztük.
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A harmadik lehetőség, hogy az endothel sejtek olyan távol helyezkednek el egymástól a 
kapillárisban, hogy a legnagyobb méretű molekulák (pl. fehérjék), sőt a vér alakos elemei 
is átférnek köztük. Ilyen kapillárisok találhatók pl. a májban és a lépben (40. ábra, B. rész).

40. ábra: A kapilláris endothel sejtek kapcsolódásai.
A: fenestrált kapilláris, B: fésűszerűen kapcsolódó endothel sejtek. A nyilak az 

anyagáramlás irányát jelzik.

2.2.5.2. A vér-agy gát
Az agyvelő kapillárisainak szerkezete eltér a szervezet többi kapillárisáétól, aminek az a 
következménye, hogy az agyi kapillárisok szelektív transzportkapacitással rendelkeznek, 
víz és vízben oldott anyagok számára (pl. glükóz) átjárhatóak, de nagy molekulák számára 
nem. Ez az ún. haemoencephalicus barrier, vagy vér-agy gát. Ezért pl. az agy gyulladásait 
vérbe adott antibiotikumokkal nem minden esetben lehet kezelni.

Az agyi kapillárisokat folyamatos endothel borítja, az endothel sejtek között kétrétegű 
kapcsolóstruktúra található. A belső a zonula occludens és a külső a macula adherens. Ezen 
kívül a kapillárisokat astrocyták (gliasejt típus) nyúlványai veszik körül, szinte zárt 
rétegként.

Néhány helyen fordulnak elő az agyvelőben olyan fenestrált endothelü kapillárisok, 
melynek speciális működése van. Ilyen kapillárisok találhatók pl. a hypothalamusban a 
nucleus arcuatus területén.

Speciális a szerkezete a plexus chorioideusókul alkotó kapillárisoknak is, mivel ezeket 
kívülről köbhámréteg (lamina epithelialis) borítja. Ezzel magyarázhatók bizonyos eltérések 
a vérplasma és a liquor összetétele között (vér-liquor gát). Úgy az agyi kapillárisok, mint a 
plexus chorioideus esetében a víz átjutását speciális csatornák biztosítják.

2.2.6. A vér áramlása az erekben
A folyamatos vérkeringés fenntartása a szív feladata. Az erekben áramló vér a tápanyag és 
vérgáz kicserélődését szolgálja. Áramlási jellemzőit fizikai törvények határozzák meg. 
Ezek mérése, ismerete nélkül nem értelmezhetőek a vérkeringés jellemzői, ill. ezen 
jellemzők kóros változásai.

2.2.6.I. A pulzus és jellemzése
A pulzusszám (szívfrekvencia) a szív percenkénti összehúzódásainak számát adja. Mérése 
az egyik legegyszerűbb és egyben leginformatívabb módszerek egyike, melyet a 
sporttudomány/edzéstudomány is eszközkészletében használ. A pulzus csontos felszínen 
mérhető, de leggyakrabban az artéria radiális (csukló felett), vagy az artéria carotis 
communis (nyaki ütőér) felett mérjük.
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Megkülönböztetünk többféle pulzusértéket. A nyugalmi pulzust a nap folyamán 
bármikor mérhetjük öt perces pihenést követően. Ekkor 15 év felett, átlagosan 70 
(72)±10/perces (bpm = beat per minute) szívfrekvencia mérhető. Többféle mérési és 
számítási módszer ismeretes, de a leggyakrabban a minimum 15 másodpercig 
(secundumig), maximum 1 percig tartó méréseket ajánlják. A pulzusszám az életkor 
előrehaladtával csökken, férfiakban alacsonyabb, mint nőkben (17. táblázat).

Életkor
(év)

5 10 20 30 50 70

Nyugalmi
pulzusszám

80-90 70-80 ' 60-70 60-70 55-65 50-70

Maximális
pulzusszám

210-220 200-210 190-200 185-195 170-180 160-170

17. táblázat: A várható nyugalmi- és maximális pulzus változása az életkor előrehaladtával.

Az ébredési p ulzus, vagy néha alappulzusként ismert szívfrekvencia közvetlenül 
ébredés után, még fekvő helyzetben mérendő. Ez a nap folyamán mérhető legalacsonyabb 
pulzusérték, általában 10 ütés (beat)/perccel alacsonyabb a nyugalmi pulzusnál. Nagyon 
informatív, mert a szervezet aktuális állapotáról ad felvilágosítást. Hőmérsékletemelkedés, 
alváshiány, az izgalmi állapot változása stb., jól követhető az ébredési pulzusok 
ismeretében, ezért több sportágban az edzésnapló tartalmazza a mindennapi ébredési 
pulzust.

A maximális pulzus a nagy terhelés hatására kialakuló szívfrekvencia érték. Ezt az 
állapotot az egyén genetikai jellemzői, aktuális edzettségi állapota, életkora, neme 
befolyásolják. Becslésére számtalan módszert ismerünk (ld. később) és ekkor a várható 
maximális pulzus becslésére vállalkozunk. Mérése is megoldható terheléses vizsgálatok 
során vita maxima terhelésekben (ld. később).

A pulzus három ujjal tapintandó és a következő általános információkhoz juthatunk: a 
szívffekvencia szaporasága (szapora = frekvens, vagy ritka = rarus), az ütések erőssége 
(normális, kicsi = parvus, nagy = altus), ritmusossága (reguláris = az ütések szabályosan 
követik egymást, ill. irreguláris = szabálytalan), elnyomhatósága lehet normális, könnyen 
elnyomható (lágy = mollis) nehezen elnyomható (feszes = durus).

A pulzust befolyásolja a sympathicus és parasympathicus idegrendszer aktuális állapota 
is. Sportolókban a nagyobb kamrai térfogat stb. hatására kialakul a bradycardiat  ennek 
hatására a pulzusszám kisebb érték, a szív beidegzését nézve parasympathicus túlsúly 
alakul ki. Ez az állapot mindaddig fennáll, amíg a személy jó fizikai állapotban van. Az 
edzettség csökkenésével a kamrai összehúzódások hatásfoka is csökken, így a pulzus is 
emelkedik, a parasympathicus túlsúly megszűnik. Sportolókban nem ritka a 40-50/perces 
pulzusszám. Átlag emberekben a 40 bpm-es szívfrekvencia ájuláshoz és keringési 
elégtelenséghez vezet.

A szívfrekvencia mérésére az auszkultációs módszert használjuk. Ez gyakorlatilag a 
fonendoszkóppal/sztetoszkóppal való hallgatózás módszerét jelenti. A várható maximális 
pulzus kiszámításakor számtalan módszer használatos. A leggyakoribb a 220-életkor 
(években), de ez meglehetősen pontatlan.

Az egyik legmegbízhatóbb formula:

Pulzus szám max = 205,8- (0,685 x életkor)
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Bár itt is nagy a szórás, mégis átlagosan ez a módszer felelt meg arra, hogy utána az 
edzés pulzus célzónákat kalkulálni lehessen nagyobb beavatkozások nélkül.

A gyermekek növekedési ütemében bekövetkező változások a csúcsnövekedési lökés 
(PHV, Peak Height Velocity) körüli időpontokra tehetők mind a lányokban, mind a 
fiúkban. A PHV_Jdején jelentősen megnő a szív mérete, ami izomfal vastagodással jár, 
mind a lányoknál, mind a fiúknál. Megnő a systolés nyomás, csökken a pulzusszám. Ezzel 
párhuzamosan a Jüdő hosszirányú növekedése is eléri a PHV-t, de mindig kisebb marad, 
mint a fiúk tüdejének növekedési rátája. Ez azért érdekes, mert ilyen módon a lányok 
PHV-jának idején sem lesz a tüdő nagyobb, mint a fiúkban, ellentétben sok más szervvel. 
(A lányok tüdejének térfogata kb. 1 literrel lesz kisebb, mint a fiúké.)

2.2.6.2. A vérnyomás

A szív funkcióját tekintve szívó-nyomó pumpa. Működésének következményeként az 
áramló vér nyomást fejt ki az erek és szív falára.,Ezt a nyomást nevezzük vérnyomásnak.

A nagyvérkör az aortával indul, melynek a legnagyobb a keresztmetszete az artériás 
rendszerben. Az aorta elágazódással nagyobb artériákra oszlik, amelyek egyenként kisebb 
átmérőjüek, de összkeresztmetszetük (4000-5000 cm2) azonban mégis nagyobb, mint az 
aortáé. A nagy artériákból közepes, majd kisebb méretű artériák, arteriolák, majd 
hajszálerek (kapillárisok) lesznek. Mindegyik egység egyre nagyobb összkeresztmetszetet 
képvisel. A legnagyobb összkeresztmetszetet tehát a kapillárisok adják. Ettől kezdve 
összeszedődő, vagy gyűjtőrendszerről beszélünk, mert a kapillárisokból a vér a venulákba 
áramlik, azok egyre nagyobb vénákba szedődnek, az összkeresztmetszet fokozatos 
csökkenésével. A legnagyobb vénák pedig a (véna cava inferior és superior) a vért a jobb 
pitvarba szállítják.

A vérkör erei egy nagy,és_egy kisnyomású rendszerre oszthatók (41. ábra). A bal 
kamrából a test irányába áramló vér kb. 120 Hgmm nyomású. Bár a nyomás folyamatosan 
csökken (a kapillárisokban a középnyomás kb. 25 Hgmm), ez még mindig magasabb érték, 
mint a venulákban mérhető vérnyomás (15-20 Hgmm). Ez az érték tovább csökken a jobb 
pitvarig, ahol 0-6 Hgmm nyomással számolhatunk.

A keringési rendszer alacsony nyomású részét képviseli a tüdő, vagy kisvérkör 
keringése is. Itt a nyomás kb. 3 és 40 Hgmm között ingadozik-aszerint, hogy az artériás, 
vagy vénás szakaszról beszélünk. Mivel a vénás rendszerben uralkodó nyomás igen 
alacsonynak mondható, s a vér visszaáramlását a szívbe a Föld középpontja felé irányuló 
(gravitáció) erők is akadályozzák. A stabil folyamatos keringés fenntartásában sokféle 
tényező együttes hatása érvényesül. A vénás visszaáramlást segítik:

1. / A jobb pitvarban uralkodó alacsony nyomás (0 Hgmm körül) szívó hatása.
2. / A negatív mellüregi nyomásból származó szívó hatás a légzés során.
3. ?; A venulák és vénák félhold alakú, zsebes billentyűi, amelyek megakadályozzák

a vér esetleges visszaáramlását.
( 4 / -Az izomműködés. A kontrakció és a relaxáció pumpáló hatása.
( 5./ Az artériák enyhe mozgása. Mivel az artériák és a vénák közös kötőszövetes 

burokban helyezkednek el, az artéria keresztmetszetének változása a vénák 
átmérőjének változását is okozzák.
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41. ábra: Nagy és kisnyomású rendszerek az emberi keringésben, 
a: bal kamra; b: artériák; c:arteriolák; d: prekapilláris arteriola; e: kapilláris; f: véna;

g: jobb kamra.

2.2.6.2.1. A vérnyomás mérése
A vérnyomás méréséhez kétféle módszert is használhatunk, úgymint a véres és a vértelen 
mérést.

A véres vérnyomásmérést kísérletekben és intenzív osztályokon fekvő betegeknél 
alkalmazzák. Pontosabb, mint a vértelen módszer. A nyomásmérő készüléket a 
vizsgálandó érbe helyezik. így nemcsak a kapott érték lesz pontosabb, hanem a különböző 
helyzetű erekben - akár artéria, akár véna -  történhet a mérés.

A vértelen vérnyomás-mérés során külső erőt veszünk igénybe az érben uralkodó 
nyomás megbecslésére (42. ábra). Ehhez egy mandzsettát használunk, amelybe levegőt 
pumpálva, egyre nagyobb nyomás nehezedik az ér falára mindaddig, míg az érben 
uralkodó nyomást meghaladja. Ekkor az ér bezárul, véráramlás nem lehetséges az adott 
érszakaszon. A mandzsettából lassan kiengedve a nyomást az ér abban a pillanatban 
résnyire nyílik, amikor a belső és külső nyomás megegyezik. Ekkor egy surrogó hangot 
hallunk, mert a szív összehúzódásakor képes már a vért átpréselni az elszorított 
érszakaszon. Ilyenkor itt az áramlás turbulens, ez kelti a hangot.

42. ábra: Vérnyomásmérés automata készülékkel.
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Az érték a systolés vérnyomásérték (felső érték) lesz. Azt a nyomást mutatja meg, 
amely a bal kamrai összehúzódás során a kamrában, az aortaívben, ill. a nagy artériákban 
mérhető. Tovább csökkentve a nyomást a mandzsettában az artéria lassan visszanyeri 
eredeti alakját, keresztmetszetét, közben a surrogó hang folyamatosan halkul. Abban a 
pillanatban, amikór hang már nem hallható, a diastolés nyomás (alsó érték) mérhető. Ennél 
az értéknél már éppen nem hallunk hangot, hiszen\_ a teljes keresztmetszet tágult, az 
artériában az áramlás ismét lamináris lesz. Ez a nyomás mérhető a bal kamrában, az 
aortaívben, ill. a nagy erekben akkor, amikor a szív az összehúzódás utáni relaxációs 
fázisban van. A vérnyomás mértékegysége a Hgmm, annak ellenére, hogy a nyomást az Sí 
mértékegység rendszer szerint Pascalban, vagy Barban kellene megadni. Ennek oka, hogy 
a manuális vérnyomásmérők egy higannyal töltött folyadékoszlop változásait vizsgálták.

Manapság a higanyos vérnyomásmérők helyett az automata vérnyomásmérőket 
használjuk. Az elv ugyanaz, de a nyomást zárt rendszerben levegő segítségével egy 
automata motor és vérnyomásmérő biztosítja. Az orvos által használt fonendoszkópot a 
mandzsettába építik be, ennek kell a felkar artéria fölé kerülnie a könyökárokban, ahhoz, 
hogy a valós értéket mérjük.

Az átlagos felnőtt vérnyomást 120/80 HgmmzneLtalálták. Ez egy átlagérték, ettől eltérő 
értékeket is mérhetünk (18. táblázat).

Nyugalmi
érték

Közepes
munka

Nehéz munka

Perctérfogat (1) 5,2-5,4 17-19 25-30
Pulzustérfogat
(ml)

70-90 140-170 140-150

Systolés nyomás 
(Hgmm)

120-130 160-180 200-220

Pulzusszám
(bpm/min)

60-80 110-140 180-200

18. táblázat: A keringés paramétereinek változása terhelés hatására.

A magas, ill. alacsony vérnyomás azonban értékek szerint meghatározott. Magas 
vérnyomásról (hvnertónia) beszélünk, ha a nap folyamán többször mért vérnyomás 140/90 
Hgmm, vagy afölötti érték. A múltban férfiaknál már 135/90 Hgmm-es 
vérnyomásértékeket mérve is megállapították a hypertóniát.

Alacsony vérnyomásról (hvnotónial már 110/70 Hgmm-es értéknél is beszélhetünk. Bár 
a systolés érték is nagyon jelentős információt nyújt a keringési rendszer (cardio-vascularis 
rendszer) aktuális állapotáról, nagyon fontos figyelni a diastolés érték változásait is. A 
systolés érték növekedése az érfal rugalmasságának csökkenésére utal (merev falú csővé 
alakul).

A diastolés érték önmagában is az erek aktuális állapotára utal. Minél nagyobb, annál 
nagyobb az erek ellenállása (meszesedés stb.), annál rugalmatlanabbak az erek falai és az 
erek szükebbek. Ez azt jelenti, hogy a nyomás átlagosan nagyobb az érben, ez okozza a 
diastolés érték emelkedését.

Érdekes módon a vérnyomás emelkedése genetikus eredetű is lehet. Ekkor általában a 
fejlődés során vastagabb kamrafal is kialakul.
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2.2.7. Anyagcsere a kapillárisok szintjén
A kapillárisok arteriota felőli oldalán a lumenben uralkodó vérnyomás 40 Hgmm körüli 
érték (43. ábra). Az interstitiális térben uralkodó kolloidosmoticus nyomás 25 Hgmm. A 
kettő közti 15 Hgmm nyomáskülönbség elegendő ahhoz, hogy a vérplasma egy része (víz, 
sók, aminosavak, glükóz) átszürődjön az interstitiális térbe. A filtráció következtében a 
lumenben lévő vér nyomása-csökken, míg az extravasális részben a víz és az oldott 
anyagok hatására a kolloidosmoticus nyomás némileg nőni fog. A kapilláris középső 
szakaszára a két tér közti nyomáskülönbség eltűnik. A kapilláris venula felőli oldalán a 
nyomás tovább csökken kb. (10 Hgmm), így a külső térben mérhető 25 Hgmm-es nyomás 
hatására a víz a kapilláris belső tere felé filtrálódik. Ilyen módon a kapillárisokban lévő 
vérplasma kb. 4%-a cserélődik állandóan, ami az interstitiális tér összetételének jelentős és 
folyamatos változását eredményezi. A folyamat következményeként napi 2-4 1 víz marad 
az extracelluláris térben, ennek a keringésbe való visszajuttatásáról a nyirokerek 
gondoskodnak (ld. Nyirokkeringés).

43.ábra: Filtráció és anyagcsere a kapillárisokban.

Mindez felhívja a figyelmet arra, hogy a kevés mozgás, ülő életmód rontja a vénás 
keringés hatékonyságát. Azok, akiknek hosszas ülés után dagad a lába, tapasztalatból 
tudják ezt.

A mögötte meghúzódó mechanizmus a következő: A mozgás hiánya a vénákban 
csökkenti a véráramlás sebességét, növeli a véna adott szakaszon mérhető térfogatát. Ez a 
keringésváltozás visszahaTa kapillárisokra is, ahol megnő a nyomás. így a filtráció 
egyirányúvá válik, a vérplasma egy része a szövetközti térben marad. Ez csökkenti a 
keringésben levő plasma mennyiséget, de növeli a szövetközti tér víztartalmát is (ödéma). 
A helyzetet súlyosbíthatja, hogy a nvirokkeringés nem megfelelő működése következtében 
valóban jelentős vízmennyiség marad egyes testrészekben (többnyire az alsó végtagban).

A vénás rendszer vérraktár funkciót is betölt. Nyugalomban akár egy liter vér is 
raktározódhat benne, amely csak a közepes intenzitású mozgás hatására kerül vissza_a' 
keringés fő áramába. A vérraktár funkciót a szervekben lévő kapilláris keringés is segíti. A 
kapillárisok (kis egyéni keresztmetszet, nagy összkeresztmetszet) nagy mennyiségű vér 
áramoltatására, raktározására képesek oly módon, hogy bennük a váráramlás sebessége
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eleve kisebb, mint a nagyobb erekben, másrészt a metarteriolák (43. ábra), ill. shuntok 
működése tovább szabályozza a mikrokeringést.

A metarteriolák a venulák és arteriolák közötti összekötő erek, amelyekből kiágazódnak 
a kapillárisok (44. ábra). A kapillárisok kezdeti szakaszán sphinctereket találunk. Ezek 
záróizomként szabályozzák a kapillárisba vezető út keresztmetszetét. Ha kicsi a 
keresztmetszet a kapillárisokba kerülő vérmennyiség kevesebb, csakúgy, mint az onnan 
visszajutó vér mennyisége. Ilyen módon az adott szervben „pang” a vér, raktározódik. Ha 
az adott szerv anyagcsereigénye megnő (pl. sportmozgás), a sphincterek kinyílnak, a 
vérátáramlás sebessége fokozódik, a raktározott vérmennyiség a keringés fo áramába kerül 
vissza. A shuntok a legrövidebb utat képezik a venulák és az arteriolák között, úgymond 
„rövidre zárják” a keringési kört az adott szervben. Ez akkor válik nagyon fontossá, ha 
szinte teljes nyugalomban van az adott szerv, ill. amikor nagyon nagy fizikai terhelés 
hatására olyan nagy vérmennyiség kerül az izomba, hogy az életfontos szervek kivételével 
szinte teljesen kiiktatódik egy adott szerv a keringésből.

44. ábra: A véreloszlás szabályozása a kiserek szintjén, 
a: arteriola, b: venula, c: metarteriola, d: sphincter, e: shunt.

A véreloszlás tehát a különböző erek nyitásúvak-zárásával -szabályozható. így terhelés 
hatására több vér áramlik a működő izmokba, különösen azon a területen, ahol az 
izomműködés erőteljesebb (45. ábra).

A szív alapvetően pumpaként szolgál, biztosítja az állandó, folyamatos és egyenletes 
keringést a szervezetben. A pumpa működése azonban szakaszos. Ahhoz, hogy az áramlás 
folytonos legyen egy "kiegyenlítő szelepre" van szükség. Ezt a célt az aorta kezdeti 
szakasza, és a nagy artériák szolgálják, a "szélkazán effektust" hozva létre.

A bal kamra egy összehúzódással 70-90 ml vért pumpál az aorta kezdeti szakaszába, 
majd elernyed. Az itt levő zsebes billentyű megakadályozza a vér visszaáramlását a szívbe, 
majd a kitágult aorta fokozatosan összehúzódik. Tartalmát a következő ejectio (kilökés) 
végéreTcíüríti. Mindezt az aorta, ill. a nagy erek rugalmas falának köszönhetjük.

Ezekben az erekben tehát nagy a nyomásingadozás egy szívciklus során, míg a kisebb 
erekben és kapillárisokban a nyomásingadozás elhanyagolható (41. ábra).
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45. ábra: Véreloszlás.
1: splanchnicus területen, 2: vesében, 3: agyban, 4: a coronáriákban, 5: vázizomban, 6:

bőrben, 7: többi szervben.

A vérrendszerben a keringés minden ponton folyamatos és állandó. Ez a következő képlet 
alapján számítható:

Véráramlás = a véráramlás sebessége X az erek összkeresztmetszetéve!

Mivel a szorzat állandó érték, így ha az egyik tényező nő, a másik csökkenni fog. Ha 
tehát az összkeresztmetszet nagy, a véráramlás sebessége kicsi (ld. kapillárisok, kb. 4000 
cm2 és kb. 0,5 cm/s). Ha az összkeresztmetszet kicsi, a véráramlás sebessége nagy (ld. 
aorta, kb. 5 cm2 és kb. 40 cm/s). Ez a törvényszerűség egyben biztosítja, hogy a különböző 
erek elláthassák feladatukat. A kapillárisokban zajlik a keringés anyagcsere (tápanyag és 
gázcsere) funkcióinak nagy része. A sebesség csökkenése időt biztosít a tápanyagok, 
légköri gázok filtrációjához, ill. diffúziójához. Az anyagáramlást segíti a kapillárisok 
szerkezete is (ld. korábban).

a./ A perctérfogat és a véreloszlás változása terhelés hatására
A nyugalomban lévő testben a perctérfogat kb. 15%-a jut az izmokhoz (45. ábra). Ez 
mozgás hatására jelentősen megváltozik, nagy terhelés hatására akár a keringő 
vérmennyiség 80-90%-a eljuthat az izmokba. Ez a nyugalmi vérmennyiség 
huszonötszöröse is lehet. A keringő vérmennyiség 20-22%-a vesékbe jut, hiszen fontos 
szerepe van a méregtelenítésben és a vérnyomás szabályozásban is. Kis terhelésben ez 
némileg tovább fokozódik, nagy terhelés hatására pedig folyamatosan csökken a vesék 
vérellátása, emiatt akadályozva annak méregtelenítő funkcióját. A máj nyugalomban a 
veséknél is több vérhez jut (a keringő vérmennyiség több mint 25%-a), nagy terhelés 
hatására azonban ennek a szervnek a vérellátása is jelentősen csökken, a keringő 
vérmennység kb. 5%-a jut csak a májba, rontva ezzel mind a méregtelenítő, mind a 
szénhidrát szolgáltató funkcióját. Részben ennek tudható be, hogy nagy terhelés hatására 
exponenciálisan nő a vér tejsav szintje, hiszen a Cori-körben csak kis mennyiség fog 
visszaalakulni szénhidrátokká. Ugyanakkor nem változik jelentősen az agy és a coronáriák
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vérellátása a nyugalomhoz képest, bármely fázisát is vizsgáljuk a terhelésnek. A,bőr 
vérellátása jelentősen nő terhelés hatására. Ennek nagyon fontos szerepe van a 
hőleadásban, hiszen abban az esetben, ha nő a maghőmérséklet, a fehérjék 
denaturálódhatnak. Mivel a fizikai aktivitás jelentős hőtermeléssel jár, fontos a keletkezett 
hő leadása. Ennek látható jelei is vannak (bőr pirulása). Nagy terhelés hatására azonban 
(vita maxima, vagy ahhoz hasonló állapot), olyan nagy mennyiségű vér áramlik az 
izmokba, hogy a bőr vérellátása is romlik, a színe fehér lesz. Ha az illető nem fejezi be a 
nagy terheléssel járó fizikai aktivitást, a maghőmérséklet növekedése miatt a szervezet az 
életmentés érdekében csökkenti a teljesítményt (pl. ájulás). Ebben az esetben vért vonunk 
el az izmoktól, növeljük a létfontosságú szervek vérellátását, stabilizáljuk a szervezet 
hőháztartását is.

Az egyéb belső szervek vérellátása is jelentősen romlik terhelés hatására. Míg a 
táplálkozás megnöveli az emésztőrendszeren átáramló vér mennyiségét, addig a fizikai 
aktivitás hatására csökken a splanchnicus szervek vérellátása. Mindezeket elsősorban a 
sympathicus idegrendszer érszűkítő hatásaként értékelhetjük (gyors vérnyomás- 
szabályozás, vasomotoros tónus). Az érkontrakció hatására kevesebb vér áramlik át ezeken 
az ereken, míg ugyanez a rendszer az izom és a szív ereit tágítja (a szív és az izmok 
sympathicus idegrendszer által szabályozott működése).

Átlagos paramétereket a keringési rendszerben különböző terhelések hatására a 18. 
táblázat tartalmazza. Az értékek álló emberekre vonatkoznak. Fekvő személyben 
nyugalomban és közepes fizikai aktivitás során nagyobb a perctérfogat és a pulzustérfogat, 
a pulzusszám és a systolés vérnyomás viszont kisebb.

Befolyásolja még a keringési rendszer változásait a nem, az életkor, a fittségi állapot is. 
A terhelés hatására tehát változik a pulzusszám és a pulzustérfogat is, így növelve jelentős 
mértékben a perctérfogatot.

A pulzusnyomás-, az a nyomás, amely úgy számítható, hogy a systolés értékből, 
kivonjuk a diastolés értéket. így azt a nyomást számíthatjuk ki, amelyet a szívnek ki kell 
fejtenie a nagynyomású rendszerben ahhoz, hogy legyőzze a diastolés értéket (ld. 
szívciklus), ill. az a nyomás, amelyet a szívnek létre kell hoznia annak érdekében, hogy a 
vér továbbítódjon a nagy vérkörben. Ha az átlagos vérnyomás 120/80 Hgmm, akkor a 
pulzusnyomás 40 Hgmm. Ha a vérnyomás 140/90 Hgmm, akkor a pulzusnyomás 50 
Hgmm, ami önmagában jó érték lenne, ha nem vennénk figyelembe a magas diastolés 
értéket, ami az erek falának rugalmatlanná válását jelzi. Ha valakinek a vérnyomása 110/70 
Hgmm, akkor, mind az erek falának rugalmassága megfelelő, mind a pulzusnyomás 
ideálisnak tekinthető. Ha azonban valakinek a vérnyomása 100/70 Hgmm, akkor a 
pulzusnyomás is kis érték (30 Hgmm), ami a keringés szempontjából már szintén nem 
előnyös. Egészséges emberben terhelés hatására nő a pulzusnyomás, úgy, hogy a diastolés 
érték nem, vagy csak keveset változik. Ez tehát azt jelenti, hogy a vérnyomás systolés 
értéke emelkedik, míg a diastolés változatlan marad. Emellett a továbbított vérmennyiség 
is növekszik, hiszen izommunka hatására a perctérfogat is jelentősen megemelkedik.

Artériás középnyomás: a diastolés nyomás és az 1/3 pulzusnyomás értékei együtt. Mivel 
a szív összehúzódásakor a systole és a diastole nem egyformán hosszú ideig tart, így az 
erek falára nehezedő nyomást nem számíthatjuk a két érték átlagával. Normális vérnyomás 
esetén 120 és 80 Hgmm között mérhető a nyomás a nagy artériákban.

Az előbbi képlet szerint:

80 + 13,3 = 93,3 Hgmm

140/90 Hgmm-es vérnyomás esetén 90 + 16,6 = 106,6 Hgmm, azaz az erekre átlagosan 
(két systole között) lényegesen nagyobb nyomás hárul ilyen állapotban (46. ábra). A
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pulzushullám (pulzus) a szívnek a szív összehúzódásakor az érfalra gyakorolt hatása, ami a 
rugalmas falú artériás rendszeren végigfut, de a kapillárisokon vagy a vénákon nem. A 
pulzushullám terjedése független a véráramlás sebességétől és annál sokkal gyorsabb, 
mintegy 8 m/s.

46. ábra: A pulzushullám terjedése.
A: a pulzushullám terjedése a nagy ereken, B: a normális pulzushullám görbéje egy 
arteriográfon, c: a systole során mérhető nyomásemelkedést nem közelítheti meg a 

pulzushullám visszafelé terjedésekor mérhető nyomás az egészséges emberben.

A pulzustérfogat kiszámítható a végdiastolés és a végsystolés térfogat különbségéből. 
Az ejectios frakció (azaz mennyi vért pumpált ki a szív) kiszámítható a pulzustérfogat és a 
végdiastolés térfogat hányadosából. Ezt még megszorozva százzal kapjuk meg a pontos 
ejectios frakció értéket (tehát azt, hogy a kamrai térfogat hány százaléka ürült egy 
összehúzódás során).

A vérmennyiség eloszlása az erekben a közlekedő edényekéhez hasonló. Minél több 
érbe áramlik be a vér, annál kisebb mennyiség jut egybe, annál kisebb nyomást kifejtve az 
adott ér falára. Az erek falának szerkezete pedig nagymértékben befolyásolja az erek 
tágulékonyságát, ily módon tovább szabályozva az erekben mérhető nyomást.

A Hagen-Poaiseuille-törvény szerint a merev falú csövekben a folyadékban ható 
perifériás ellenállás a következő összefüggés alapján írható le:

Ahol I a cső hossza (érszakasz hossza), r a cső (ér) sugara, r| (éta) a folyadék (vér) 
viszkozitása.

Az érrendszerben azonban nem minden folyamat zajlik az egyenletnek megfelelően, 
mert az erek nem merev falú csövek, hanem tágulásra képes rugalmas szerkezetű
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csőrendszerek. Emiatt a nyomás növelése (pl. vérnyomásemelkedés) nemcsak a folyadék 
áramlási sebességének növekedését, hanem az ér keresztmetszetének növekedését is 
okozza, emiatt az ellenállás csökkenni fog.

A vér viszkozitása nem számítható a hagyományos newtoni-folyadékok elvei szerint. 
Ennek oka, hogy a vérben a vérplasmában oldott sejtes elemek és plasmafehérjék a vér 
lamináris áramlása miatt nem egyenletesen oszlanak meg. Az erek fala mentén kisebb a 
szuszpendált (a plasmában eloszlatott) anyagok mennyisége, mint az ér belsejében. A vér 
hematokrit értéke sem egyenletes az ér keresztmetszetében, a belső rétegekben nagyobb, 
mint az endothel sejtekkel érintkező folyadékban. Az erekben a vér laminárisán áramlik 
(47. ábra), kivéve az aorta kezdeti szakaszát, ahol a szívből kiáramló vér akár 70 cm/s 
sebességgel is áramlik, a nagyobb artériák elágazódásánál, ill. a vérnyomás mérésekor. 
Ekkor is csak lokálisan. A lamináris áramlás az eltérő súrlódás megléte miatt jellemző a 
vér áramlására. A vér, mint folyadék, az erek falánál érintkezik egy szilárdabb réteggel (az 
endothel sejtek membránja). Az erek belseje felé haladva a súrlódás folyamatosan csökken 
a különböző rétegek között, mivel a folyadékrétegek csak sejtes elemeket tartalmaznak 
(kb. azonos mennyiségben). Az ér falánál lévő súrlódási erő olyan nagy, hogy a folyadék 
mozgása nagyon lassú, ezzel biztosítva a tápanyagok oxigén stb. leadását, ill. a 
salakanyagok, metabolitok stb. felvételét. A legbelső réteg áramlik a leggyorsabban, mivel 
itt a legkisebb a súrlódás, de az anyagcsere is. Turbulens áramlás esetén a súrlódási erő 
csak a legkülső rétegre hat, emiatt a tápanyag leadási képessége is csökken az adott 
vérérnek. A lamináris áramlás nem kelt hangeffektust, de a turbulens áramlás igen. Ezért 
hallják a szív kóros zörejeit és ezt használják ki a vérnyomásmérésnél is.

47. ábra: A vér laminális áramlása.
A nyíl a vér áramlás irányát mutatja, míg a különböző árnyalatok az áramlás során

keletkező rétegeket.

2.2.8. A vérnyomás szabályozása
A vér keringésének folyamatos szinten tartásáért nemcsak az izovolémia, és a szív 
pumpáló működése felelősek, hanem az erek és a hormonrendszer is. Funkcionális 
szempontból háromféle vérnyomás szabályozásról beszélünk. Egyrészt a gyors változások 
(1-2 percen belüli, esetenként még gyorsabb is), másrészt a közepesen gyors vérnyomás 
szabályozás, ami 10-60 percen belül kialakuló változásokat jelent, harmadrészt a 
hosszútávú vérnyomás szabályozás, amelynek elsősorban az állandó vérnyomás megtartása 
a feladata, hatását csak néhány óra múlva, esetlegesen 24 óra múlva érzékelhetjük.

2.2.8.1. A gyors vérnyomás-szabályozás
A folyamatban alapvetően a baroreceptorok játszanak fontos szerepet. Ezek az aortaívben 
és az artéria carotis interna falában foglalnak helyet (sinus aorticum; sinus caroticum). 
Afferens rostjaik a IX. agyideghez (nervus glossopharyngeus) a sinus caroticumból, és a X.

93



agyideghez (nervus vagus) a sinus caroticumból csatlakoznak. Ezek az afferensek a 
Vasokonstriktor (érszűkítő) központ tónusát erőteljesen fokozzák. A Vasokonstriktor 
központ a nyúltvelő középső harmadának formatio reticuarisában található (48. ábra). 
Efferens rostjaik a minden szervben sympathicus hatásra kialakuló értónusért felelősek.

Ha ezeket az efferenseket átmetszik vasodilatáció (értágulat) alakul ki. Attól függően, 
hogy mely területen vizsgáljuk, lokális (szervszintű), vagy általános értágulat mérhető. Ha 
az idegeket ingerük, az általános tónus feletti további érszűkület alakul ki. A kapillárisok 
kivételével minden értípusra hatnak, legnagyobb hatásuk azonban az arteriolák 
(rezisztencia erek), metarteriolák és a prekapilláris sphincterek izomzatára van.

Vasokonstriktor hatás a vénák esetében is mérhető, ez azonban a vénák anatómiai 
szerkezete következtében kis hatású, a vénák vérraktár funkciója (kapacitás erek) miatt 
azonban mégis jelentős vértérfogat növekedést eredményezhet. Szinte elhanyagolható 
Vasokonstriktor hatás mérhető a koszorúsereken, az agyi ereken, míg az izomerekben 
háromszoros, a bőrerekben hússzoros ellenállás fokozódás regisztrálható.

48. ábra: A gyors vérnyomás-szabályozás.

94



A nyúltvelő mcdialis, caudalis részében a depresszor központ található, amely 
elsősorban vasodilatációt (értágulat) okoz. Hatását azonban a depresszor központ nem 
direkt módon fejti ki, hanem a Vasokonstriktor központ tónusát csökkentve (gátló hatás), 
amelyet idegi úton valósít meg. A Vasokonstriktor központ közvetlenül a szívfrekvenciára 
is hat, gyorsítja azt, míg a depresszor központ szívfrekvencia lassulást okoz. Ezek a 
hatások a sympathicus, ill. parasympathicus idegrendszeren keresztül valósulnak meg.

A baroreceptorok alapvető feladata az átlagos vérnyomás érzékelése, a pulzus, a 
pulzusnyomás „monitorozása, általában a vérnyomás emelkedésekor az emelkedés 
mértékének követése. Ha a vérnyomás 60 Hgmm alá csökken, a sinusok már nem képesek 
a vérnyomás szabályozására, helyettük a glomusok biztosítják a vérnyomás további 
változásait. A glomus aorticum és a glomus caroticum (kemoreceptorok) a hypoxiára 
(alacsony oxigén koncentráció a vérben) és részben hyperkapniára (magas széndioxid 
koncentráció a vérben) érzékenyek. A sympathicus idegrendszer egyes idegeinek is van 
értágító hatása, mely elsősorban a vázizomzat ereit érinti. Ez biztosítja a sympathicus 
hatásra jelentősen fokozódó vérellátást az izmokban. Ezek aktiválódása emocionális 
hatásokra is bekövetkezik.

A sympathicus idegrendszer postganglionaris transmittere a noradrenalin. Az adrenalin 
a mellék vesevelő hormonja. Mind az adrenalin, mind a noradrenalin transmitterként és 
hormonként is hat a sympathicus idegrendszerre. Kísérletek bizonyítják, hogy ez a két 
rendszer egymástól függetlenül és képes működni, és a mellékvesevelő hiányában is 
kialakulnak a két idegrendszer hatására a keringés átrendeződésével járó hatások, még 
akkor is, ha ezek a hatások valamivel kisebbek lesznek. Maga az adrenalin a legerősebb 
vérny omá s fokozó anyag minden magasabbrendü állatban. Adrenalin felszabadulást okoz:

^  az artériás vérnyomás csökkenése,
(- a megerőltető izommunka, 

hideghatás,
- hypoxia,
- fájdalmas ingerek,
- emocionális izgalmak, 

anyagcsere stresszek.

Legfontosabb hatás a vasokonstrikció (az adrenalin a legerősebb vérnyomásfokozó, a 
noradrenalin a coronariák kivételével minden eret összehúz). Eokozzák a szívfrekvenciát, 
valamint nő a szívösszehúzódások erőssége is. Adrenalin hatására a perifériás ellenállás 
csökken, a diastolés nyomás csökken, a keringés átrendezése (rcdistributio) tapasztalható, a 
perctérfogat emelkedése, valamint systolés vérnyomásérték növekedése mérhető. 
Noradrenalin hatására viszont a perifériás ellenállás növekszik, a diastolés nyomás nő, a 
perctérfogat változatlan marad. Adrenalin hatására nő az alapanyagcsere, nő a sejtszintű 
oxigénfogyasztás. Ennek következtében hypoxia alakulhat ki, amely szintén keringés és 
vérnyomás-változást okoz. Ugyanez a hormon fokozza a glikogcnolísist, akár 
hyperglikémiát is okozhat. Adrenalin hatására nő a His-köteg ingerületvezetési sebessége 
(szívfrekvencia gyorsulása), képes extrasystole kialakítására.

Az adrenalin fokozza az ACTH, a TSH és a gonadotrop-hormonok szekrécióját, ezeken 
keresztül is befolyásolja az anyagcsere változásait.

Összességében tehát az adrenalin hormonként való felszabadulását kifejezetten serkenti 
a mozgás, részben a fokozott izommunkán/megnövekedett anyagcserén keresztül, részben 
a sportmozgások hypoxiás hatása miatt, részben pedig azon emocionális izgalmak hatására, 
melyek a sportmozgásokkal járnak.

Röviden tehát a gyors vérnyomás-változás a következőképpen zajlik A test 
mozgatásának hatására aktiválódnak az izomsejtek, fokozódik a metabolizmusuk. Ennek
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következtében több salakanyag termelődik (így pl. CO2 is), ami alapvetően lokális 
vasodilatációt (értágulatot) okoz. Emiatt lassúbb lesz a vér áramlása, kisebb mennyiség 
áramlik keresztül a szíven is, a vérnyomás csökken. A vérnyomás csökkenése ellenében a 
pressor központ aktiválódása után a sympathicus idegrendszer alakít ki gyors vérnyomás 
emelkedést. A nyugalmi értónus fenntartásában tehát alapvetően a sympathicus 
idegrendszernek van nagyobb szerepe (vasokonstrikció). Ha a vérnyomás gyors 
csökkentése szükséges, akkor a parasympathicus idegrendszer, a nervus vaguson keresztül 
képes ezt létrehozni, az erek keresztmetszetének növelésével (vasodilatáció). A 
vérátáramlás csökken, az áramlás sebessége szintén csökken Az alacsony vérnyomás 
ellenében a pulzusszám fokozása, a szívizom összehúzódási erejének fokozása, az 
általános vasokontsrikció (érösszehúzás), valamint a vénaszűkítés hat. Az általános 
vasokonstrikció nem hat az agyi erekre és a szív koszorús ereire. A szisztémás vérnyomás 
változása tehát mindig az alaptónus változtatásával valósul meg, a vasodilatáció csak 
lokális (szervi) vérellátás változást okoz.

2.2.8.2. A közepesen gyors vérnyomás-szabályozás
Elsősorban az erek keresztmetszetének változtatásán keresztül valósul meg. Ebben a renin- 
angiotenzin rendszer játszik szerepet. Ha a vérátáramlás csökken a veséken keresztül, 
nagyobb renin felszabadulás mérhető (ld. Kiválasztórendszer). A keringő renin hatására 
aktiválódik a májban felszabaduló angiotenzinogén nevű prohormon, melynek hatására 
angiotenzin I., majd II., végül angiotenzin III. keletkezik. Ezek ugyanannak a fehérjének 
egyre rövidebb változatai. Az angiotenzin II. és III. együtt képes az arteriolák, és némileg a 
vénák szűkítésére, ezzel megemelve a vérnyomást. Ezzel párhuzamosan fokozzák a 
szomjúságérzetet és az aldoszteron termelését a mellékvesekéregben.

2.2.8.3. A hosszú távú vérnyomás-szabályozás
Ebben a szabályozási folyamatban a hormonok játszák a legfontosabb szerepet. Az 
aldoszteron pl. a Na+ visszaszívását serkenti az elsődleges vizeletből. Ennek hatására 
fokozódik a vízvisszaszívás is, így nő a vértérfogat, és nő a vérnyomás. Ha nő a 
vérnyomás, a vese több vizeletet ürít, ha csökken, kevesebbet. A víz ürítésével viszont 
csökken a vérplasma térfogata, kevesebb vér jut vissza a szívbe, csökken a pulzus és a 
perctérfogat, a vérnyomás pedig visszaáll az eredeti értékre.

Fontos hormon a vasopresszin (ADH, anti-diuretikus hormon), amely a 
hypothalamusban termelődik (Id. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, 
Hormonrendszernél). A vasopresszin szintén a veseműködésre hat, de az aldoszterontól 
függetlenül a vízvisszaszívásban van fontos szerepe. Ha a vérmennyiség nagyobb, nagyobb 
lesz a vénás visszaáramlás, a pitvari feszülést érzékelő receptorok megfeszülnek, a 
vasopresszin termelés gátlódik, több vizelet termelődik, kevesebb vérplasma kering a 
rendszerben, csökken a vérnyomás. Ez a hormon -  neve is mutatja - közvetlenül felel az 
erek összehúzásáért is.

A nátriuretikus hormon a szívpitvarban termelődő hormon (a szív mint endocrin szerv!) 
a Na+- kiválasztás serkentésében játszik fontos szerepet. A Na+ kiválasztás fokozódásával 
több víz is ürül a szervezetből, csökken a vérmennyiség és így a vérnyomás is. A 
nátriuretikus peptid gátolja az előbbi két hormon secretioját is.

2.2.8.4. Magasvérnyomás (hypertónia)
A vérnyomást megmérve az ún. átlagos 120/80 Hgmm-es értéktől különböző értékeket 
kaphatunk. Abban az esetben, ha a mért vérnyomásérték 140/90 Hgmin borderline 
(határérték) hypertóniáról beszélünk. Ha a vérnyomás systolés értéke eléri, vagy tartósan
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meghaladja a 160 Hgmm-es értéket, akkor valódi hypertóniát állapítanak meg. A 
magasvémyomás kialakulási valószínűsége növekszik az életkor előrehaladtával, a 
fogamzásgátlók szedésével, a rendszeres alkoholfogyasztással, a dohányzással, a 
mozgásszegény életmóddal, és a mértéktelen sófogyasztással. Emeli a magas vérnyomás 
kialakulásának valószínűségét a nagy testsúly és a diabetes mellitus is. A sympathicus 
tónus fokozódásával, és így a magasvémyomás kialakulásával jár (49. ábra), ha tartósan 
nagy a zajszint, valamint, ha túl' nagy az illetőt érő stressz. Részben emiatt tanítják a 
különböző relaxációs technikákat is. Csak abban az esetben beszélhetünk 
magasvémyomásról, ha többször egymás után (lehetőleg egymást követő napokon, vagy 
24 órás vérnyomás monitorozás -ABPH - után) hasonló adatokat mérünk. A vérnyomást 
emeli a kávé, tea, kóla, kakaó fogyasztása is, tehát a mérés idején célszerű ezektől 
tartózkodni. Megtévesztő lehet a fehérköpeny effektus is, ami azt jelenti, hogy orvost vagy 
egészségügyi személyzetet látva az illetőnél a sympathicus tónus fokozódásának 
következtében megemelkedik a vérnyomás. Ilyenkor javasolt az otthoni körülmények 
között történő mérés, vagy az enyhe terhelés hatására megváltozott vérnyomás mérése 
(általában az enyhe terhelés hatására kialakuló normál értéket mérjük).

A vérnyomás értéke eltér a két karon, így általában a domináns oldalon célszerű mérni. 
A nőké valamivel alacsonyabb, az idősebb embereknél jelentősen különböző értékeket 
kaphatunk ülve, és állva. Fontos megjegyezni, hogy bizonyos gyógyszerek emelik a 
vérnyomást. Ilyenek pl. az orrcseppek, köhögéscsillapítók, fogyasztószerek,
fogamzásgátlók, egyes doppingszerek, kortizon és bizonyos szemcseppek is.

49. ábra: A magasvérnyomás kialakulásában szerepet játszó faktorok.

A magasvérnyomás lehet másodlagos is, amikor kialakulásának hátterében egyéb szervi 
zavarok, betegségek állnak, pl. pajzsmirigy rendellenességek, szív-, mellékvese- és 
vesebetegségek. Érdekes, hogy a vér ólomtartalmának növekedése szintén növeli a 
vérnyomást. Az USA-ban kötelező a kétévenkénti vérképellenőrzés az ólom tartalomra is.

Becslések szerint minden negyedik felnőtt embernek magas a vérnyomása. 2004-ben 
Magyarországon azt találták, hogy az orvost felkereső férfiak több mint 40%-nál 140 
Hgmm-es érték felett volt a systolés nyomás. Tekintve, hogy átlagosan az érintett 
populáció felét kezelik hypertónia ellen, igen magas azoknak a száma, akik hazánkban 
érintettek.
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Érdekes módon a vérnyomás emelkedése genetikus eredetű is lehet. Ekkor általában a 
fejlődés során vastagabb kamrafal is kialakul. A magas vérnyomás a rasszokat sem 
egyformán sújtja, az afro-amerikai populációban nagyobb százalékában találhatunk 
hypertóniásakat, mint a kaukázusi rassz képviselőinél.

Fontos a hypcrtónia kialakulásában a nem is, valamint az általános stressz állapot is 
szerepet játszik. A mai modern populációk elsősorban a testzsírtartalom és a rasszjellegek 
miatt veszélyeztetettebbek.

A magasvémyomás általánosan az érrendszer öregedésének felgyorsulását jelenti, 
amely hosszú távon az erek rugalmasságának elvesztésével (az összenyomhatóság 
csökkenésével), a pulzushullám terjedési sebességének növekedésével, ill. a pulzushullám 
visszaverődésével jár. Ez növeli a pulzusnyomást. Ebből a szempontból a vérnyomás 
systolés értékének növekedése jellemző.

A pulzushulláin terjedésének növekedése az életkor növekedésével spontán 
bekövetkező folyamat. Alapvetően az erek feszülésének fokozódása, azaz az erek 
rugalmatlanná válása okozza. A hullám gyors visszafelé terjedése viszont emeli a szív 
összehúzódásakor az aorta kezdeti szakaszán mérhető nyomást, amellyel szemben csak a 
systolés vérnyomás emelkedése segíthet. Ezzel fokozódik a szív munkája, a diastolc 
rövidebb, a koronáriák keringése romlik, amely összességében a szívizomsejtek 
teljesítményének csökkenésével, súlyosabb esetben azok elhalásával jár.

A pulzushullám terjedésének vizsgálata tehát a nagyerek aktuális állapotáról ad 
felvilágosítást. Ennek mérésére fejlesztették ki az angiográfiás méréseket, amelyek előbb 
jelzik az erek változásait, mint a vérnyomásmérés.

2.2.8.5. Alacsony vérnyomás (hypotónia)
Az alacsony vérnyomást inkább szerencsének tartják, bár a tartósan alacsony érték 
életminőség romlással járhat. Gyakran jelentkezhet szédülés, collapsus (ájulási) hajlam, 
főként a reggeli órákban, vagy hirtelen testhelyzet változtatás esetén. Látásromlás, 
verejtékezés, koncentráció zavarok, fáradékonyság és frontérzékenység kísérheti.

Általában nem szorul kezelésre, de javasolják a rendszeres sportot, a vénák állapotának 
javítása érdekében a hideg-meleg zuhanyt (Kneipp-kúra), megfelelő folyadékbevitelt, 
esetenként a kávé és tea fogyasztását. Mivel a fáradékonyság mellett alvászavarok is 
jelentkezhetnek, így javasolják a szabályos életvitelt, a megfelelő mennyiségű alvást.

2.2.9. A perifériás erek elváltozásai
a./ Véna tágulaíok (varix)
Leggyakrabban az alsó végtagokon alakulnak ki ezek a tágulatok. Mivel a vénák fala 
gyenge és mérsékelten rugalmas (sok kötőszövetet és kevés izomsejtet tartalmaz) a gyakori 
egyhelyben állás, a fizikai aktivitás hiánya azt eredményezi, hogy a vénákban lassul a 
keringés, a zsebes billentyűk környéke kitágul, a bőr felszínén először kékes csíkok 
jelennek meg, majd a véna kanyargóssá válik (50. ábra). Gyakori a bokatájék barnás 
elszíneződése is. Az elszíneződés mellett a lábfej és boka megvastagodása (ödéma), 
fájdalom jellemzi, esetenként a bőr megrepedhet (lábszárfekély), trombózis is kialakulhat.

A betegség nőkben gyakoribb, az életkor előrehaladtával folyamatosan nő a kialakulás 
valószínűsége, de örökletes okai is vannak. Kialakulása megelőzhető rostdús 
táplálkozással, a testtömeg csökkentésével, rendszeres fizikai aktivitással és a láb 
pihentetésével (felpolcolás).
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50. ábra: Vénás tágulatok a lábszáron.
A: a vénák normális lefutása, B: véna tágulatok.

A vízben állás növeli a vénás visszaáramlás mértékét (összenyomja a vénákat), emiatt 
rövid időre nő a szívbe visszajutó vér mennyisége, nő a vesék méregtelenítő szerepe, ami a 
vénákat érintő zavarok esetén kifejezetten jótékony hatású. Különösen igaz ez semleges, 
vagy enyhén hűvös/hideg vízben. Ugyanilyen hatás érhető el a szaunázást követő 
zuhanyozással, vagy vízbe merüléssel.

h./ Trombózis (mélyvénák trombózisa)
Legtöbbször az alsó végtag vagy a csípőtájék nagyvénáinak tipikus megbetegedése. A véna 
falának tágulata mellett vérrög keletkezik, amely egyrészt rontja a vénás keringést, 
másrészt nagy fájdalommal jár az adott testtájékon. A gyulladt vénák általában nem 
láthatóak, tapintásra esetleg kemény köteget érez az orvos. Kialakulhat műtétet követően, 
hosszú utazások során (ezért fontos, hogy álljon fel és sétáljon az utas). A diabetes 
mellitus, a szívgyengeség, dohányzás, infarktus, elhízás, varixok növelik a megbetegedési 
kockázatot. Az alsó végtag mélyvénájában keletkezett trombus a véráramba kerülhet, 
onnan sodródhat a tüdőig. A tüdőben az egyre csökkenő méretű erekben fennakadva 
elzárja azokat, kialakítva a tüdő embóliát. Ez életveszélyes állapot, így a mélyvénás 
trombózissal azonnal orvoshoz kell fordulni.

c./ Aneurysma
Az artériás erek kiboltosulása. Ez csak az artéria szövetének jelentős károsodásával jöhet 
létre. Főként az aorta és a nagyerek különböző szakaszait érinti. Többféleképpen is 
kialakulhat. Az örökletes tényezők mellett különböző gyulladások, ill. az arteriosclerosis 
növelik a kialakulás veszélyét. A vérnyomás csökkentésével és rendszeres testmozgással 
csökkenthető a kockázat. Nagy mellkasi fájdalommal járhat, melyet légzési panaszok, 
rekedtség és csillapíthatatlan köhögés kísérhet. Ha az aorta hasi szakaszán alakul ki, 
étvágytalansággal és fogyással jár, ha az agyi erek érintettek, akkor erős fejfájással. 
Idősebb korban a kialakulási kockázat nő. A nagyerek aneurysmái, beleértve az aortát is 
gyakran teljesen tünetmentesek, de megrepedésük a hirtelen halál egyik oka lehet.
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2.2.10. A nyirokkeringés
A vérerek mellett nyirokerek szövik át az egész szervezetet, melyek összessége adja a 
nyirokedényrendszert. A nyirokerekben a vértől elkülönülten keringő folyadék a nyirok 
(lympha). Míg a bél nyirokerei elsősorban a bélbolyhok felől zsírt szállítanak, ezáltal 
tartalma tejszerű emulzió (chylus), addig a végtagok, törzs, fej nyiroktartalma a 
vérplasmához hasonló. A nyirok sejtes elemei a lymphocyták.

A nyirokrendszer a periférián a vér kapillárisok területén a szövetektől indul, és a vénás 
rendszerrel párhuzamosan egyre nagyobb nyirokerekbe, (törzsek) gyűlik. Ezek a nagyobb 
nyiroktörzsek:

1./ Nyaki nyiroktörzs a fej és a nyak nyirokvezetéke,
'Lf)Kulcscsont alatti nyiroktörzs a felső végtag közös vezetéke,
3./ Tüdő nyiroktörzs a mellüregi szervek nyirokereinek elvezetője.
Mindhárom nyiroktörzs a jobb oldalon a ductus lymphaticus dexterbe, bal oldalon a 

ductus thoracicusba torkollik (51. ábra).
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A ductus thoracicus (mellvezeték) a test legnagyobb nyirokere, inert a test nagy 
részének nyirkát gyűjti össze. így az alsó testfélböl (mindkét alsó végtagból, medencéből, 
zsigeri szervektől), a felső testfél bal oldaláról (baloldali nyaki, kulcscsont alatti és bal 
nyiroktörzsektől).

A mellvezeték a rekeszizom alatt a hasüregben egy tágulattal (cysterna chyli) kezdődik, 
melybe a belekből jövő és a két ágyéki nyiroktörzs ömlik.

2.2.10.1. Nyirokcsomó (nodus lymphaticus, lymphoglandula)
A nyirokerek útjában nyirokcsomók vannak. Magánosok (szórtak), vagy csoportosan, 
területenként ún. regionális egységeket (fejen, nyakon, mellüregben, hasüregben 
hónaljárokban stb.) alakítanak ki.

A nyirokcsomók bab alakú képződmények, amelyeket kötőszövetes tok borít. A mirigy 
domború oldalán lépnek be állományába a nyirokerek (vasa afferentia), és a homorú 
oldalon lépnek ki (vas efferens). A tok alatt egy szűk hasadék a parafollicularis üreg 
található, melyet a kötőszövetes tokból kilépő sövények tagolnak. Ezek a sövények a 
mirigy állományában a homorú oldal közepén levő nyirokcsomói kapu felé tartanak. Ezen 
a kapun lép be egy artéria és lép ki egy véna.

A parafollicularis üreg alatt a mirigy állománya kéreg és velőállományra tagolható. A 
kéreg állományban nyiroktüszők (folliculi lymphatici) találhatók. Primer és secunder 
formáit ismerjük, melyekben nyiroksejtek képződése történik.

2.2.10.2. Lép (lien)

Hosszúkás, nyélformájú, kékesvörös színű nyirokszerv, a hasüregben baloldalon a gyomor 
mögött van. A lépet hashártya borítja.

A lépet egy tok veszi körül (capsula lienalis), ami vékony válaszfalakat (lépgerendákat, 
trabeculae lienalis) bocsát a lép állományába. A lép állományának alapszövete a reticularis 
kötőszövet (ld. A sportmozgások biológiai alapjai 1 kötet, Szövettannál).

A gerendák az egységes lép állományát kisebb egységekre pulpákra tagolják. Két 
lépgerenda közötti lép állomány a vörös pulpa, melyben 1 -2 ún. szürke pulpa [fehér pulpa) 
található. A szürke pulpa gömb formájú, melyen egy ér, az artéria centrális halad át.

A lép alapállományát reticuláris kötőszövet sejtjei és rostjai alkotják. A sejtek és a 
rostok által szabadon hagyott üregekben (reticularis üregek) vér található.

A lép sajátos érszerkezete a szerv funkciójával van szoros kapcsolatban. A vér 
viszonylag lassú áramlása a vérsinusokban, a reticularis szövet üregeiben a reticularis 
szövet sejtjeinek a vérsejtjeire való hatását teszi lehetővé.

A vörös pulpában történik meg az elöregedett vörös vérsejtek lebontása. Ugyancsak itt 
történik meg a szétesett vörösvértestek anyagainak részben epefestékké, részben a vörös 
csontvelő által új vörös vérsejtekbe beépíthető formában való felszabadítása. A lép 
sinusaiban jelentős mennyiségű vér tárolódik.

A fehérpulpa, mint nyirokszerv részt vesz a lymphocyták képzésében. A lép sejtes 
elemei az immunbiológiai reakciókban, a szervezet védekezésében játszanak szerepet.

2.2.10.3. Mandulák (tonsillák)
A mandulák nyiroktüsző halmazok, melyek általában a nyálkahártyában találhatók. 
Felszínüket hám borítja, ahonnan mély járatok nyúlnak mélyebb rétegeibe.

A bélcsatoma és a légutak útján terjedő fertőzések elleni védekezésben játszanak fontos 
szerepet.
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szájpad mandula,
garatmandula,

nyelvmandula.

Ide sorolható még a féregnyúlvány (apendix. ld. Emésztőkészüléknél).

2.2.10.4. Csecsemőmirigy (tliymus)
A mellcsont belső felszínén, az elülső gátorüreg felső részében elhelyezkedő szerv. 
Rózsaszínű puha tapintású szerv. Kötőszövetes tok határolja, ami benyúlik a mirigy 
állományába és azt lebenyekre tagolja. Minden lebenynek van külső kéreg- és belső 
velőállománya. A velőállományban található az ún. Hassal-test, amiben egymásra boruló 
hámsejtek egy hagyma-formájú testet képeznek. Funkciója vitatott, nyirokszerv, de 
hormont is termel.

Fejlődésében három szakasz különíthető el. Kezdetben hámszerv (thymus epithelialis), 
később nyirokszervvé alakul (thymus lymphaticus), s végül elzsírosodik (thymus 
adiposus). Legfejlettebb 10-15 éves korban.

Szerepe az immunitásban van, de a thymus által termelt hormonról feltételezik, hogy a 
növekedésben játszik szerepet.

Ha a thymus a serdülőkor után nem szívódik fel, s így felnőtt korban is megmarad, 
ezáltal egy különleges állapot jön létre, ami a hypophysis-mellékvesekéreg rendszer 
gyengeségére utal és hirtelen halálesetek előidézője lehet (pl. altatáskor, vízi sportoknál, 
általában stressz hatásoknál).

2.2.10.5. A nyirok
A nyirok az interstitialis folyadéktérből a nyirokerekbe áramló fehérje szegény 
ultrafiltrátum (52. ábra). Ennek oka keletkezési körülményeiben rejlik (ld. Filtráció; 43. 
ábra).

Fontosabb m andulák:

52. ábra: A nyirokerek elhelyezkedése a kapillárisok között, 
a: arteriola, b: kapilláris, c: venula, d: nyirok ér, e: nyirokkapilláris, a fehér nyilak a vér

áramlási irányát jelzik.
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Mivel a nyirok tartalmazza a sejtek és sejt közötti tér anyagcseréjének maradékait is, a 
protein tartalom szövetenként/szervenként változó. Legkevesebbet az izmok, legtöbbet a 
máj nyirokerei tartalmaznak. A vékonybél nyirokereibe szívódnak fel a megemésztett 
zsírsavak^lipidek. A felszívott szabad zsírsavakból kilomikronok képződnek, s így 
vándorolnak a nyirok, majd a vénás és artériás keringésben is. A nyirok kevesebb Mg2+-t 
és több Na+-t, Cl'-t tartalmaz, mint a vérplasma. Valamennyi fibrinogén is jelen van, ezért 
alkalmas az alvadásra, bár hosszabb idő szükséges ehhez, mint a vér alvadási ideje. A 
nyirok áramlási sebessége kicsi, áramlását az erekben a semilunáris billentyűk, valamint a 
negatív mellüri nyomás segítik.
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3 .  F E J E Z E T

A LÉGZŐRENDSZER

Elsőrendű feladata a gázcsere (oxigén és a széndioxid) lebonyolítása. Funkcionális 
szempontból külső- és belső légzésről beszélünk. A légzés első két szakasza a légcsere a 
légkör és a tüdő, valamint a gázcsere a tüdő alveolus és a vér között (külső légzés), míg a 
belső légzés a vér és a különböző szervek közötti gázcserét jelenti. A külső légzést 
lebonyolító szerv a tüdő. A levegő Iégutakon keresztüljut a tüdőbe.

3.1. A felső légutak
A felső légutak részei: az orr és a garat.

3.1.1. Az orr (nasus)
Az orr külső orra és az orrüregre tagolható. A külső orr az arc jellegét nagymértékben 
meghatározó kiemelkedés. Felépítésében csont, porc és kötőszövet vesz részt.

Az orr oldalsó elülső részén az orrszárnyak láthatók (izmai mimikái izmok, Id. A 
sportmozgások biológiai alapjai I. A mozgás aktív rendszerénél), melyeken át az orrüreg 
kezdeti részéhez, az előcsarnokhoz jutunk. Az orrüreget egy sagittalis irányú sövény 
(seplnm nasi) kettéosztja.

Az orrüreg oldalfalain orrkagylók (concha nasalis) helyezkednek el. Minden oldalfalon 
három-három, a felső (concha nasalis superior), a középső (concha nasalis média) és az 
alsó orrkagyló (concha nasalis inferior) található. Az orrkagylók között orrjáratok vannak, 
ahová az orr melléküregei nyílnak (53. ábra).

Normál légzéskor a levegő a középső orrkagylóig jut fel. Szagláskor amikor 
„felszippantjuk” a levegőt, az a felső orrkagylóba jut.

Nyugodt légzés során a beszívott levegő az orrüregben megszűrődik, felmelegszik, és 
párával telítődik. A levegő szűrését az alsó orrkagylóban található szőrök, felmelegítését az 
orrkagylók nyálkahártyájában a felszínes kapillárisok, míg párával való telítését az orrüreg 
mirigyei végzik. Az orrüreg hátrafelé két nyílással a choanákkal megy át a garat orri 
szakaszába.

Az orr melléküregei. Az orrüreget határoló csontokban nyálkahártyával bélelt 
légtartalmú üregek helyezkednek el, ezek az orr melléküregei. Ide tartozik a homloküreg 
(sinus frontális), az arcüreg (sinus maxillaris) és az ékcsontöböl (sinus sphenoidale).

3.1.2. Garat (pharynx)
A garat a levegő és a táplálék közös tere, így mind a légző, mind pedig az emésztökészülék 
része (53. ábra).
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53. ábra: Az orr és a szájüreg metszete.

3.2. Az alsó légutak

Részei a gége, a légcső és a tüdő.

3.2.1. Gége (larynx)

A légutakra épült szerv, régies néven „gégefo” Felépítésében porcok és azokat összekötő 
ízületek, izmok szerepelnek. Porcai: a pajzs-, a gyűrű-, a kannaporc és a gégefedő (54. 
ábra).

Pajzsporc (cartilago thyroidea). Pajzs módjára két oldalról fogja közre a gége üregét. 
Két lemeze elöl egy élben találkozik, ami férfiaknál erőteljesebb (ádámcsutka), míg nőknél 
mérsékelten ívelt.

Gyiirűporc (cartilago cricoidea). A pajzsporcok alatt helyezkedik el. Nevét pecsétgyűrű 
formájáról kapta. Széles, lapos része hátrafelé néz. Rajta helyezkednek el a piramis 
formájú kannaporcok (cartilago arytenoidea), melyek elülső részéről erednek a 
hangszalagok (55. ábra), amelyek a pajzsporcon tapadnak.

A hangszalagok közötti rés a hangrés. A hangrés nagysága ill. a hangszalagok 
feszessége a két porc közelebbi ill. távolabbi helyzetével függ össze. A gégeporcokat a 
gégeizmok mozgatják, melyeket a X. agyideg (nervus vagus) innervál. Ha a porcok 
távolodnak, a hangszalagok megfeszülnek, a hangrés szűkül, ellenkező esetben a hangrés 
kitágul. Hangképzéskor a tüdőből kiáramló levegőt a hangszalagok (feszesebb, vagy 
lazább állapot) megszabdalják, így hozva rezgésbe azt. A hang tehát a kiáramló levegő 
rezgése.

A gégefedö (epiglottis) kerékpárnyereg formájú, melynek szélesebb része előrefelé 
tekint. Szerepe a tápláléknak a nyelőcső, míg a levegőnek a légcsőbe történő terelése. Ha 
félrenyelünk („cigányútra szalad a falat”), akkor a gégefedő „rosszul működik”, azaz nem 
a légcső felé hajlik és a falatot a nyelőcsőbe tereli, hanem fordítva a nyelőcső felé hajlik és 
a falat így a légcsőbejut.
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55. ábra: A hangrés (felülnézet).
A: részleges-, B: teljes záráskor, C: teljes nyitáskor.

3.2.2. Légcső (trachea)
10-12 cm hosszú „C” alakú porcokkal merevített cső. A „C” alakú porcok végei hátrafelé 
néznek, s közöttük simaizom feszül ki. A légcső nyálkahártyájának hámja csillés, aminek 
szerepe van a légcsőbe jutott idegen anyag eltávolításában.

A légcső két nem egyforma főhörgőre (bronchus) ágazódik cl, a jobboldali hörgő a 
tágabb. A hörgők a továbbiakban azonos módon ágazódnak tovább.

3.2.3. Tüdő (pulmo)
Páros szerv, a mellüregben található. Szivacsos állományú. Az újszülött tüdeje rózsaszínű, 
később kékesfeketén márványozott lesz (pl. a dohányosok tüdeje).

A tüdőfelek félkúp alakúak. A kúp széles alapja (basis pulmonis) a rekesz 
domborulatán nyugszik. A bordák felé eső felszíne domború, a két tüdő egymáshoz néző 
felülete behorpadt. Itt látható a tüdőkapu (hilus pulmonalis), ahol a tüdőerek, és a hörgők 
lépnek a tüdő belsejébe. A tüdő felső része a tiidőcsúcs.
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Mindkét tüdőfélen felszíneket különíthetünk el. Ezek a rekeszi- (facies 
diaphragmatica), a gátorüregi- (facies mediastinalis), a gerinc és a hátsó mellkasfal felé 
eső hátsó- (facies dorsalis) és az oldalsó- (facies sternocostalis) felszín. A tüdöfeleket 
bemélyedések lebenyekre (lobus) osztják. A jobb tüdőfélen három, míg a balon csak két 
lebenyt tudunk elkülöníteni (56. ábra).

56. ábra: A tüdő és a tüdőlebenyek.

A trachea két főhörgője (bronchus; 57. ábra) mindig villásan ágazódik tovább. Az 
elágazódással létrejövő ágak a saját lebenyükben tovább oszlanak. Ezek az ágak a 
segmentumokban találhatók. A jobb tüdöfél felső lebenyében három, a középsőben kettő, az 
alsóban is öt segmentalis bronchus van. A baloldalon csak felső és alsó lebeny van, ezért a 
felső lebenyben több segmentumot találunk.

A segmentalis bronchusok tovább ágazódnak, s végül az utolsó bronchiolus csövén 
néha alveolusok is megjelennek. Ez a szakasz a bronchiolus respiralorius. A következő 
kisebb cső a ductus alveolaris, ahol igazi csőfal nincs, csak alveolusok. A cső vége 
véghólyagban (alveolus) végződik. Ezeket hajszálerek hálózzák be. A kapillárisok és a 
véghólyagok falán történik mega gázcsere.

3.3. Mellhártya (pleura)
A tüdőfelek tágulnak és elemyednck, tehát jelentős a mozgásuk. Súrlódásmentes 
elmozdulást a felszínüket, valamint a mellkas belső felszínét borító vékony mellhártya 
biztosítja. A mellhártyának a tüdők felszínét borító lemezét zsigeri mellhártyanak, a 
mellkas falát cs a rekeszizmot borító lemezét fali mellhártyának nevezik. A két lemez 
között rés található, benne pár csepp savós folyadék, melynek súrlódáscsökkentő szerepe 
van.
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57. ábra: A trachea elágazódásai.

3.4. Légzőmozgások
A gázcsere feltétele, hogy a levegőnek a léghólyagok hámjával kell érintkezésbe kerülni. 
Ezt a légzőmozgások teszik lehetővé. A légzés lebonyolításában a tüdő__gassz£van 
viselkedik.

A mellkas szilárd vázát a gerinc mellkasi szakasza, a csigolyákhoz kapcsolódó bordák, 
valamint a szegycsont alkotja. A bordák között izmok feszülnek (külső és belső bordaközti 
izmok). A mellüreget a hasüregtől a rekeszizom választja el. A rekeszizom (diaphragma) 
kupola alakú izom. (Részletesen ld. A sportmozgások biológiai alapjai 1. kötetben, A 
mozgás aktív rendszerénél.) A légzőizmok harántcsíkolt izmok. Beidegzésük 
somatomotoros. A somatomotoros rostok a gerincvelő nyaki- és háti (C2-Thl2) 
segmentumainak mellső szarvában levő motoros sejtektől erednek.

A ventil/áció két folyamatból, nevezetesen a be- és a kilégzésből tevődik össze. 
Belégzéskor a rekeszizom összehúzódik, kupola alakja ellaposodik, és a hasüreg felé 
tolódik, a külső bordaközti izmok ugyancsak összehúzódnak, és a mellkas megemelkedik.

A belégzés két részlete szerint két légzéstípusról, úgymint a hasi és a mellkasi légzésről 
szoktunk beszélni. Az előző inkább a férfiakra, utóbbi inkább a nőkre jellemző. 
Természetesen fokozott terhelés esetén a két nemnél tapasztalható légzéstípus különbségek 
fokozatosan elmosódnak.

A szőkébb értelemben vett légzőizmok mellett ún. légzési segédizmok is ismertek, 
melyek a mellkason és a hasfalban találhatók. (Részletesen ld. A sportmozgások biológiai 
alapjai I. kötetben, A mozgás aktív rendszerénél.)

Kilégzés alkalmával, a belégzéssel ellentétes folyamatok játszódnak le. A légzés az 
anyagcsere része, alapvető feladata a homeostasisban a légzési gázok (O2, CO2) közel 
állandó szinten tartása.
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3.5. A légzés folyamatának szakaszai
©  Légcsere (légzés, ventilláció): be- és kilégzés, légcsere a külvilág és a tüdő 

között.
2 J Külső légzés: gázcsere a léghólyagokban lévő levegő és a vér között.
3?/ Gázszállítás a vérben: az oxigén szállítása a szövetekbe, és a széndioxid 

szállítása a szövetek felől az alveolusok felé.
4. / Belső légzés: gázcsere a sejtek és a vér között.
5. / Sejtlégzés: a felvett oxigén segítségével sejtanyagcsere, széndioxid termelődés.

a./Légcsere (légzés, ventilláció): Be- és kilégzés, légcsere a külvilág és a tüdő között.
A tüdő tömege felnőttekben kb. 1 kg. Felülete - az alveolusoknak köszönhetően - 20-50- 
szer nagyobb, mint a testfelület. Egy férfi tüdejének légzőfelülete kb. tollaslabdapálya 
nagyságú. A légzés során egy vörösvértest kevesebb, mint egy secundumot tölt a 
tüdőkapillárisban, miközben 2-3 alveolus felületével érintkezik. Az alveolusok biztosítják 
a gázcseréhez szükséges felületet. Egy alvelolus nagyon kicsi (kb. 0,3 mm átmérőjű), de a 
nagy felület és a tüdő vérellátása biztosítja a megfelelő gázcserét. A szervezet legnagyobb 
vérellátású szerve a tüdő. A kapillárisok és az alveolusok közötti tér rendkívül kicsi (egyes 
helyeken csak 0,3 pm), ami nagymértékben gyorsítja a diffúzió sebességét. Nagyon apró 
pórusok az alveolusok felületén biztosítják az indirekt gázcserét is két alveolus között. Ez 
lehetővé teszi, hogy a sérült léghólyagocskákba is áramoljon levegő.

A pulmonaris keringésben a vérnyomás maximum 25 Hgmm (a kisnyomású rendszer 
része), így a jobb szívfél munkája kisebb, kisebb az erek ellenállása is. A tüdőkapillárisok 
az alacsony O2 koncentrációra lokális érszűkülettel válaszolnak, gyorsítva a véráramlást, és 
átrendezve a keringést olyan kapillárisok felé, amelyek környezetében több az oxigén.

A megfelelő gázcserét a folyamatos légcsere biztosítja belégzés és kilégzés formájában. 
A tüdő alakját a pleurák (mellhártya) tartják meg. A tüdő nem tartalmaz izomszövetet, így 
a belső mellhártya a tüdő külső felszínéhez tapadva, a külső mellhártya pedig a bordaketrec 
belső felszínéhez tapadva segíti a tüdő alakjának megtartását és térfogatváltozását. A 
mellhártya két lemeze közötti savós folyadék csökkenti közöttük a súrlódást és egymáshoz 
rögzíti a két hártyát. Az intrapleuralis nyomás a normál légköri nyomásnál (1 atm, 760 
Hgmm) 3-6 Hgmm-rel kisebb, s ez, mint egy vákum biztosítja a tüdő alakját (58. ábra).

Belégzésnél a mellkas és így a tüdő térfogata is nőni fog. Ez elsősorban annak 
köszönhető, hogy belégzésnél a nyugalmi helyzetben felfelé boltosuló diaphragma 
összehúzódik, ellaposodik, növelve a mellkas hosszirányú keresztmetszetét. Nyugalomban 
a diaphragma kb. 1 crn-t süllyed, erőltetett belégzésnél azonban akár 10 cm-rel is 
mélyebbre kerülhet (59. ábra). Belégzéskor a mellkas emelő funkcióját a külső bordaközi 
izmok biztosítják. Összehúzódásuk hatására a bordaketrec megemelkedik növelve a 
mellkas keresztmetszetét.

58. ábra: Az intrapulmonalis és intrapleuralis nyomás változása a légcsere során.
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59. ábra: A be- (A) és a kilégzés (B) hatására létrejövő tüdő és diaphragma mozgásai. A 
fekete nyíl a tüdő mozgásának-, a fehér nyíl a levegő áramlásának-, a nyílhegyek a 

diaphragma mozgásának irányát jelzik.

A tüdő térfogatának növekedése következtében az intrapulmonalis nyomás (tüdőben 
mérhető nyomás) 2-3 Hgmm-rel kisebb lesz, mint a légköri nyomás (757 Hgmm), a levegő a 
tüdőbe áramlik. (Diffúzióval a nagyobb nyomású hely felől a kisebb nyomású hely felé.) A 
belégzés aktív, a kilégzés passzív folyamat. A kilégzés során a rekeszizom ellazul és ismét a 
tüdő felé boltosul, a belső bordaközi izmok relaxációjának következtében pedig a bordaketrec 
lefelé mozdul el, csökkentve a mellkas keresztmetszetét (59. ábra). A térfogatcsökkenés 
következtében az intrapulmonalis nyomás 2-3 Hgmm-rel nagyobb lesz, mint a légköri nyomás 
(763 Hgmm). Ennek hatására a levegő kiáramlik a tüdőből. Nagy fizikai aktivitás hatására 
azonban a kilégzés is aktívvá válik. Az abdominalis izmok összehúzódása tovább csökkenti a 
mellkas térfogatát, a külső bordaközi izmok pedig kontrakciójukkal tovább növelik az 
erőltetett kilégzés nagyságát.

Nyugalomban, a tüdőben lévő levegő nyomása megegyezik a légköri nyomással (760 
Hgmm). Ahogy a mellkas emelkedik, és a rekeszizom süllyed, a tüdőben csökken a nyomás, 
kb. 1-3 Hgmm-rel lesz kisebb (58. ábra). Ez elegendő ahhoz, hogy a levegő a tüdőbe 
diffundáljon addig, amíg a légköri és az intrapulmonalis (tüdőben mérhető) nyomás 
megegyezik. Nyugalomban ekkor kb. 500 ml levegő áramlik a tüdőbe. Kilégzéskor a 
diaphragma megemelkedése és a bordaketrec elmozdulása következtében az intrapulmonalis 
nyomás 1-3 Hgmm-rel nagyobb lesz, mint a légköri nyomás, így az 500 ml levegő kidiffundál 
a tüdőből. A légzőmozgás hatására kialakuló tüdőtérfogat változást tehát az intrapleuralis 
nyomás változása is segíti (58. ábra).

A tüdő mozgása az alveolusok nagyságát is változtatja. A léghólyagocskák apró 
„buborékok”, falukat egy rétegben nagyon vékony endothel sejtek adják. Külső felszínüket 
egy nyákréteg borítja, ami növeli a léghólyagocskára gyakorolt nyomást és a felületi 
feszültséget. Emiatt kilégzéskor a diaphragma emelkedése elegendő nyomás-változást biztosít 
ahhoz, hogy a léghólyagocskák mérete is csökkenjen. A „buborék” összeesése ellen a 
felületaktív anyagok által képzett „surfactant” réteg hat. Ez a folyadékréteg a léghólyagocskák 
belső felszínét borítja, a felületi feszültség csökkentésére (60. ábra). Szerkezetüket tekintve 
foszfolipidek, a különböző modern mosószerek molekuláira hasonlítanak és alkalmasak a 
micellaképzésre (buborékok).
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60. ábra: A felületaktív anyagok elhelyezkedése az alveolusok belső felszínén.

A tüdő alveolusaiban azonban éppen a kis felületű buborékok képződése ellen hatnak. 
Belégzéskor a surfactant segítségével a léghólyagocskák átmérője kb. kétszeresére nő (60. 
ábra). A surfactant mennyisége állandó egy-egy léghólyagocskában, a felületi feszültséget 
befolyásoló hatása pedig koncentráció-függő. A belégzés kezdetekor tehát, amikor a 
léghólyagocska feliilete/térfogata a legkisebb, a surfactant koncentrációja a legnagyobb. 
Emiatt ebben az állapotban a legnagyobb a felületi feszültséget csökkentő hatása is. így a tüdő 
tágulásakor a léghólyag is könnyen tágul. A belégzés végére a surfactant molekulák távolabb 
kerülnek egymástól, koncentrációjuk kisebb, a léghólyagokra irányuló felületi feszültség nő. 
A kilégzéskor létrejövő tüdőbeli nyomásnövekedés pedig a felületi feszültség növekedésével 
együtt elegendő ahhoz, hogy az alveolusok „spontán” összehúzódjanak. A felületaktív 
anyagok másik feladata az egymással összeköttetésben lévő léghólyagocskák méretének 
stabilizálása. A koraszülöttek inkubátorba helyezésével az addig nem képződött felületaktív 
anyagok kialakulását biztosítják, így a tüdő megfelelő fejlődését és működését teszik lehetővé.

a.a./A tüdő légterei
A légcsere során a tüdő térfogata folyamatosan változik. Egy légvétel során nyugalomban 
férfiak esetében kb. 500 ml levegő áramlik a tüdőbe/tüdőből. Ezt a mennyiséget respirációs 
levegőként ismerjük (61. ábra). Fizikai aktivitás hatására ennek a respirációs levegőnek a 
térfogata nő. Az erőltetett maximális belégzés hatására további kb. 2500 ml felvételére 
képes egy egészséges férfi. Ezt belégzési tartaléknak (belégzési rezerv) nevezzük. 
Erőltetett kilégzés következtében még, kb. 1000 ml levegő távozhat a tüdőből. Ez a 
kiiégzési tartalék, vagy kilégzési rezerv. A respirációs levegő, a belégzési és kilégzési 
tartalék együtt a vitálkapacitás, melynek értéke egészséges felnőtt férfiak esetén 4000- 
4500 ml. A nők tüdeje kisebb, így vitálkapacitásuk is kb. 1 literrel alacsonyabb érték, 
3000-3500 ml. Erőltetett kilégzés után is marad kb. 1500 ml levegő a tüdőben. Ez az ún. 
reziduális levegő, mely természetesen cserélődik, de mennyisége állandó. Alapvető 
feladata a tüdő alapszerkezetének megtartása. A reziduális levegő és a kilégzési rezerv 
együttesen az ún. funkcionális rezerv értékét adja (kb. 2500 ml). A vitálkapacitás és a 
reziduális levegő összege a tüdő térfogata kb. 5500-6000 ml. Rendszeres fizikai aktivitás 
következményeként, különösen fiatal korban nő a tüdő térfogata és a vitálkapacitás is. Az 
500 ml respirációs levegőmennyiség azonban nem teljesen hasznosul. A légutakban kb.
150 ml levegő marad. Miután itt nincs légzőfelület, a felvett levegő kilégzésnél kiáramlik a 
tüdőből. A légutak tehát anatómiai holtteret képeznek, a felvett 500 ml levegőből valójában 
350 ml 0 2-tartalmát (alveolaris ventilláció) hasznosítjuk. Mivel a levegő 21%-a oxigén a 
hasznos respirációs levegő kb. 73,5 ml felhasználható oxigént tartalmaz.



61. ábra: A tüdő légterei.

a.b./A légzés frekvenciája
Nyugalomban a percenkénti légvételek száma (légzés frekvencia) 12-18. Normális ütemű 
légzés esetén a belégzés ideje kb. 2 s, a kilégzésé 3 s, a két folyamat között általában nincs 
szünet. A légzés szabályos, ritmusos. Ezt hívjuk eupnoenak. Ha két légvétel között 
hosszabb szünet tapasztalható (6-60 s) apnoedú beszélünk. A légzési perctérfogat az egy 
perc alatt felvett levegő mennyisége, amely kiszámítható a légvételek számából és a 
respirációs levegő mennyiségéből. Egy átlagos férfi esetén tehát ez 14 x 500 = 7000 ml.

Az anatómiai holttér figyelembe vétele esetén a hasznosuló levegő mennyisége 14 x 
350 = 4900 ml. Fizikai aktivitás hatására nő a légzésfrekvencia, extrém esetben akár 42 is 
lehet, nő a respirációs levegő mennyisége is (62. ábra). Ez a hiperventilláció. Eupnoe 
esetén a vitálkapacitás kb. 10-12%-t használjuk ki, hiperventilláció esetében ez kb. 50%. 
Tartós fizikai aktivitás hatására (pl. hosszútávú futás) erőltetett kilégzés is segíti a gyors 
légcserét, ennek ellenére a teljes vitálkapacitás kihasználása lehetetlen a nagy 
légzésírekvencia miatt. Ha a hiperventilláció meghaladja az 50-t általában ájulás 
következik be, mert a rendkívül gyors légcsere miatt a gázcsere nem jön létre, az 
oxigénhiányos állapot pedig eszméletvesztést okoz.

Hiperventilláció esetén a légzési perctérfogat jelentősen megnő. Ha a légzésfrekvencia 
40 a respirációs levegő mennyisége pedig 2000 ml, a légzési perctérfogat 80 I. Extrém 
esetben a légzési perctérfogat akár 200 1-re emelkedhet. Terhelés közben a vitálkapacitás 
nem nőhet, hiszen a tüdő térfogata nem változik. Tartós, nagy terhelés hatására azonban a 
mérhető vitálkapacitás csökkenhet. Ennek oka, hogy a légzőizmok elfáradnak (erőltetett 
kilégzés is kialakul), a mellkas maximális tágulását nem tudják biztosítani. Ez azonban 
időleges, a fáradás megszűntével az eredeti vitálkapacitás értékek mérhetőek.
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62. ábra: A légzésszám és a respirációs levegömennyiség változása terhelés hatására.
BT: belégzési tartalék, R: respirációs levegő, KT: kilégzési tartalék, RL: reziduális levegő,

VK: vitálkapacitás.

A légzés fenntartása érdekében a légzőizmok munkát végeznek. Le kell győzniük a 
rugalmas és nem rugalmas tüdőelcmek ellenállását, valamint a légutakban keletkező 
légellenállást. Eupnoe esetén ez a munka az alapanyagcsere 1-2%-a. Nagy terhelés 
hatására azonban különösen az erőltetett kilégzés következtében a munka jelentősen 
megnő.

A vitálkapacitást spirométerrd mérjük. Értéke nemenként és életkoronként változik (19. 
táblázat). Orvosdiagnosztikai jelentőségű, hiszen csökkenése oxigénhiányos állapothoz, 
életminőség romláshoz, súlyos esetben életveszélyhez vezet. Serdülőkorban a hirtelen 
hosszirányú növekedés következtében megnő a törzs mérete, ennek következtében megnő 
.a mellkas és a tüdő térfogata is. Ez mérhető vitálkapacitás növekedést okoz. A rendszeres 
aerob jellegű fizikai aktivitás azonban gyermekkortól bármely életszakaszban 
vitálkapacitás növekedéshez vezet.

A legjelentősebb változás éppen serdülőkorban érhető el (spontán növekedés + fizikai 
aktivitás), ezért ezt az időszakot a légzésfejlődés szempontjából szenzitív időszakként 
ismerjük. Ha 11-12 éves korban nem végez rendszeres fizikai aktivitást a serdülő a 
genetikai potenciálját a tüdő térfogat szempontjából már nem érheti el. A 19. táblázatban 
látható, hogy a gyermekek testtömege és testmagassága alapján számított vitálkapacitás és 
az ugyanazoknál mért értékek eltérnek egymástól. A rendszeresen sportoló gyerekeknél 
azonban már 12 éves korban a számított és a mért érték megegyezik. Ez a növekedésen 
kívül annak is köszönhető, hogy a légzőizmok megerősítése önmagában is a funkció 
javulását okozza.

A vitálkapacitás növekedése nemcsak mozgással, hanem rendszeres énekléssel és fúvós 
hangszereken való zenéléssel is elérhető. Az operaénekesek vitálkapacitása eléri az 
élsportolókét. A légzésfrekvencia gyermekkortól a pubertás végéig csökken a respirációs 
levegő mennyiségének növekedésével párhuzamosan.
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Életkor
Mért

vitálkapacitás
(ml)

Számított
vitálkapacitás

(ml)

Sportolói
vitálkapacitás

(ml)
10 1960 2100 2050

11 2040 2400 2290

12 2130 2500 2530

13 2430 2900 2920

14 2780 3400 3470

15 3120 3600 3980

16 3350 3800 4100

18 3520 4100 4316

19. táblázat: A számított vitálkapacitás a testtömeg és a testmagasság alapján fiatalokban
(Mészáros, 2003).

Felnőtt nők vitálkapacitása 3 - 4 1, a férfiaké 4-5 1. Ettől az élsportolók vitálkapacitása 
sem tér el szignifikánsan. Érdekes módon nemzetközi irodalmak szerint a közép- és 
hosszútávfutók vitálkapacitása nem tér el az átlagostól, labdarúgóknál ezt az értéket 
kisebbnek találták, mint az azonos termetű átlagemberekét. Érdemi eltérést csak úszóknál, 
ill. egyéb vízben történő mozgást végzőknél találtak. Ennek elsősorban az az oka, hogy a 
vízben nehezített a belégzés (felhajtóerővel szemben), ezért nagyobb erőt kell kifejteni a 
mellkas mozgatása érdekében. Hosszútávon ez a mellkas, ill. a tüdő térfogatának 
növekedéséhez vezet. Jelentősebb vitálkapacitást figyeltek meg sífutóknál is. Ha valaki 
tartós fizikai aktivitást végez, clőbb-utóbb légszomjat tapasztal.

Mi lehet annak az oka, hogy az edzett és edzetlen ember tüdeje azonos méretű. A tartós 
szubmaximális terhelés jelentős erőkifejtést igényel a légzőizmoktól is. Mivel a 
légzőizmokat harántcsíkolt izom építi fel, fáradékonyak. A rendszeres nagy terhelés a 
légzőimok adaptációját okozza, ezért ugyanazt a légteret a sportoló hosszabb ideig képes 
kihasználni. A vitálkapacitás tehát semmiképpen nem lehet az edzettség mutatója, 
kizárólag a tüdő és a légutak aktuális állapotára utal.

A tüdő légtereinek kihasználása szempontjából nagyon fontos a „hasi légzés". Légcsere 
akkor is kialakul, ha a rekeszizom csak kissé laposodik el belégzés közben. Ennek 
következtében természetesen a respirációs levegő mennyisége is csökken (pl. 500 ml 
helyett csak 450 ml). Az anatómiai holttér nagysága nem változik (150 ml), tehát az egy 
légcsere során hasznosuló levegő mennyisége jelen példában csak 300 ml, az abban lévő 
hasznosítható O2 mennyisége 63 ml.

A hasi légzés rendszeres fizikai aktivitás hatására spontán kialakul, egyébként tanulni 
kell. Ez különösen igaz a lányokra, akiknek légzése felszínesebb. Megfelelő 
légzőgyakorlatokkal (jógalégzés) azonban ez a mozgás tanítható testnevelés órán is.

A felületes légzés a tüdő felső felét érinti csak, így az alsó 2/3-bán nem történik valódi 
gázcsere. A tüdő vérraktárként azonban éppen az alsó részében funkcionál. Ezért a hasi 
légzés nemcsak a megfelelő légcserét, hanem a gázcserét is szolgálja. A rekeszizom
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kisgyermekkorban magasabban helyezkedik el, mint a pubertás korban, vagy azután. A 
rekeszizom kupolája gyermekkorban a 3-4. borda, míg fiatal felnőttkorban kb. az 5. borda 
magasságában helyezkedik el. Megfelelő mozgatásával (hasi légzés) a respirációs volumen 
jelentősen növelhető.

A légzésfunkciók vizsgálatakor fontos lehet a maximális akaratlagos légzési térfogat 
(Maximai Voluntary Ventillation, MVV). Az MVV-t úgy mérik, hogy 15 másodpercig 
szapora erőltetett légzést végeztetnek az egyénnel, majd ebből kiszámítják az 1 percre jutó 
légzési perctérfogatot. Az így kapott érték kb. 25%-al nagyobb, mint a maximális terhelés 
során mérhető légzési perctérfogat. Fiatal férfiaknál a MVV átlagosan 140-180 1/rnin, míg 
nőknél 80-120 1/min.

b./  A külső és a belső légzés
A légzés lényege az oxigén és a széndioxid kicserélődése egyrészt a vér és a levegő, 
másrészt a vér és a szövetek között. Ez a folyamat az egyes gázok nyomáskülönbségének 
kiegyenlítődésén alapszik. A gázok kicserélődésének egyik fázisa a tüdőben megy végbe. 
Az alveolusait körülvevő kapillárisok vére felveszi a belélegzett levegő oxigénjét és 
ugyanakkor oda CCh-ot ad le (külső légzés). A légzés másik fázisa (belső légzés) a 
szervekben és szövetekben folyik, melyek a lebontás során keletkezett széndioxidot a 
vérnek adják át, miközben ugyanonnan oxigént vesznek fel.

A kilégzett levegő oxigén tartalma csökkent a belélegzett levegőhöz viszonyítva, 
ugyanakkor a CO2 tartalomra ennek fordítottja igaz. A tüdők kilégzéskor nem ürülnek ki 
teljesen, az alveolusokban erőltetett kilégzés után is marad levegő. Ezért belégzéskor a 
tüdők nem kizárólag friss levegővel telnek meg, hanem a belélegzett levegő és az 
alveolusokban visszamaradt levegő összekeveredik.

b.a./Külső légzés
A tüdőbe kerülő légköri levegőnek 21%-a CA, 78%-a N2, a maradék 1% nemesgázokat és 
0,03%-ban C 02-t tartalmaz. A légköri levegő átlagos nyomása 760 Hgmm. Egy 
gázelegyben az egyes gázok nem létesítenek egymással kapcsolatot. Egy gázkomponens 
nyomása tehát akkora, mintha egyedül töltené ki a rendelkezésére álló teret. Ezt a nyomást 
parciális nyomásnak nevezzük. Ha a légkörben tehát 760 Hgmm a nyomás, ez az érték az 
említett gázok parciális nyomásainak (p) összegéből adódik. Az oxigén nyomása tehát a 
760 Hgmm 21%-a, 159 Hgmm (p02), a nitrogéné 592 Hgmm (78%, pN2), a széndioxidé 
0,03%, 0,2 Hgmm (pC02). Ha a légköri levegő beáramlik a tüdőbe a gázok összetétele és 
parciális nyomása nem változik. A gázok diffúzióval terjednek, azaz a nagyobb nyomású 
hely felől a kisebb nyomású hely felé áramlanak.

Az alveolusokban azonban a gázok vizes felülettel (vér) találkoznak. A légköri gázok 
nyomásuknak megfelelően oldódnak bele a vízbe is, különösen igaz ez a széndioxid 
esetében, amelynek oldhatósága nagyobb, mint az oxigéné. A tüdő vénás oldalán az oxigén 
parciális nyomása .105 Hgmm, tehát az oxigén a koncentráció grádiens irányában az 
alveolusból a kapillárisba áramlik (63. ábra).

Az oxigénnel teli vér a szív bal felébejut, majd az artériás rendszer nagyobb ereiből a 
szöveti kapillárisokba. Ekkor az pa02 40 Hgmm (64. ábra). A kapillárisok körüli 
interstitialis folyadékban a pa0 2 30 Hgmm, így az oxigén az interstitialis térbe diffundál, 
onnan pedig a sejtekbe, ahol p.,02 15 Hgmm. Mérések szerint a mitochondriumokban az 
oxigén parciális nyomása 2-5 Hgmm, így a sejten belül is létezik még koncentráció 
gradiens (64. ábra).
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63. ábra: Az oxigén parciális nyomása az alveolusokban.

64. ábra: Az oxigén (A) és a széndioxid (B) áramlási iránya a 
parciális nyomások alapján.
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A széndioxid éppen ellentétesen mozog, de az oxigénhez hasonlóan a koncentráció 
gradiens irányába. A működő sejtekben a pC 02 46 Hgmm, míg az artériás vérben csak 40 
Hgrnm, tehát a sejtből a vérbe diffundál a széndioxid. A vénás vérben ismét 46 Hgmm a 
parciális nyomása, az alveolusokban azonban megint 40 Hgmm. Ez a különbség elég 
ahhoz, hogy a CO2 az alveolusba diffundáljon.

A nyomáskülönbség nem túl nagy, de emlékezzünk, hogy a légköri pC02 0,2 Hgmm! 
Ez a koncentráció gradiens elég nagy ahhoz, hogy a széndioxid egyértelműen a kilégzéssel 
a légkörbe távozzon. A tüdőben lévő levegőben a CO2 parciális nyomása 32 Hgmm.

c./ GázszáUitás a vérben. Az oxigén szállítása a szövetekbe, és a széndioxid szállítása a 
szövetek felöl az aheolusok felé
Bár a p02 meglehetősen nagy az alveolusban a vénás véréhez képest, ha csak a 
vérplasmába oldódna az oxigén, a szervezet oxigénszükségletének kb. 6%-t lenne képes 
biztosítani nyugalomban is, fizikai aktivitás közbeni oxigén-igényünknek pedig csak a 
töredékét. A tüdő kapillárisaiban áramló vér ráadásul igen rövid ideig tartózkodik az 
alveolus felszínén, tovább csökkentve az oldódás valószínűségét. A széndioxid jobban 
oldódik vízben, mint az oxigén, de az sem szabadon áramlik a vérplasmában. Az oxigén 
molekula megkötését a hemoglobin molekula hem része biztosítja. Az alveolusokból a 
vérbe kerülő oxigén nagy része a hemoglobinhoz kötve szállítódik.

A hemoglobinhoz kötött oxigén oxihemoglobint alkot. Minden hemoglobin molekula 4 
0 2-molekula megkötésére képes (ld. A sportmozgások biológiai alapjai 1. kötet, 25. ábra). 
Az oxigént a hem molekularészlet nem kovalens kötéssel köti és csak abban az esetben, ha 
a vas-ion 2+ töltésű formában (ferro-ion) van jelen. A globin a hem részhez képest egy 
óriási molekula (óriásfehérje), a szerepe azonban a hem környezetének apolárissá tétele. 
Ilyen apoláros molekulához nem fér oda a vízmolekula, s nem képes rontani a hem 
oxigénkötő képességén. A vér oxigén szállító képessége azon múlik, hogy mennyi és 
milyen állapotú hemoglobin áll rendelkezésre. (Az emberben a normális hemoglobin 
koncentráció 2-2,6 g/1). Minél több oxigén kötött a hemoglobinhoz, annál egészségesebb 
egy személy légzőrendszere. Ha minden hemoglobin molekula oxigén-kötőhelye foglalt 
100%-os oxigén szaturációról (telítettségről) beszélünk. A teljes szaturáció az oxigén 95- 
100 Hgmm-es nyomásánál érhető el. Miután nyugalomban normális körülmények között a 
kötőhelyek 97-98%-a foglalt, az oxigén szaturáció 97-98%-os.

A 90%-os,. vagy ezalatti artériás szaturáció súlyos oxigénhiányhoz vezet (hypoxemia), 
amelynek látható tünete a cyanosis, hyperkapnia, széndioxid felhalmozódás. Az arc sápadt, 
a száj és környéke lilás színezetű. Hypoxemia kialakulhat anémia következtében is. Az 
oxigén-szaturációt pulzoximéterrel mérjük. A hemoglobin 02-kötő képességét egy 
szigntoid alakú telítési görbével jellemzik (65. ábra, N grafikon). Ha az oxigén parciális 
nyomása 20-60 Hgmm közötti érték, akkor kötődik legintenzívebben a hemoglobinhoz. 
Fontos érték az 50%-os szaturáció (P50). A P50 vizsgálatakor azt figyeljük, hogy mekkora 
p02-nél következik be ez az állapot. A hemoglobin oxigénnel való telítettségét több 
tényező is befolyásolja. Ezek közül a legfontosabbak a hőmérséklet, a vér pH-ja és a C 02- 
koncentrációja.

A vér pH-jának csökkenése (savasodás, H+-koncentráció növekedése) csökkenti a 
hemoglobin affinitását, a szaturáció csökken. A C02-koncentráció növekedése is csökkenti 
a hemoglobin CB-kötő képességét. Ennek jelentősége elsősorban abban áll, hogy magasabb 
széndioxid tartalom mellett a vér könnyebben leadja a szállított oxigént a szövetek felé.

A hőmérséklet emelkedése szintén a hemoglobin oxigén leadását gyorsítja. (Magasabb 
hőmérsékleten gyorsabb az anyagcsere, nagyobb az oxigénigény.)
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65. ábra: A hemoglobin-szaturációs normál (N) állapotban. A szaturációs képességet 
megváltoztatja az alacsony C 02-koncentráció (lúgos pH) és alacsony hőmérséklet (A); a 
magas C02-koncentráció (savas pH) és magasabb hőmérséklet (B); valamint a vashiány

(C).

Alacsonyabb hőmérsékleten az oxigén stabilabban kötődik a hemoglobinhoz, 
nehezebben disszociál. A 2,3-difoszfo-glicerát (2,3 DPG) szintén szabályozza a 
hemoglobin-szaturációt. Ez a molekula a globinhoz kötődve csökkenti a hemoglobin 
oxigénkötő affinitását. Jelentősége a terhesség idején, valamint magaslaton megnő. 
Magaslaton a pC>2 kisebb, mint tengerszinten, a szervezet oxigén-hiányos állapotba kerül. 
Az adaptálódási folyamat részeként megnő a vérben a 2,3-DPG-szitje, ami a hemoglobin 
deoxigenálását fokozza. Ha a szállított oxigén gyorsabban disszociál a hemoglobinról, a 
szövetek nagyobb mennyiségű oxigénhez jutnak, az oxigénhiány csökken.

d./ Belső légzés. Gázcsere a sejtek és a vér között
A nyugalmi légzés során percenként kb. 250 ml oxigén jut a vérbe és kb. 200 ml CO2 jut a 
vérből a tüdőbe. Nehéz aerob munka hatására ennek akár 25-szőrösére is emelkedhet az 
02-felvétel. A légzés alapvető feladata nagyjából állandó szinten tartani az oxigén és a 
széndioxid koncentrációt a vérben.

d.a./A széndioxid szállítása
A sejtlégzés során CO2 termelődik a sejtekben. Gáz lévén szintén a koncentráció grádiens 
irányába diffundál. Emlékezzünk, a sejtekben a CO2 46-50 Hgmm, a vérben 46 Hgmm, 
míg a tüdő alveolusaiban csak 40 Hgmm. A széndioxid szabadon áramlik át a 
membránokon. A vérbe jutva azonban a vörösvértest membránján lévő szénsav-anhidráz 
nevű enzimmel találkozik (66. ábra). Az enzim szénsavvá alakítja a következő egyenlet 
alapján:

C02 + H20 = H2CO3

A szénsav disszociál:

H2CO3 = H+ + HCOj"
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HCO3' és H+ segítségével szénsavat képez, majd ez bomlik széndioxidra és vízre. A CO2 a 
koncentráció grádiensnek megfelelően az alveolus belső felszíne felé áramlik.

A hidrokarbonát-ion már viszonylag stabil, a vérplasmában szállítódik az alveolusok 
membránja felé. A H+-ion pedig az oxigént nem kötő szabad hemoglobin-molekulához 
(Hb) kapcsolódik a vörösvértestben.

H+ + Hb' = HHb

Ha nagy mennyiségben termelődik CO2, csökken a hemoglobin 02-kötő képessége (a 
szaturáció csökken). A vér az alveolusok membránjához jut, ahol a szénsav-anhidráz a 
HCCV és H+ segítségével szénsavat képez, majd ez bomlik széndioxidra és vízre. A CO? a 
koncentráció grádiensnek megfelelően az alveolus belső felszíne felé áramlik.

66. ábra: A széndioxid szállítása a vérben (A) és kijutása az alveolusba (B).
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e./Sejtlégzés, a felvett oxigén segítségével sejtanyagcsere, széndioxid termelődés 
A kapillárisban az oxigén parciális nyomása 40 Hgmm, a szövetközti térben már csak 30 
Hgmm, a működő sejtek cytoplasmájában vizsgálatok szerint 15 Hgmm a pCh. Ez a 
koncentráció grádiens segíti az oxigén sejtekbe jutását.

A cytoplasmában az oxigén kis mennyiségben hasznosul, valódi jelentősége a biológiai 
oxidációban van. A lebontó anyagcserefolyamatok (kalorigén anyagok lebontása) főként 
oxigén jelenlétében lehetségesek. így pl. a glükóz lebontásából származó energia 
nagyrésze, a terminális oxidációban keletkezik. A terminális oxidáció a mitochondriumok 
belső membránjában zajlik. A mitochondriumokban az oxigén parciális nyomása néhány 
Hgmm (2-5), így a cytoplasmából a mitochondriumba vándorló oxigén teszi lehetővé az 
ATP termelését. (A lebontó anyagcsere-folyamatokat részletesen ld. A sportmozgások 
biológiai alapjai I. kötet, Az izomösszehúzódás molekuláris mechanizmusánál).

3.6. A légzés szabályozása
Mind belégzéskor, mind kilégzéskor számos izom lép működésbe, vagy éppen gátlódik 
működése. Belégzéskor a külső bordaközi izmok húzódnak össze és emelik meg a 
bordaketrecet, míg erőltetett kilégzésnél a belső bordaközi izmok húzódnak jössze. A 
légzőizmok összehúzódásának és elernyedésének ritmusa úgy szabályozódik, hogy az 
alveoláris tér gázösszetétele (pC>2 és PCO2) az igényekhez igazodjon. Ez a koordinált 
működés az agytörzsi idegközpontok befolyása alatt áll. Innen indulnak ki azok a motoros 
impulzusok (pályákon át), melyek a 3-5 nyaki ill. 1-12 mellkasi gerincvelői szelvény 
mozgató sejtjeihez érkeznek. Az innen induló somatomotoros sejtek axonjai a 
rekeszizomban, ill. a bordaközi izmokban végződnek (67. ábra).

A légzőközpontok helyét és alapvető funkcióját átmetszéses kísérletekkel állapították 
meg. Ha az agytörzset a nyúltvelő alatt vágták át, mindenfajta légzés megszűnt. Ha 
azonban a gerincvelő egyik szakaszát vágjuk át, a légzés változatlan marad. Ha a híd fölött 
metszük át az agyat, akkor is megmarad a szabályos légzés. A légzőközpontok tehát a 
nyúltvelőben és a hídban vannak.

A domináns szerepet a légzőközpontok (légzőcentrumok) játsszák ezek, az agytörzs) 
formatio reticularisban bilaterálisán helyezkednek el. Ezek automatikus, elszórt sejtekből 
álló központok, a ki-, és a belégzésért felelősek. A belégző sejtek (1-sejtek) belégzéskor 
míg a kilégzők (E-sejtek) kilégzéskor aktívak. Belégzéskor az E-sejtek, míg kilégzéskor az 
1-sejtek működése gátlódik. Ezt az akarattól független működést az 1-sejtek biztosítják. 
Tüzelésük 12-16 belégzést generál percenként. Míg az 1-sejtek aktivitása spontán 
bekövetkezik, az E-sejtek csak más sejtek hatására kezdenek el tüzelni. Az E-sejtek 
tüzelését az I-sejtek serkentik. Ha az I-sejtek aktivitása nő, a légzés mélyül vagy gyorsul.

A központok további vizsgálatakor azt is figyelembe kellett venni, hogy a nervus vagus 
(X. agyideg) intakt, vagy azt is átmetszették. Ha a X. agyideg sértetlen marad, a különböző 
sejtcsoportok funkciója nem, vagy csak részlegesen állapítható meg. A tüdőben lévő 
feszülést érzékelő receptorok is segítik a légzés szabályozását. Normál légzés során 
szerepük nem jelentős, ha azonban erőltetett belégzésnél a respirációs volumen eléri az 1 
litert, gátló impulzusokat küldenek az agytörzsi I-sejtek felé, a tüdő túlfeszítését 
elkerülendő.

A légzés szabályozásában olyan központok is szerepet játszanak, melyek a ki- és 
belégzési központok működését koordinálják, gördülékenyebbé teszik. Ezek a központok a 
hídban találhatók. Ha a vagust átmetsszük, valamint a híd tetején és közepén is. ejtünk 
vágást, az I-sejtek folyamatosan tüzelnek és az állat állandó belégzés közben megfullad. A 
hídnak ezen a területén tehát olyan sejtek vannak, amelyek az I-sejteket folyamatosan 
serkentik (apneuziás központ). Az apneuzia azonban csak akkor alakul ki, ha a híd felső 
harmadát átvágjuk. Ez tehát azt jelenti, hogy a híd felső harmadában is van egy terület,
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amely az apneuziás központot irányítja (pneumotaxiás központ). Ha a híd alját metsszük át, 
a légzés szabályos és állandó marad, bizonyítva a nyúltvelői önálló ritmuskeltés 
képességét. Meg kell jegyezni azonban, hogy ilyenkor egyes légvételek sóhajtásszerüek 
lesznek.

Az agykéregben a külvilág ingereire keletkezett izgalmi és gátló folyamatok a légzést 
serkenthetik, vagy gátolhatják. Hirtelen erős ingerre pl. fájdalom, a légzőközpont az 
agykéreg felől érkező erős ingerület hatására belégzést hoz létre, majd ilyen állapotban 
rövid időre megállítja a légzést „eláll a lélegzetünk”. Az agykéreg az akaratlagos 
légzésszabályozás fő helye. A szabályozott légzés teszi lehetővé az éneklést, fúvós 
hangszeren zenélést, úszást stb. Az agykéregből a corticospinalis pályán keresztül jutnak el 
az impulzusok a gerincvelő megfelelő szelvényéig.

67. ábra: A légzés szabályozásában résztvevő idegrendszeri egységek és hatásaik.
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A légzőközpontok kapcsolatban vannak a köztiagy vegetatív központjaival is. így 
alkalmazkodnak a vérkeringéshez, a hőszabályozáshoz stb. A központok információt 
kapnak azoktól a receptoroktól, melyek az érpálya különböző szakaszain találhatók. Ezek 
jelzik a szervezetben uralkodó vegyi és fizikai viszonyok változását. A légzöközpontok 
legerősebb ingere a vér CO2 tartalma.

3.6.1. A légzés kémiai szabályozása
A CO2 és O2 parciális nyomása nagyjából állandó az átlagos napi tevékenységek közben. A 
légző-reflexek működését az oxigén és a széndioxid parciális nyomása mellett a 
hidrogénion koncentráció befolyásolja, de elsődlegesen a széndioxid koncentrácjó^ 
szabályoz. Ha a vérplasma CC>2-koncentrációja nő, a légzés szaporább lesz, ha csökken a 
ventillációs ráta is csökkenni fog. 1 Hgmm-es pCCh-változás jelentős ventillációs 
következményekkel jár.

3.6.2. Nyúltvclői légzőközpontok
A nyúltvelői légzőközpontok közvetlenül reagálnak a nyúltvelőn átáramló vér CO2 
tartalmának változására. A nyúltvelő ventrális oldalán a be- és kilégző sejtcsoportoktól 
függetlenül kemoreceptorok találhatók, amelyek a CC^-koncentrációjának változására 
érzékenyek. A kemoreceptorok érintkeznek az agykamrában lévő agyfolyadékkal (liquor).

A széndioxid bármely membránon átdiffundál. A vérből a liquorba jutó CO2 a 
szénsavanhidráz segítségével HCO3' ionná és H+- ionná alakul. A kemoreceptorok a 
hidrogén-ion koncentrációját érzékelik. Ha tehát a C02-koncentráció nő, a hidrogén-ion 
koncentráció is nőni fog, a légzésszám fokozódik a normális parciális nyomás 
visszaállítása érdekében. Ha a hidrogén-ion koncentrációja csökken, a légzésszám is 
csökkenni fog.

Ilyen kemoreceptorok a periférián is találhatók, amelyek közvetlenül a vérplasma CO2- 
tartalmát érzékelik. Szerepük kevésbé tisztázott.

3.6.3. A glonius aorticum és a glomus caroticum

A légzés kémiai szabályozásának másik útja a glomus aorticum és a glomus caroticum 
kemoreceptorain keresztül történik. Ezeknek a receptoroknak az adekvát ingere a vér O2. 
nyomásának változásai. A receptorok ingerületét a IX. és a X. agyideg afferens rostjai a 
nyúltvelőbe vezetik, és ezek az ingerületek reflexesen befolyásolják a légzőközpont 
aktivitását. A pC>2 változásán keresztül csak abban az esetben módosul a légzés, ha jelentős 
parciális-nyomás esés következik be, ha az artériás pCh < 60 Hgmm. Ez csak jelentős 
hypoxia, hypoventilláció, vagy tüdőbetegségek következményeként alakul ki, normál 
homeostaticus körülmények között szerepük kisebb.

3.7. A légzőrendszer leggyakoribb betegségei

a.I Légmell (pneumothorax, PTX)
A tüdő, vagy a mellkas sérülésének következtében levegő kerül a mellhártya két rétege 
közé. Emiatt megszűnik a negatív mellüregi nyomás, a tüdő kollabál (összeesik). Ezután a 
tüdő nem, vagy csak kis mértékben követi a mellkas mozgásait. Nehéz lesz a légzés, a 
szervezetben oxigénhiány lép fel, melynek hatására rosszullét, ájulás, súlyos esetben halál 
áll be. A tüdő, vagy a mellkas sérülése létrejöhet szúrt sérülés hatására, baleset, nagy 
titődés következtében. Serdülőkorban, abban az esetben is előfordulhat, ha a mellkas és a 
tüdő hirtelen növekedése és a kötőszövet szaporodása időben jelentősen eltér egymástól. 
Ennek eredményeként nagyobb fizikai aktivitás hatására levegő kerülhet ki a tüdőből, 
nehézlégzés, mellkasi szorító érzés kíséretében. Általában néhány napon belül a levegő
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kiáramlik a mellkasból vissza a tüdőbe. Ha azonban nyugalomban is nehézlégzést 
tapasztalunk, esetleg a szorító érzés fokozódik, feltétlenül orvoshoz kell fordulni. A 
kezelés során visszaállítják a „vákuumot” a mellkasban. Néhány nap alatt kiszívják a 
levegőt a pleurák közül, ill. mellkas, vagy tüdősérülés esetén spontán összetapadna a két 
lemez.

b./  Hörgőgyulladás (bronchitis)
A hörgők (légutak) gyulladása, amelynek két típusát ismerjük. Az akut bronchitis a felső 
légutak fertőzésével jön létre, s ezt elsősorban vírusok okozzák (68. ábra). A bakteriális 
fertőzés ritkább, inkább a hörgők endothel sejtjeinek sérülése következtében alakul ki. Az 
akut bronchitis tünetei a köhögés, orrdugulás, orrfolyás, száraz torok érzése, hőemelkedés, 
váladékképződés. Általában különösebb kezelést nem igényel. Mivel többnyire vírus 
eredetű kezeléséhez antibiotikum nem szükséges. A fölösleges antibiotikum kezelés csak a 
rezisztens baktériumok kialakulásának kedvez. Az esetleges lázcsillapítás mellett, 
orrcsepp, vagy köptető szükséges. Többnyire kezelés nélkül is néhány napon belül 
megszűnik.

A krónikus bronchitis egy obstruktiv tüdőbetegség. A betegség kialakulásának egyik 
jele a két-három hónapig tartó köhögés, amely évente megismétlődik, sípoló légzés, 
légszomj különösen terhelésre szintén tapasztalható. A köhögés gyakran ébredés után a 
legerősebb, ilyenkor váladék felköhögése is tapasztalható. A krónikus bronchitis a 
nyálkahártyák ismétlődő sérülésével, vagy irritációjával jön létre. A sérült nyálkahártya 
begyullad, ödémás lesz, váladék képződik. Ennek hatására a bronchusok beszűkülnek, a ki- 
és belégzés is nehezített. A krónikus bronchitisek többsége dohányzás/pipázás hatására 
alakul ki, de az erősen szennyezett, poros levegő, irritáló gázok gyakori belégzése szintén 
bronchitishez vezethet.

68. ábra: A tüdő betegségei.

A krónikus bronchitis férfiakban gyakoribb, mint nőkben (doliányzás gyakorisága, 
bányászat, vegyipar). A többi hasonló betegséggel ellentétben kilégzéskor nem marad túl 
nagy levegőmennyiség a tüdőben. Légzésfunkciós vizsgálatokkal tehát jól elkülöníthető pl. 
az asztmától (ld. később).
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c. /  Tüdőtágulal (emphysema)
A betegség lassan, szinte észrevétlenül alakul ki. Progresszív folyamat, első jele a 
légszomj. Obstruktiv folyamat, hasonlóan a krónikus bronchitishez. Emiatt egy csoportba 
sorolják a két betegséget (COPD, krónikus obstruktiv tüdőbetegségek).

Legfőbb oka krónikus bronchitis megléte, azaz gyakran a dohányzás. A dohányfüst 
tüdőbe szívásakor részben a hőmérséklet, részben a mérgező anyagok hatására (kátrány, 
formaiin stb.) a légutak (bronchiolusok) és a léghólyagok gyulladása jön létre. A 
tüdőalveolusok összeesnek, ennek következtében a légzőfelület csökken, a gázcsere nem 
megfelelő, innen a légszomj. Ez visszafordíthatatlan folyamat, az elhalt alveolusok helyett 
nem képződnek újak.

Az összeesett légzőfelület ellensúlyozására a mellkas megnagyobbodik (hordó alakú 
mellkas), a rekeszizom pedig ellaposodik. A gázcserében először a kilégzés nehezítettsége 
miatt magasabb széndioxidszint jellemző, később azonban már az oxigén-szaturáció is 
csökken. Ennek ellensúlyozására a pulmonaris erek összehúzódnak (vasokonstrikció). A 
kisvérkörben megnő a nyomás, a magasabb vérnyomás állandósulása nagy terhet ró a 
szívre, ill. a nagyerekre. A betegség következményei jelentősen csökkenthetők a 
dohányzás abbahagyásával, ill. a rendszeres, kis-közepes intenzitású fizikai aktivitással.

d. /Allergia
Az allergia a modern kor egyik népbetegségévé vált. Az immunrendszer 
túlérzékenységének (hypersensitivitás) következtében alakul ki. Ezt az állapotot atópiámk 
nevezik. A túlérzékenység különböző formái közül az allergiát azonnali hypersensitivitás 
jellemzi.

Egyes anyagok kémiai szerkezete hasonlít bizonyos antigénekére. Ezek a túlműködő 
immunrendszert ingerük, valódi immunválaszt alakítanak ki. Az allergiás reakciót kiváltó 
anyagokat allergóneknck nevezzük. Allergén hatására a Th2 (T lymphocyták, helper/segítő 
sejtek) sejtek aktiválódnak, melynek hatására a B lymphocyták IgE antitesteket termelnek 
(68. ábra). Az IgE a szövetekben jelen lévő hízósejtekhez (mastocyta) kapcsolódik, azokat 
histamin és más gyulladáskeltő anyagok termelésére serkenti. Histamin hatására bőrtünetek 
(csalánkiütés), bőrpír, emésztőrendszeri zavarok, orrfolyás (szénanátha), tüsszögő- 
rohamok stb. alakulhatnak ki. A tünetek kialakulási helye és típusa függ az allergéntől.

Az ún. kontakt allergiák a leggyakoribbak. Kontakt allergia alakul ki pl. pollenek, 
házipor hatására. Az allergénnel való első találkozáskor általában csak érzékennyé 
(sensibilizatio) válik a szervezet az allergénre, viszonylag nagy mennyiségben termelődik 
IgE. A második allergénnel való találkozás után a vérben nagy mennyiségben jelen lévő 
IgE hatására azonnali reakció tapasztalható, a tünetek súlyosabbak. Bizonyos 
túlérzékenységek következtében anaphilaxiás sokk is kialakulhat.

Az anaphilaxiás sokk során olyan nagy mennyiségben szabadul fel histamin, hogy 
súlyos szöveti ödémát okoz. Ez az ödéma érintheti a nyaktájékot, mellkast, nehézlégzést, 
fulladást eredményezhet. Számtalan allergént ismerünk, csoportosításuk alapján ismerünk 
bőrrel való érintkezés hatására kialakuló allergiát. Ilyenek a pollenek, állatok szőre, elhalt 
bőre, mérgező növények, gumikesztyűk, kémiai anyagok, továbbá darázs és méhcsípés, 
amelyek anaphilaxiás sokkot is kiválthatnak.

Az emésztőrendszerbe került bizonyos gyógyszerek (pl. antibiotikumok), egyes 
anyagok (pl. mogyoró), szintén nagyon veszélyesek lehetnek. Gyakori allergén a házipor, 
amely a légzőrendszeren keresztül jut a szervezetbe, csakúgy, mint a pollenek, a penész, 
állati maradványok (szőr, hám, szőrre száradt vizelet). A porallergiát valójában a porban 
lévő poratkák ürüléke, elhalt maradványai és a por együttesen alakítják ki. A poratka kb. 
0,5 mm nagyságú pók, amely elhalt hámszöveten él. így az ember bőrén, ill. hámszövetet 
nagy mennyiségben tartalmazó helyeken található (ágy, tolipárna, tollpaplan, szőnyeg,
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pliissállatkák stb.). Ez az állat ki nem irtható, mennyisége azonban csökkenthető. 
Szőnyegpadló helyett feltétlenül javasolt a felmosható burkolat, tapéta helyett a festett fal, 
toll ágynemük helyett mosható, müszálas párna, paplan. A plüssállatokat legalább 
háromhetente ki kellene mosni. A paplant, párnát gyakran kellene napfényen szellőztetni. 
Az atkák a párás környezetet szeretik, a napfény egyrészt kiszárítja a környezetüket, 
másrészt elöli az atkák egy részét. Minél kevesebb porfogót kell tartani a lakásban. A 
háziállatok tovább növelik az atkák számát, ráadásul maguk is allergizálhatnak (rágcsálók, 
kutya, macska, madarak).

A pollenek közül sok okozhat allergiát. Elsősorban a szélbeporzású növények termelnek 
nagy mennyiségben pollent. Ilyenek a mogyorófélék, a fufélék, a nyírfák. A
pollenallergiák szezonálisak, csak az adott növény virágzási idejében tapasztalhatóak a 
tünetek, egyéb időszakokban nem. Az utóbbi időben Magyarországon a legismertebb 
allergén a parlagfű (Ambrosia) pollenje. Nagyon életképes gyomnövény, akár 1-1,5 m 
magasra is megnőhet. Fürtös virágzata augusztus-szeptemberben önti pollenjeit. 
Elsősorban parlagon hagyott területeken tenyészik (innen a neve is), de bárhol
megjelenhet. Magyarország különösen fertőzött terület Európában. Megfelelő
odafigyeléssel mennyisége jelentősen csökkenthető lenne. A parlagfű pollenje bőr alá adva 
az arra érzékenyeknél fél percen belül allergiás reakciót eredményez.

Az allergia bármely életkorban kialakulhat. Ha a szervezet aktuális fiziológiai állapota 
nem túl jó és a szervezet nagy mennyiségű allergénnel találkozik, a scnsibilizatio 
létrejöhet. A leggyakoribb megjelenési ideje azonban az élet első 10 éve. Fiatal korban 
viszonylag könnyen „kinőhetők” bizonyos allergiák. Ilyenek lehetnek a tej és tojásfehérje 
allergiák, egyes gyümölcsök okozta csalánkiütések, emésztőrendszeri allergiák. Óvatos kis 
mennyiségű alkalmazásukkal desensibilizalódik (megszűnik az érzékenység) a szervezet. 
A desensibilizálást alkalmazzák gyógymódként is. Bizonyos időközönként nagyon kis 
dózisban juttatják az allergént a szervezetbe, reménykedve abban, hogy a szervezet 
„hozzászokik” az allergénhez. Ez a gyógymód csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható, 
mert fennáll az anaphilaxiás sokk lehetősége is. Az allergiára való hajlam öröklődik, az 
azonban nem valószínű, hogy ugyanarra az allergénre lesz érzékeny az utód is. Az allergia 
kialakulásának valószínűsége jelentősen megnő, ha a csecsemő életének első évében kapott 
antibiotikumot, ill. ha nem természetes úton született (császármetszés). A fiúk gyakrabban 
lesznek allergiásak, mint a lányok, de az asztma a lányoknál gyakoribb. A felnőttkorban 
kialakuló allergiák esetén már nem jellemző a nemek közti különbség.

Az allergia kialakulásával kapcsolatban kétféle elmélet létezik. Az egyik szerint a 
modern társadalmak tagjai igen nagy mennyiségben fogyasztanak és használnak olyan 
tápanyagokat, kozmetikumokat stb. melyek tartósítószer, növényvédőszer tartalma, 
illatanyaga, stb. méreg, vagy allergén a szervezet számára. Ezek az anyagok folyamatos 
túlműködésre késztetik az immunrendszert, amely egy idő után az ártalmatlan molekulákra 
is sensibilissé válik.

A másik elmélet szerint a modern társadalmak túl nagy higiéniája okozza az allergia 
rohamos terjedését. Ezt igazolja az a tény is, hogy a fejlődő, szegény országokban 
lényegesen kevesebb az allergiás beteg. Bizonyos baktériumok és vírusok egy T hI sejtek 
által médiáit immunválaszt alakítanak ki. Ennek következtében a Tu2 sejtek elnyomott 
állapotba kerülnek. Ha a Tul sejtek nem találkoznak a megfelelő mikroorganizmusokkal és 
nem aktiválódnak, a Th2 sejtek aktívvá válnak, és ennek következtében kialakul a 
hypersensitivitás. Ha túl steril környezetben él tehát az egyén, vagy túl sok védőoltást kap, 
az immunrendszer nem találkozik elegendő antigénnel (pathogénnel), nem aktiválódhat 
ellenük, ezért egy idő után az antigénszerü anyagok ellen fordul. Ezt az elméletet támasztja 
alá az is, hogy a nagyobb családokban, ahol a gyerekek többféle patogénnel találkoznak, 
ritkább az allergia, mint az egy gyermekes családok gyerekeinél. Ismert az a tény is, hogy
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az allergiás megbetegedések száma ugrásszerűen nőtt az országok gazdagodásával 
párhuzamosan. A kisgyermekek minél több antibakteriális anyaggal találkoznak, annál 
valószínűbb egy későbbi asztma kialakulása. Érdekes megfigyelés az is, hogy az ivóvíz 
klórozásával eltűntek belőle olyan egysejtűek és férgek, amelyek toxinja valószínűleg 
szintén fontos a ThI sejtek aktiválásához, ill. a Th2 sejtek elnyomásához (szupresszálás). 
Mindkét elmélet alátámasztására találunk példákat.

Az allergia kimutatása többféle módszerrel is lehetséges. Ismertek a bőrtesztek. Ezek 
során az alkar belső felszínére vagy a hátra, jól meghatározott helyre és sorrendben apró 
bőrsérüléseket okoznak (karcolás). Ezt követően minden egyes sérülés felszínére egy 
meghatározott allergént juttatnak. Ha a vizsgált személy allergiás egy adott anyagra, akkor 
30 percen belül a sérülés helyén bőrpír keletkezik, súlyosabb esetben a bőr megduzzad 
(ödémás lesz). Az orvos a reakció milyensége alapján osztályozza az allergiát ún. egy 
keresztestől (+, enyhe), négy keresztes (++++, nagyon súlyos) fokozatig. A legegyszerűbb 
gyógymód az allergénnel való találkozás elkerülése. Ez lehetséges ételallergiák, 
gyógyszerallergiák esetében, nem oldható meg azonban pl. a pollennel és porral való 
találkozás teljes kiiktatása, ezért egyéb terápiákra is szükség van.

A másik módszer az allergén felismerésére egy vérvizsgálat. A különböző kontakt 
allergiák tesztelésére kifejlesztettek egy immunológiai módszert. Vérvétel után a 
vérplasma adott allergénre vonatkoztatott IgE szintjét határozzák meg, vagy a plasmában 
található teljes IgE mennyiséget, ebben az esetben nem megfelelően specifikus a teszt. A 
vizsgálat eredményei alapján kb. 70-75%-os valószínűséggel határozató meg specifikusan 
egy adott allergénre való érzékenység. A módszer az anaphilaxia elkerülésére kiválóan 
alkalmazható.

Az allergia kezelésére számos módszer és gyógyszer használatos. Az öngyógyítás csak 
akkor ajánlatos, ha az egyén pontosan ismeri az allergént/allergéneket, szakorvossal 
egyeztette allergiája súlyosságát, jellegét. A természetes gyógymódokkal a tünetek 
csökkenthetők, vagy ha az allergia szezonális, az allergiás időszak lerövidíthető. Számos 
allergia esetén a táplálkozási szokások megváltoztatása, a sport, egészséges életmód 
feltétlenül javítja az életminőséget, csökkenti a tüneteket. Gyakran előfordul, hogy a 
gyógyszeres kezelés nem kerülhető el, de a szükséges dózis jelentősen csökkenthető.

e./ Asztma (astma bronchiale)
Az allergia egyik formája. Általában 10 éves kor előtt alakul ki és lányoknál gyakoribb, 
mint fiúknál. Valamilyen külső hatásra (allergén, légköri viszonyok) az allergiás 
reakciókra jellemzően nagy mennyiségben histamin szabadul fel a hízósejtekből, minek 
következtében a légutak szűkülete és a nyálkahártya réteg ödémája alakul ki (68. ábra). A 
bronchusok, bronchiolusok keresztmetszete kb. felére csökken, ez pedig a kilégzést 
megnehezíti. Az ödémás sejtek az immunreakciónak köszönhetően még tapadós nyákot is 
termelnek, tovább csökkentve a légutak átjárhatóságát. Ezekkel párhuzamosan a 
légzőizmok is merevebbé válnak. A beteg úgy érzi, hogy egy abroncs szorítja a mellkasát. 
A Világ fejlett országaiban a lakosság egyre nagyobb hányada szenved ettől a betegségtől. 
Csakúgy, mint az allergia más formái, bármely életkorban kifejlődhet, pl. kezeletlen 
pollenallergiák következményeként, száraz levegőjű légterekben való tartózkodás 
eredményeként stb.

Az asztma a sportolók körében is előforduló betegség. Mivel a komolyabb asztmát 
szteroidokkal is kezelik, ezért a sportoló köteles betegségét jelenteni, sportorvosa pedig 
minden a betegséggel, ill. a gyógyszerekkel kapcsolatos eseményt jegyzőkönyvez. 
Ellenkező esetben a gyógyszerek használata doppingvétségnek számít.

Terhelés hatására a sympathicus idegrendszernek köszönhetően a hörgők tágulata alakul 
ki. Egyes személyek esetében azonban a terhelés kezdetét követő 5-10 percben
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hörgőszükület tapasztalható, amely a terhelés vége után fél-, másfél órával magától 
megszűnik. Ezt a terhelés hatására kialakuló asztmának nevezzük (exercise induced 
asthma, EIA). EIA hatására is tapasztalható nyákképződés, nehézlégzés. Provokálja a nagy 
intenzitású anaerob terhelés, a száraz levegő stb. Nagy intenzitású mozgás esetén jelentős 
hő és páravesztés alakul ki a légutakban, ami okozhat hörgőszűkületet.

Az asztma mindkét fajtája esetében fontos a légzőizmok megerősítése, a szabályozott 
légzés megtanulása. Ez elérhető rendszeres fúvós hangszereken való zenéléssel, énekléssel 
és természetesen fizikai aktivitással. A sportmozgásnak először lehetőleg aerob jellegűnek, 
kis vagy közepes intenzitásúnak és kb. azonos ritmusúnak kell lennie. Ha megfelelő 
edzettségi állapotba kerül a beteg, már a változó ritmusú és intenzitású mozgásokat is 
javasolják.

Asztma esetén a leggyakrabban javasolt mozgás az úszás. A vízfelszín feletti 10-20 cm 
levegő pormentes, tiszta, páradús, emiatt nem okoz hörgőszűkületet. A vízbe merülő törzs 
a felhajtóerő ellenében mozog, így a belégzés nehezített, a kilégzés könnyített. Ez erősíti a 
légzőizmokat és segít megtanítani a légzés akaratlagos szabályozását. Az uszodák egyetlen 
hátránya a klór lehet. Mivel sok helyen klór-tartalmú vegyszerekkel fertőtlenítik a vizet, s a 
klór önmagában is okozhat légzőrendszeri irritációt, az asztmásoknak figyelniük kell a víz 
esetleges negatív hatásaira is.

Egy másik hatásos módszer a barlangterápia. A barlangok levegője tiszta, páradús, 
télen-nyáron közel azonos hőmérsékletű (kellemesen hűvös). A kis és közepes intenzitású 
terhelés (gimnasztika, gyaloglás, jóga) igen nagy hatékonysággal javítja a beteg állapotát.

A barlangterápia másik formája a sóbarlang. A párás, sós levegő hörgődilatációt okoz, 
gátolja a nyákképződést, ill. oldja a nyákot. Ennek hatására jelentős közérzetjavulás érhető 
el. A rendszeres mozgás mellett nagyon hatékony lehet a jógalégzés megtanulása is.

Mivel az iskolás gyerekek körében is egyre gyakoribb az asztma, az edzőknek, 
testnevelőknek figyelniük kell a mozgások tervezésekor a külső körülményekre (pl. 
„parlagfű szezon” idején ne futtassuk hosszan a gyerekeket a szabadban) is. Bizonyos 
esetekben a mozgás esetleg ronthat a beteg állapotán. Ennek ellenére az asztmásoknak is 
feltétlenül ajánlott a rendszeres mozgás.

/ /  Tüdőgümőkór (tuberculosis, TBC)
A tuberculosis bakteriális eredetű betegség, okozója a Mycobacterium tuberculosis. 
Elsősorban a tüdőt betegíti meg, de más szerveket is megtámadhat a baktérium. A betegek 
köhögésével, tüsszögésével kerül a baktérium a levegőbe, tehát cseppfertőzéssel terjed.

Csak a valódi TBC-s beteg fertőz, a tünetmentes baktériumhordozók nem. Hosszú 
speciális antibiotikum kúrával kezelhető, ha nem veszik időben észre, a betegek 50%-nál 
halálos kimenetelű. Biztos diagnózisa tüdőröntgennel lehetséges. Tünetei a hosszantartó, 
múlni nem akaró köhögés, sárgás köpet, amely vért is tartalmazhat, láz, hidegrázás, fogyás, 
éjszakai izzadás, terhelésre gyors kifáradás.

A fertőzés következményeként elhalnak az alveolusok, helyükbe kötőszövet épül be, 
amely nemcsak a légzőfelületet csökkenti, hanem a tüdőt is merevvé teszi (68. ábra). A 
légzés nehezítetté válik, a két tényező következményeként nehézlégzés, légszomj várható. 
Kötelező védőoltást adnak a TBC ellen (BCG), ennek ellenére Magyarországon is vannak 
megbetegedések. Elsősorban a rossz körülmények között élő embereknél fordul elő, így pl. 
gyakori az Afrikai kontinensen, a fejlettebb országokban többnyire a hajléktalanok 
veszélyeztetettek. A második világháború előtt „magyar betegségnek” hívták, mivel az 
itthoni betegek és halálesetek száma igen nagy volt.

Ha nem a tüdőt támadja meg a baktérium, akkor többnyire idegrendszeri, 
immunrendszeri tüneteket produkál. Ez elsősorban gyerekeknél fordul elő. Bár a baktérium 
a gazdaszervezetben szaporodik, hosszú ideig túlél gazdaszervezeten kívül is. A Myco-
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bacterium szarvasmarhában élő változata is képes megbetegíteni az embert, de a tej 
pasztörizálásával ezt a terjedési formát a fejlett országokban megszüntették. A betegség 
kialakulási valószínűsége jelentősen megnő szilikózis, vagy folyamatosan magas 
portartalom mellett végzett munka esetén. A túl sovány testalkat (BMI<18,5) is növeli a 
betegség kialakulási valószínűségét. Veszélyeztetettek a droghasználók, cukorbetegek is. A 
betegségre való hajlam valószínűleg örökölhető. 
g j  Tüdőrák (tumor)
Á  tüdő bronchusaiban létrejövő kóros sejtszaporodási folyamat. Többféle külső hatásra 
létrejöhet, de jelenleg a vezető ok a dohányzás. Korábban elsősorban férfi betegségnek 
számított, de a női dohányzás elterjedésével ebből a szempontból is megtörtént az 
emancipáció. Sajnos a passzív dohányzás következtében is kialakulhat tumor a tüdőben. 
Az első tumoros elváltozás a bronchusok belső falának megvastagodása (68. ábra), ill. a 
csillós hámsejtek eltűnése. A csillószőrök hiányában nem történik meg a légutak szűrése 
sem (porszemcsék, apró szilárd részecskék), így könnyen alakulhatnak ki fertőzések is. 
Minden külső irritáció tovább serkenti a sejtek osztódását. A folyamat addig tart, míg a 
bronchusok/bronchiolusok elzáródnak, az alattuk lévő légzőfelületen gyulladás keletkezik, 
amit csak a megfelelő tüdőszövet eltávolításával lehet megszüntetni. Ha a tumorsejtek 
leszakadnak a bronchusról, s a vérkeringéssel más szövetekbe is bekerülnek, újabb 
területeken alakulnak ki tumor gócok (metastasis).

h./ Tiidőembólia, tüdőoedéma
A tüdőkeringés egyik erében vagy testi vénákban kialakuló vérrög hatására az adott 
tüdőterület légzőfelülete nem kap elegendő vért, a gázcserében nem tud részt venni. Ezt 
nevezzük tüdőembóliának. Ha ez az állapot hosszabb ideig eltart, az adott tüdőszövet elhal. 
Gyakoribb azonban a tüdőoedéma, amely a keringés romlása miatt alakul ki. Ha a szív nem 
képes megfelelő erővel pumpálni a vért a kisvérkör felé, a nyomásviszonyok jelentősen 
megváltoznak a tüdőben. Ennek hatására a vérplasmából víz szivárog az alveolusokba, 
akadályozva ezzel a gázcserét. Hatására légszomj, mellkasi szorító érzés alakul ki, amely 
fokozódik, ha a beteg lefekszik. Emiatt az ilyen betegek csak karosszékben tudnak aludni. 
A keringési probléma megszüntetésével a légzési zavarok is megszűnnek, ellenkező 
esetben azonban a tüdőoedéma életveszélyes.
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4. FEJEZET

AEROB-KAPACITÁS

Az aerob-kapacitás a szervezet azon munkavégző képessége, amelyet megfelelő 
oxigénellátás mellett képes elvégezni. Az oxigénfelvevő képességet alapvetően az 
edzettség befolyásolja. A megfelelő oxigénfelvételhez tulajdonképpen nem a nagy tüdő 
(vitálkapacitás) hanem a vér megfelelő oxigénszállító-, valamint a sejtek oxigén 
felhasználó képessége szükséges. A megfelelő szállító funkció függ a vér vörösvértest 
számától, a vörösvértest oxigénfelvevö képességétől (hemoglobin mennyisége), az izmok 
kapillarizáltságától.

A felvett oxigén szállítása mellett annak hasznosítási képessége is meghatározza az 
aerob kapacitást, ehhez a mitochondriumok száma a meghatározó. A tápanyagok 
raktározási- és hasznosítási képessége (glikogén, glükóz, zsírsavak) befolyásolja a 
mitochondriumokban nyerhető energia mennyiségét, amihez a különböző enzimrendszerek 
adaptálódása is szükséges (ATP és CP, mobilizálás, termelés). Az edzettebb egyének több 
oxigén hasznosítására képesek egyetlen légvétellel is. Erre utal pl. az arterio-venosus 
oxigénkülönbség, amely éppen arra világít rá, hogy két légvétel között mennyi oxigént 
adott le a vér a környező szövetekbe (69. ábra).

a rté r ia  v én a

20 ml 0 2/100 ml vér O  ~~HT" ■■ ~-H~_____ 0  15-16 ml O2/100 ml vér
k a p illá r is

A V 0 2 d iff. 4 -5  m l / 100 m l v é r 

A

artéria véna
20 ml 0 ; /100 ml vér f )  ~~"2Z------- ( )  5 ml 0 2/l 00 ml vér

kapilláris
A V 0 2 d iff. 15 m l/1 0 0  m l v é r  

B

69. ábra: Az arterio-venosus oxigénkülönbség kialakulása nyugalomban (A), és terhelés
(B) hatására.

129



4.1. Az aerob-kapacitás fejlődése
Az aerob-kapacitás az életkor előrehaladtával nő (a keringés és a tüdő növekedése is 
befolyásolja), de a legfontosabb tényezőnek a kapillarizáltság tűnik. Ahogy a gyermekek 
izomzatának és kapillárisainak arányai csökkennek, úgy az oxigénfelvevő képesség is 
csökken, a görbe ellaposodik (70. ábra). Ez nem azt jelenti, hogy a maximális 
oxigénfelvevő képesség nem befolyásolható, hanem azt, hogy a pubertás tájékán éri el a 
szervezet a genetikai potenciálját megközelítő pontokat.

70. ábra: A maximális oxigénfelvevő képesség változása az életkor előrehaladtával.

Ha a fizikai aktivitás intenzitása nő, a szervezet oxigén igénye is fokozódik. Az oxigén 
igény kielégítése érdekében fokozódik a légzési frekvencia, a felvett levegő mennyisége 
(respirációs volumen), így a felvett oxigén mennyisége is. Ezek a paraméterek azonban 
nem változtathatók vég nélkül, a terhelés növelésével eljut a szervezet a maximális O2 
felvevő képességéig (VC>2max)- Ha ezt grafikonon ábrázoljuk, akkor egy kb. 
exponenciálisan emelkedő görbe tetőpontját elérve laposodik, majd egy csúcspont után 
csökkenni fog. Az aerob teljesítőképesség szorosan összefügg a VChmax-al, de önmagában 
ez az érték nem mutatja meg, hogy kinek milyen nyerési esélyei vannak egy versenyen. A 
V02max ismerete azonban megmutatja a szervezet aerob-kapacitását, ill. azt, hogy tartósan 
nagy fizikai terhelés esetén milyen teljesítményre képes a vizsgált személy. Az átlagos 
külföldi adatsorok szerint a felsőoktatásban jelen lévő hallgatók VChmax értéke kb. 38-42 
ml/kg/min nők és kb. 44-50 ml/kg/min férfiak esetében. Élsportolóknál ugyanez kb. 80-90 
ml/kg/min a nagy aerob-kapacitást igénylő sportok esetében. A relatív és abszolút aerob- 
kapacitás is csökken az életkor előrehaladtával. Nem sportolóknál ez gyorsabb, 25-30 éves 
kor körül kb. 1%-al csökken évente inaktív emberek esetében.

Az aerob-ka paci tás vizsgálatát az aerob-anaerob-küszöb meghatározásával végzik a 
gyakorlatban. Ehhez gyakran használják a v é r t e j s a v - s z i n t  méréseket.

Többféle módszer létezik, de leggyakrabban a tejsav-kiiszöb (4 nunol/1) használatos. 
Abban az esetben, ha a vértejsav szintje elérte a 4 mmol/l-t további terhelés hatására a
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tejsav mennyisége a vérben exponenciálisan emelkedik. A tejsav-küszöböt ezért a VĈ max 
százalékában adják meg. így megállapítható, hogy a különböző edzettségi állapotú 
emberek esetében a VChmax hány százalékánál jelenik meg az anaerob teljesítés. Átlag 
emberek esetében az aerob-anaerob átmenet általában a VChmax 50-60%-nál jelenik meg, 
míg az edzett sportolókban ez a maximális oxigénfelvevő képesség 70-80 %-a. 
Természetesen ez azt jelenti, hogy nagyobb terhelés, intenzitás mellett is hosszabb ideig 
képesek fizikai aktivitásra aerob módon. Az aerob módon végzett fizikai aktivitás tehát a 
szervezet (vér) biokémiai változásainak segítségével jellemezhető.

A teljesítőképességet az állóképességi sportokban alapvetően két tényező határozza meg 
az általános aerob-kapacitás (generál aerobic capacity, GAC) és a lokális aerob kapacitás 
(local aerobic capacity, LAC). Az általános aerob-kapacitást elsősorban az oxigénszállító 
képesség, a keringési rendszer aktuális állapota, a szív munkavégző képessége határozza 
meg, míg a LAC a myoglobin-tartalom, az izom kapillarizáltsága, valamint a 
mitochondrium enzimrendszerének függvénye (Astrand és Rodahl, 1977).

A két rendszer működése fogja meghatározni a teljesítményt az állóképességi 
sportoknál, ezért nem mellékes, hogy a fiatal sportolók aerob-kapacitása meddig 
fejleszthető, vannak-e még tartalékok az aerob rendszerben. Ennek kiderítésére is 
alkalmazzák a terheléses vizsgálatokat. A sportolókat az utóbbi időben tapasztalt 
teljesítményük, valamint a terheléses vizsgálat során mért értékek alapján csoportokba 
sorolták, amelyek a következők:

- nagy teljesítmény, alacsony energia-befektetés,
- alacsony teljesítmény, alacsony energia-befektetés,
- nagy teljesítmény, nagy energia-befektetés,
- alacsony teljesítmény, nagy energia-befektetés.

A négy csoport, különböző szintű teljesítmény tartalékokkal rendelkezik. Az első 
esetben még nagy tartalékokkal rendelkezik a sportoló, a másodikban még lehetséges a 
tartalékok mozgósítása, a hannadik esetben már szinte teljesen kihasználtuk az élettani 
lehetőségeket, az utolsó esetben nagyon alacsony élettani tartalékokkal rendelkezik a 
sportoló (Szögy, 1989). A GAC általában a maximális oxigén pulzus alapján becsült érték. 
Az energia befektetés és a tartalékok viszonyát a nyugalmi pulzus alapján becsülik. (Ne 
felejtsük el, hogy létezik a pulzus-tartalék becslése, amely a munkapulzus maximuma és a 
várható maximális pulzus közötti különbség.) A LAC becslésére a VĈ max, a maximális 
oxigénfelvevö képesség használatos. Ezt egészítik ki a 4 mmol/l-es vértej sav-szint 
mérésekor tapasztalható pulzusértékkel. Ennek alapján elmondható, hogy a sportoló 
jövőbeni teljesítménye a LAC függvénye (Szögy és mtsai., 1989).

A teljesítőképesség növelése alapvetően a kapillarizáltság fokozásával, a 
myoglobin/hemoglobin mennyiségével, valamint az enzimrendszer fejlesztésével érhető el. 
A GAC-t befolyásolja a genetikai háttér, így a szív mérete, a maximális pulzusszám stb.

Az aerob-kapacitás tehát nem és életkor szerint változik. A maximális oxigénfelvevő 
képességet alapvetően meghatározza a kapillarizáltság, amely férfiak esetében általában 
nagyobb, mint a nőknél. A kisebb aerob-kapacitás a nők esetében kialakulhat talán a női 
szerepek gyakorlásától is, a leánygyermekek sokkal immobilisabbak, mint a fiúk már kicsi 
korukban is. A szív és a tüdő térfogata, az izomtömeg kisebb, mint a férfiakban, a test 
zsírtartalma nagyobb, mindezek predesztinálják a nőket az alacsonyabb aerob-kapacitás 
kialakulására. Ráadásul a nemi ciklus hatására alacsonyabb a hemoglobin-szint, mint a 
férfiakban, amely tovább rontja az aerob-kapacitást. Az életkor előrehaladtával a várható 
aerob-kapacitás csökken.

Az aerob-kapacitás pálya-tesztekkel becsülhető, melyek előnye, hogy nem eszköz- és 
időigényesek. Az egyik legismertebb a „Step teszt”, amely a Queens College teszt alapján
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készült (McArdle és mtsai., 1973). A vizsgált személy 3 percig végez fel-le lépéseket egy 
zsámolyra (eredetileg 39-40 cm magas zsámolyokat használtak), megadott ritmusban. A 
metronóm percenkénti 22-24 fellépésre készteti a vizsgált személyt. A 3. perc végén 
azonnal pulzust mérnek 15 secundumig, még álló helyzetben. Ezzel próbálják megbecsülni 
a vizsgált személy maximális pulzusszámát. Az így nyert eredményt megszorozzuk 
néggyel (percenkénti érték). Az aerob-kapacitás becsléséhez a következő képletet 
használjuk:

Férfiaknál:

V02max = 111,33 -  (0,42 x mért 1 perces pulzus a terhelés végén)
(A 15s-ig mért pulzust megszorozzuk néggyel.)

A számok matematikai elemzések alapján létrejött állandók, a változó érték csak a
pulzusszám lesz.

Nőknél:

V02max = 65,81 -  (0,1847 x mért 1 perces pulzus a terhelés végén)

A kapott eredmény a relatív aerob-kapacitásról ad felvilágosítást (ml/kg/min). Bár a 
módszer valójában becslés, mégis pontos, a szerzők szerint 10-16%-os a hibahatár. A 
vizsgálat eredményeként egy táblázatot is összeállítottak, amelyből a terhelés végén mért 
pulzus ismeretében kiolvasható a becsült relatív aerob-kapacitás.

A módszer két okból is alkalmas a relatív VChmax becslésére. Egyrészt a 3 perces 
folyamatos munka esetén az aerob-kapacitás már nagyobb hányadban van jelen a 
szervezetben, mint az anaerob, másrészt a folyamatos fizikai munka következtében 
meghatározott módon változik a vizsgált egyén pulzusa. Abban az esetben, ha inkább 
anaerob-kapacitása segítségével teljesíti a step-tesztet, a pulzusa magasabb lesz, ha 
azonban aerob ’’üzemmódban”, akkor a pulzusszám kevesebbet emelkedik. így már a 
pulzus értékének puszta ismerete is elég lehetne a vizsgált személy aerob-kapacitásának 
általános jellemzéséhez.

A rekreációs sportok elterjedésével -  különös tekintettel a kocogásra -  szükség volt 
egyéb aerob-kapacitást mérő pálya-tesztekre is. Ekkor fejlesztették ki a gyalogló-tesztet 
(McArdle és mtsai., 1991). A vizsgált személy gyors tempóban gyalogol (nem fut) 1 
mérföldet (1609 m). A táv teljesítésének idejét stopperrcl, beérkezéskor pedig azonnal a 
pulzust mérjük (15 s-ig). A következő képlettel becsüljük a relatív aerob-kapacitást:

VChmax = 132,853 -  (0,0769 x tömeg) -  (0,3877 x kor) + (6,315 x nem) -  (3,2649 x telj. 
idő) -  (0,1565 x beérkezési pulzus)

Az egyenlethez a következő adatokra van szükség: a „nemhez” férfiak esetében 1, 
nőknél 0 írandó (nőknél tehát ez a szorzat kiesik), a tömeget fontban adjuk meg 1 kg = 
2,205 font, az életkort években, a pulzust 15 s-ig mérjük, az így nyert adatot megszorozzuk 
néggyel. Az állandók matematikai extrapolációk során keletkeztek.

A becslés nagyon jónak mondható, a megbízhatósági együttható (R) = 0,92. A módszer 
különösen a felnőtt korosztálynál ajánlott.
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A relatív aerob-kapacitás (a testtömeg kg-ra jutó oxigénfelvétel ml/perc) gyakorlatilag 
tehát a szövetek (elsősorban az izomszövet) oxigénfelvevö képességét mutatja. A szállított 
oxigénnek el kell jutni az izomsejtekhez. Ez a képesség az izomszövet kapillarizáltságán 
múlik.

A kapillárisok az izmok rendszeres használatával maradnak életképesek. Ha az adott 
izmot mindig csak kis intenzitású izommunkában használja a szervezet, a kapillárisok 
elsorvadnak. Ha gyakran, nagy intenzitású munkának vannak kitéve, akkor az izomban új 
kapillárisok fejlődnek. Ezt a folyamatot angiogenesisnek nevezzük A kapillárisok 
fejlődésének ingerét a rendszeres és viszonylag nagy véráramlás indukálja. A véráramlás 
sebességének fokozódása először a már meglévő vérerek keresztmetszetének növekedését 
és az erek falának átrendeződését (vastagodás) eredményezi (arteriogenesis). Ez a 
folyamat önmagában azonban csak a nagyobb nyíróerő elviselését biztosítja. Az 
angiogenesis pedig a véreloszlás megváltozását, a nagyobb vérmennyiség izomba 
áramlását teszi lehetővé.

Az angiogenesis kétféle módon valósulhat meg. Egyrészt a már meglévő kapillárisok 
hosszirányban kettéosztódnak. A nagyobb és rendszeres vérátáramlás hatására az ér 
falában lévő endothel sejtek osztódásnak indulnak, az extracellularis térben lévő 
óriásmolekulák (extracellularis matrix) átrendeződnek és két egymás mellett futó kapilláris 
keletkezik.

Az angiogenesis másik formája a „rügyező” kapillárisképződés. Ebben az esetben a 
létező hajszáledény endothel sejtjeinek osztódása következtében oldalág fejlődik ki a 
kapillárisból. Ez a cső még nem funkcionális ér, de a fejlődése során visszatér a 
kapillárishálózatba, szerkezete módosul, végül működő kapillárisként létezik. A két 
fejlődési vonal közül a kapilláris kettéosztódásával létrejövő mód a gyakoribb.

Rendszeres terhelés hatására a nagymértékben igénybevett, erősített izmokban nő a 
különböző méretű artériák keresztmetszete. Ez a fajta adaptáció azonban csak az adott 
testtájék izomzatúra vonatkozik, míg a nem használt izomzat erei éppenséggel 
elsorvadhatnak. Hosszú ideig azt gondolták, hogy a kapillarizáció fokozódása csak a nagy 
aerob-kapacitást igénylő sportágakban jön létre. Ma már tudjuk, hogy azokban a 
sportágakban, ahol repetitív mozgások vannak viszonylag nagy ismétlésszámban (pl. 
tcstépítés) szintén fokozódik a kapillarizáció.

A nagyobb mennyiségű kapilláris növeli az anyagcseréhez szükséges felületet, rövidíti a 
diffúziós idöt/utat, növeli azt az időt, amíg a vér az adott izomban tartózkodik, így 
megnövelve a diffúzió rendelkezésére álló időt. Ez természetesen elengedhetetlen az 
aerob-kapacitás fokozódásához, ugyanakkor nem elég. Ha a működő izomban nem nő a 
mitochondriumok száma, akkor a rendelkezésre álló oxigén nem fog felhasználódni, így az 
aerob-kapacitás sem fog nőni.

A kapillarizáltság fokozódásáért több faktor is felelős, de legfontosabbnak a Vascular 
Endothelial Growth Factor (VEGF, ér endothel sejtjeinek növekedéséért felelős faktor) 
tűnik. A vérátáramlás és a nyíróerő növekedésével az érintett területeken mennyisége 
megnő. Érdekes módon azt is megfigyelték, hogy a VEGF növekedése és a kapillarizáció 
fokozódása nem az izmok jól kapillarizált részén volt megfigyelhető (pl. a musculus 
gastrocnemius vörös rostjai), hanem inkább azon a területen, ahol a kapillarizáltság kisebb 
(ugyanezen izom fehér rostjai). Megfigyelések és kísérletek szerint abban az esetben, ha 
csökken a vérben az oxigén parciális nyomása, akkor fokozódik a VEGF mennyisége és a 
kapillárisok növekedési üteme is.
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4 .2 .  E d z é s i  c é l z ó n á k

A megfelelő szívfrekvencia becslésekkel megállapíthatók azok az edzési célzónák, 
amelyek segítségével mind az aerob-kapacitás, mind a vascularizáltság nőni fog (20. 
táblázat).

Életkor (év) 20 25 30 35 40 45 50 55

Edzésintenzitás Pulzusszámok (bpm)

100%(1) 200 195 190 185 180 175 170 165

9 0 % (2) 180 176 171 167 162 158 153 149

80%(3) 160 156 152 148 144 140 136 132

70% (4) 140 137 133 130 126 123 119 116

60% (5) 120 117 114 111 108 105 102 99

50% (6) 100 98 95 93 90 88 85 83

20. táblázat: Az edzésintenzitáshoz tartozó célpulzus értékek felnőtt életkorokban.
(1) A V02max fejlesztésére, maximális terhelés, (2) anaerob fejlesztés zónája, (3-6), aerob 

zóna (keringés fejlesztése, hosszútávú állóképesség), (5) testsúlykontroll (zsírégetés) 
zónája, (6) a gyenge terhelés (bemelegítés) zónája. A pulzusszámokat a 220- életkor 

egyenlet alapján számították (Fox és Haskell, 1970).

4.3. Conconi-teszt
A pálya-tesztek közé sorolható a Conconi-teszt is (Conconi és mtsai., 1982), ahol a 
szívfrekvencia alapján próbálják megbecsülni a szervezetben tapasztalható laktátszint 
emelkedést és azt a pulzustartományt, amely fontos alapja lehet az edzéshatékonyság 
növelésének. Bár a teszt megbízhatóságát vitatják, mégis gyakran használt módszer több 
sportágban. Eredetileg országúti kerékpárosokra írták le, de használják atléták és úszók is.

A vizsgálat során a sportoló egyén egy 400 m-es pályán fut 200 m-eket egyre fokozódó 
iramban. A méréshez szükség van egy sport-teszter (Polár óra) és egy segítőre, aki minden 
200 m teljesítési idejét, ill. a táv lefutásakor mért pillanatnyi pulzust feljegyzi. A cél 
minimum 10, de akár több 200 m lefutása (az elvárás 2500-4000 m) úgy, hogy az utolsó 
két táv esetén maximális intenzitással fusson a sportoló. A próba után egy koordináta 
rendszerben ábrázoljuk az eredményt, ahol az x-tengelyen a futáskor mért sebességeket 
(krn/h), az y-tengelyen a HR/min értékeket adjuk meg. Az így nyert görbe megtörik és 
ellaposodik. A töréspont lesz az az érték, amely alatt az aerob, felette az anaerob edzések 
folytathatók. Nagy általánosságban a töréspontnál kapott HR értékből levonnak 20 
ütés/percet, és azzal az értékkel végzik az aerob edzéseket.

4.4. Astrand-step-tcszt
40 cm magas emelvényre lépeget fel-le a vizsgált személy (90 lépés/perces frekvenciával) 
5 percig.
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Férfiak maximális pulzusát az alábbi egyenlet segítségével becsüljük meg: 

HRmax = 64,83 + (0,662 x edzéspulzus)
Az eredményt a következő egyenletekbe helyettesítsük:

VQ _  3,744* (vvt + 5)
2n“  HRmax -  62 

Nő maximális pulzusszámát becsüljük meg:

HRmax = 51,33 + (0,750 x edzéspulzus)
A kapott értéket az egyenletbe helyettesítve:

3,75* (wf + 3)
VO,r

HRmax — 65

4.5. Astrand-teszt
Kerékpár- vagy futószalag-ergométer segítségével becsüljük meg a relatív aerob- 
kapacitást. Tehát ez nem pálya-teszt, hanem valódi laboratóriumi mérés annak érdekében, 
hogy kiderüljön a valódi oxigénfelvevő képesség. A kezdősebesség 8,05 km/h. 3 
percenként 2,5 %-al emeljük a terhelést. A teszt addig tart, amíg a vizsgált személy tartani 
képes a megadott sebességet. A vizsgálat értékelése:

Fontos feljegyeznünk a teljesítés idejét (perc, másodperc). Ennek ismeretében a 
következő képlettel számolunk:

V02max = (idő x 1,444) + 14,99 (ml/kg/min)

A valódi terheléses vizsgálatok adják a legpontosabb adatokat egy személy aktuális 
állapotáról (kondíciójáról). Ezek a vizsgálatok alkalmasak arra, hogy pontosan 
megmutassák a vizsgált személy élettani paramétereit (pulzus, vérnyomás, EKG stb.), 
közben mérjék az illető aerob, ill. relatív aerob-kapacitását is. Fontos megjegyeznünk, 
hogy képet kaphatunk az illető izomteljesítményéről is, hiszen a teljesítés során mérik az 
egyes szintekhez tartozó teljesítési időt és wattban mért teljesítményt is. Az eredményeket 
megfelelően ábrázolva (pl. sebesség és relatív aerob-kapacitás értékek 71. ábra), 
megállapítható, hogy milyen paraméterek mellett érte el a vizsgált személy a relatív 
V02max értékét, milyen körülmények között kell edzeni a további fejlődés érdekében.

71. ábra: Meghatározott terhelési lépések következtében mérhető relatív VChmax értékek 
egy sportolónál. A 70 ml/kg/min érték már kiválónak számít.
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4 .6 .  G y e r m e k e k  a e r o b - k a p c i t á s a

A gyermekek aerob-kapacitásának változása részben a fejlődésükből következő „spontán” 
változás. A PHV előtt is már jelentős hatása van a növekedésnek a különböző élettani 
paraméterek változására (21. táblázat).

É le tk o r(é v ) M a x P u Iz u s
(b p m )s

VOjniM
(1/miri)

r e lV 0 2m„
m l/k n /m in

0 2P u Izu s L a k tá ts z in t

4 200-210 0 ,76± 0 ,09 4 7 ,3 ± 3 ,1 4 ,04± 0 ,5 4 ,64± 0 ,34

5 200-210 0,86±0,1 48,3±3,1 4 ,27± 0 ,5 5 ,3±0,42

6 200-210 I ,0 3 ± 0 ,I3 49,36±3,91 5,0±0,61 6 ,1 5±0,44

7 195-205 1,1 ± 0,16 48 ,7± 2 ,88 5 ,45± 0 ,59 6 ,48±0,53

8 190-205 1,22±0,22 50,36± 3 ,38 5 ,45± 0 ,59 8,00±0,5

9 190-200 1,4 2 ± 0 ,19 50 ,27± 3 ,69 6 ,03± 0 ,66 8 ,58± 0 ,59

10 190-200 1,7 2 ± 0 ,19 50 ,87± 3 ,89 8 ,59± 0 ,88 9,33± 0 ,8

11 190-200 1,93±0,22 50,67± 3 ,55 9 ,64± 0 ,9 9 ,76± 0 ,97

21. táblázat: Néhány élettani paraméter változása az életkor függvényében
(Mészáros, 1994).

A táblázatban olvasható adatsor azt mutatja, hogy gyermekekben a keringési- és légző
rendszer fejlődése jelentősen befolyásolja a vizsgált paramétereket. Mindkét rendszer 
nagymértékű anatómiai változása 10-12 éves korra tehető. Ezt hívják a sportban sensitív 
időszaknak. Az ebben az időszakban történt fejlődés/fejlesztés behatárolja az egyén 
felnőttkori teljesítőképességét is. Érdekes, hogy miután az adott izomtömegre jutó érellátás 
gyermekekben nagyobb, mint felnőttekben, így a várható laktátszintek lényegesen 
kisebbek, mint nagy aerob-kapacitású élsportolókban. A 10-12 éves korra több sensitív 
időszak egybeesése is megfigyelhető.
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5. FEJEZET

A KI VÁLASZTÓRENDSZER

Feladata a belső környezet állandóságának biztosítása úgy, hogy a felesleges vizet és sókat, 
a káros bomlástermékeket eltávolítja.

Részei között megkülönböztetünk vizeletkiválasztó (vese), vizeletgyűjtő (húgyhólyag) 
szervet és elvezető csatornát (húgycső).

5.1. Vese (ren)
Páros sötét vörösesbarna, bab alakú szerv a hasüreg felső, hátsó részében az ágyéki 
gerincoszlop két oldalán, a hashártya mögött a hátsó testfalhoz rögzítve fekszik. A jobb 
vese a máj miatt kb. fél csigolyatest magasságával lentebb van. A vese homorú formájú, a 
gerinc felé néző belső mélyedése a vesekapu (hilus renalis), itt lép be az artéria renalis és 
lép ki a véna renalis és az ureter.

A vesét hármas tok veszi körül, ahol a legbelső egy rostos tok (capsula renalis), ezt egy 
zsíros tok (capsula adiposa) borítja. A legkülső réteg egy fascia szerű burok, ami 
hátoldalán összenőtt a vese mögötti izmok/asciójával.

Ha a vesét homlokirányba vágjuk, akkor a következő részeket lehet benne elkülöníteni 
(72. ábra). Legkívül közvetlenül a fibrosus tok alatt található a vese kéregállománya 
(substantia corticalis), és ezen belül a vese velőállománya (substantia medullaris). A vese 
kéreg és velőállománya fogaskerék módjára kapcsolódik össze.

A velőállománytól befelé a vesekapu irányába a gyűjtőrendszer: a vesekelyhek, és a 
vesemedence helyezkedik el. A vesemedence a vesevezetékbe (ureter) folytatódik, ami a 
vesekapun lép ki (72. ábra).

A velőállomány vesepiramisokból épül fel, melyek széles része a kéregállomány felé 
néz. Egy vesében a piramisok száma 30-100 lehet. Ezek a piramisok csoportosulnak és az 
egymás mellé szorosan rendeződő piramisok 9 csoportot, lebenyt (lobus) alkotnak. A 
piramis csoportok csúcsai a veseszemölcsök (vesepapilla), a vesemedence felé néznek.

5.1.1. A nephron
A vese működési egysége a nephron (73. ábra, A. kép). Az ember egy veséjében kb. 
másfél millió nephron található. A nephronnak szűrlet és vizeletképző, valamint 
vizeletelvezető csatornáit tudjuk elkülöníteni.

A szűrlet a kéregállományban található vesetestecskében (corpusculum renale vagy 
Malpighi-féle testek (73. ábra, A. kép és 74. ábra, A. és B. képei) képződik. Maga a 
vesetest egy kettősfalú kehely, ami egy hajszálérgomolyt vesz körül. Az érgomoly egy 
artériás csodarece, ami azt jelenti, hogy a gomolyba belépő kis artéria (vas afferens) és a 
gomolyt elhagyó ér (vas efferens) szintén artéria. Az eltérés a két artéria között az, hogy a 
belépő artéria átmérője nagyobb, mint a kilépőé. így a gomolyban filtrációs nyomás lép fel, 
ami segíti a szűrlet képződését.
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72. ábra: A vese hosszmetszeti képe.

A glomerulus kapillárisai fenestrált endotheliummal borítottak, amit kifelé egy bazális 
membrán borít. (Fenestrált kapillárisok: ld. Keringési rendszernél.) Az érgomolyba belépő 
vas afferens simaizom rétegének sejtjei közvetlenül a tok előtt módosulnak. Ezeket a 
módosult sejteket juxtaglomerularis sejteknek (juxtaglomerularis komplex) nevezik. A 
juxtaglomerularis sejtek a reninl termelik. A be- és kilépő ér V alakú szögletét az ún. 
macula densa tölti ki, ami a distalis csatorna egy speciális magdús részlete (74. ábra, A. 
kép).

Az érgomolyt körülvevő kettős falú kehely (serleg) a Bowmann tok. Belső lemeze ránő 
az érgomolyra. A két lemez közti rés a Bowmann tok ürege. Ott ahol a Bowmann tok két 
lemeze átmegy egymásba, ott van a vesetest érpólusa, vele szemben van a vizeletipólus.

A Bowmann tok belső lemezét (visceralis lemez) sajátos sejtek az ún. podocyták (lábas 
sejtek, nyúlványos sejtek) alkotják (74. ábra, B. kép). így érthető, hogy a visceralis lemez 
nem folytonos, hanem hézagos. A podocyta sejtek nyúlványai körülveszik a kapillárisokat. 
A nyúlványok közötti résen át a glomerulusok alaphártyája szabadon közlekedik a 
Bowmann tok üregével. Minthogy a kapilláris endothel fenestrált, az endothel és a 
podocyták közötti alaphártya a vese valódi ultrafiltráló rétege. A Bowmann tok külső 
lemezét (parietalis lemez) valódi egyrétegű laphám alkotja.

A szűrlet ezután az elsőrendű (proximalis) kanyarulatos csatornába kerül, ami a 
vesetest körül kanyarog, majd a Henle-kacsba (Henle hurok) jut. A hurok nagy része a 
velőállományban található. A Henle-kacsnak van egy leszálló ága, egy íve, és egy felszálló 
ága, ami ismét a kéregállomány területén átmegy a distalis vagy másodrendű kanyarulatos 
csatornába (73. ábra, A kép). Az említett csövecskékben képződik a szürletből a vizelet 
(ld. később).
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73. ábra: A nephron (A) és a vese vérerei (B).

A nephronok ezután következő csövei fokozatosan mind nagyobb és nagyobb csövekbe 
egyesülnek, melyek egymás után a következők: tubulus rectusok, tubulus colligensek, s 
végül a vesepiramisok csúcsához közel ezek átmennek a duclus papillarisdkba (73. ábra, A 
kép). Ezzel végződik a nephron. Ezután a vizelet a kis kelyhekbe (calices minores) jut. 
Minden veseszemölcsöt egy-egy kiskehely fog körül, így számuk kilenc. Ezekből a vizelet 
a nagy kelyhekbe (calices majores) kerül úgy, hogy három kiskehely vizelete egy nagy 
kehelybe szedődik. A nagykelyhek száma így három. Ezekből a vizelet egy tág öblön, a 
vesemedencén {pelvis renalis), majd az innen induló uréteren távozik a veséből (72. ábra).

Kétféle nephront ismerünk, a corticalis nephronok nagyrészt a vese cortexében 
helyezkednek el, Henle-kacsuk rövid és a medullába rövid szakaszon nyúlik be.

A juxtamedullaris nephronok Malpighi-teste a cortex alsó rétegében helyezkedik el, 
hosszú Henle-kacsuk mélyen belenyúlik a vese velőállományába. Egy vesében kb. 1 millió 
nephron van, s ennek mindössze 15%-t teszik ki a juxtamedullaris vesetestecskék.
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74. ábra: A vesetest (A) a benne levő kapilláris felületén podocyta sejtekkel (B).

5.2. A vese vérellátása
A vese működésében érrendszere játszik fontos szerepet. A vese artériás vérét az aortából 
kilépő artéria renalisbó\ kapja, ami belépve a vesekapun két ágra oszlik. Az egyik ág a 
vese tokjait látja el artériás vérrel, míg a másik ág a vesepiramisok felé tartva elágazódik, 
és a lebenyek oldalán, mint artéria interlobalis halad a kéregállomány felé. Ez az ér a velő- 
és a kéregállomány határán ív alakban meghajolva halad, mint artéria arcuata (vagy 
artéria arciformis). Az ívartéria homorú és domború oldaláról is lépnek ki erek. A
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domború oldalon kilépő erek a vese felszíne felé haladnak, mint artéria interlobularisok. 
Ezek oldalágai lesznek azok a vas afferensek, amelyek a vesetestek glomerulusaiba az 
artériás vért szállítják. A vesetestek artériás csodarecéjéből (artériás haj szál érgomoly) 
kilépő vas efferensek közül azok, amelyek a velőállományhoz közelebb helyezkednek el, 
mint egyenes artériák közvetlenül lefutnak a vesepiramisokba, s az ott levő csatornák 
sejtjeihez szállítanak vért. A velőállomány csatornái artériás vért kapnak azoktól a kis 
artériáktól is (ugyancsak egyenes artériák), amelyek az ívartériák homorú oldaláról 
erednek. Azok a vas efferensek, amelyek a tokokhoz közelebb vannak tovább ágazódva a 
vesetest körüli csatornák sejtjeit látják el oxigénnel. Ezek az erek a peritubularis kis 
artériák.

A vese vénás rendszere a tok felől összeszedődő kis csillagvénákkal (v. stellatae) indul, 
melyek a kéreg területén a véna interlobularisokba, azok pedig a véna arcuatusokba (véna 
arciformis) torkollanak. A véna arcuatusok felveszik a velőállomány felöl összegyűlt vénás 
vért, a gyűjtőerek a venulae rectaek. Több véna arcuata a véna interlobarisba szedődik, 
ami a vesepiramisok oldalán halad lefelé. Ezek azután egy nagy érbe a véna renalisba 
torkollanak (73. ábra, B. kép), s ez az ér a vesekapun át elhagyja a vesét.

5.3. A veseműködés élettana
A vese fő feladata a vér szűrése, a bomlástermékek kiválasztása és így a vérplasma 
alkotórészek állandó koncentrációjának biztosítása. A vesén naponta kb. 1000 1 vér folyik 
át, melyből 1-1,5 1 vizelet választódik ki.

A vese vizelet kiválasztó működésében a glomerulusok és a tubulusok működését 
különíthetjük el.

A vese ökölnyi nagyságú szerv, mégis nyugalomban a perctérfogat kb. 25%-a (1300- 
1500 ml vér) jut a vese érrendszerébe. Ebből kb. 1298 ml áramlik át és szívódik vissza, 
azaz percenként mintegy 2 ml vizelet keletkezik. Ennek oka, hogy a vese alapvető feladata 
a homeostasis fenntartása (izoionia, izovolemia, izoosmosis). Az emésztőrendszer 
folyamatai azt biztosítják, hogy a tápcsatornába került anyagok minél nagyobb hányada 
szívódjon fel a keringésbe. Ennek minőségi és mennyiségi felügyelete a vese dolga.

A corticalis és juxtamedullaris nephronok elhelyezkedésükön túl, funkciójukban is 
különböznek egymástól. A corticalis nephronok elsősorban az ion- és molekulaösszetételt, 
míg a juxtamedullaris vesetestecskék a szervezetbe visszajutó víz mennyiségét 
szabályozzák. Feladataik ellátásában a vesére jellemző különleges érhálózat segíti. Az 
afferens arteriolából kapillárisérgomolyag keletkezik, amely a Bowmann-tokban 
helyezkedik el, onnan kilépve efferens arteriolává alakul. Az efferens arteriola újra 
kapillárisokra oszlik. Ezek lesznek a peritubularis kapillárisok, melyek valószínűleg 
nemcsak saját tubulusaik körül alakítanak ki érhálózatot, hanem a szomszédos 
nephronokéval is.

A juxtamedullaris nephronok hosszú Henle-kacsait pedig az arteriolae reclae rendszer 
is behálózza (73. ábra, B. kép). Ez a peritubularis kapillárisokból kilépő egyenes 
szakaszokból álló kapillárisokat jelent, melyek alapvető feladata a víz minél hatékonyabb 
visszaszívása.

A Bowmann-tok glomerulusán keresztül képződik az elsődleges vizelet vagy szűrlet, 
amely aztán a Bowann-tokból a proximalis tubulusba jut. Egy átlagos kapilláris arteriola 
felöli oldalán a vér nyomása kb. 35 Hgmm, amely a kapillárisban tovább haladva 20 
Hgmm-re, a vénás oldalán 15 Hgmm-re csökken. Ez a glomerulusban nem lenne elegendő 
a megfelelő szűrletképzéshez, a 15 Hgmm-s nyomás az efferens arteriolában önmagában 
pedig nem biztosítaná a maradék vér megfelelő átáramlását a peritubularis kapillárisok 
felé. A glomerulusban azonban kb. 50 Hgmm-es a nyomás, amely megfelelő arra, hogy a 
vérplasma nagy része átjusson a Bowmann-tokba. Itt a fíltráció (szűrletképződés)
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alapvetően méret szerinti fizikai elválasztás. A glomerulus fenestrált kapillárisain az apró 
„rések” nem engedik át a nagyobb molekulákat (mint pl. a nagyméretű fehérjéket), a 
kisebb méretűeket azonban igen (ilyen pl. az albumin). A kapillárisok alapjánál 
elhelyezkedő bazális membrán azonban nagyméretű, negatív töltésű proteoglikánokat 
tartalmaz. Ezek megakadályozzák a negatív töltésű molekulák átjutását (második szűrő). 
Ilyen pl. a negatív töltésű állapotban lévő albumin is. A bazális membránon átjutó anyagok 
a Bowmann-tok podocytáival találkoznak. A fésűszerűen elhelyezkedő nyúlványok közötti 
réseken csak kis molekulák juthatnak át, fehérjék pl. normális körülmények között nem. A 
Bowmann-tok belsejébe tehát egy fehérje és nagy molekulamentes plasma, ultrafiltrátum 
kerül.

Az ultrafiltrátum azonban tartalmaz glükózt, aminosavakat, ionokat, nagy 
mennyiségben vizet. Ha az efferens arteriolába jutó vér nyomása már valóban csak 15 
Hgmm lenne, ez nem lenne elegendő a további folyamatok biztosításához. Ne felejtsük el 
azonban, hogy a lassan áramló vér osmoticus nyomása igen nagy, hiszen nagy 
mennyiségben tartalmaz fehérjéket és más anyagokat. Ez a nagy osmoticus nyomás igen 
nagy szívóerővel rendelkezik a vízmolekulák felé, amelynek visszaáramlása a peritubularis 
kapillárisokba azonnal megkezdődik. A proximalis tubulusba percenként kb. 120 ml 
ultrafiltrátum kerül (75. ábra). Ha ennek nagy része nem szívódna vissza szinte azonnal, 
néhány órán belül nem lenne vér a keringésünkben. A tubulusok falát azonban olyan 
endothel sejtek alkotják, amelyek microvillusokkal rendelkeznek. A sejtek között szoros 
kapcsolatok vannak, amelyek megakadályozzák, hogy az anyagok többsége átjusson 
közöttük. így az anyagok irányított szállítása történik a tubulus lumenéből az endothel 
sejtbe, majd onnan az interstitialis térbe, végül a peritubularis kapillárisba.

Annak meghatározására, hogy mennyi folyadék szűrődik át a glomerulusokon 
percenként egy mesterséges poliszacharidot, az inulint használták. Ez a molekula elég kicsi 
ahhoz, hogy mindhárom szűrőrétegen átjusson, viszont egyéb tulajdonságaiban különös. 
Nem veszi fel semmilyen transzportrendszer a tubulusokban, nem jut át a réskapcsolatokon 
és nem zsíroldékony, tehát a membránokon sem jut át. így pontosan ugyanannyi inulin fog 
távozni a vizelettel, mint amennyi bejutott a vesékbe, nem szívódik vissza belőle. Az inulin 
segítségével megállapították tehát a glomerularis filtrációs rátát (GFR), a percenként 
képződő filtrátum mennyiségét, ez az előbb említett 120 ml. A GFR ismeretében bármely 
anyag filtrációs paraméterei megállapíthatóak. Az orvosok számára nagyon fontos adat, 
hogy egy adott anyag hány százaléka szívódik vissza, és hány százaléka ürül a vizelettel. 
Ezen adatok ismeretében a vese működésének hatékonysága és funkcionális zavarai is 
megállapíthatók.

A proximalis tubulus transzport folyamatainak fő mozgatója a Na+. A vékonybél 
endothel sejtjeihez hasonlóan ezeknek a sejteknek a kefeszegélyén sincs Na-K pumpa. így 
Na-ionok bejuthatnak a sejtekbe, vissza a lumenbe azonban nem. Annak érdekében, hogy a 
sejten belüli osmoticus viszonyok ne változzanak jelentősen a basolaterális membránon 
lévő Na-K pumpa a fölösleges nátriumot kipumpálja az interstitialis térbe. A Na+ kísérője a 
vérplasmában is a CF. A klorid ion passzívan követi a nátriumot, mégpedig a sejtek közötti 
réskapcsolatokon keresztül. Az interstitialis térben felhalmozódó ionok megváltoztatják az 
osmoticus koncentrációt, amely szívó hatást fejt ki a tubulusban lévő vízmolekulákra. Egy 
nátrium- és klorid iont 370 vízmolekula követ. Ez biztosítja a víz gyors visszaáramlását. A 
proximalis tubulus Henle-kacs felé néző oldalán az eredeti 120 ml-ből 40 ml marad, tehát 
az eredeti vízmennyiség 1/3-a. A proximalis tubulusban közben töményebbé válik a 
filtrátum, és egyes anyagok passzív transzporttal követik a vizet. Az interstitialis térből 
pedig a legtöbb anyag - éppen a vér nagy osmoticus nyomása miatt - azonnal a 
peritubularis kapillárisokba jut.
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75. ábra: Az ultrafiltrátum mennyiségének és összetételének változása a nephronban.

A nátrium azonban még számos anyag visszaszívódását (reabszorpció) segíti. A nátrium 
a glükózzal együtt co-transzporttal jut a sejt belsejébe egy szállítómolekula segítségével 
(Id. Vékonybél). A szállítómolekula csak akkor működik, ha mindkét kötőhelye foglalt. 
Befelé és kifelé egyaránt képes szállítani, de az endothel sejt belsejébe jutva a Na+ azonnal 
a basolaterális membránon lévő Na-K pumpa segítségével az interstitialis térbe jut. A 
glükóz pedig az endothel sejtben marad akkor is, ha ott koncentrációja nagyobb, mint a 
vérben (76. ábra). Egy bizonyos dózis elérésekor azonban facilitált diffúzióval kikerül az 
interstitialis térbe. Ugyanilyen mechanizmussal, csak más szállítófehérjével 
reabszorbeál ódnak az aminosavak is. A proximalis tubulus végére valamennyi glükóz 
molekulának vissza kell szívódnia, mert a Henle-kacs és a distalis tubulus endothel 
sejtjeinek membránja már nem tartalmaz szállítófehérjét. Ha tehát ebben a másodlagos 
szürletben marad glükóz molekula, az megjelenik a vizeletben is.
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76. ábra: A glükóz-visszaszívás folyamata.
N: nucleus.

A proximalis tubulus fontos szerepet játszik a sav-bázis egyensúly fenntartásában is. A 
nátrium ellenirányú transzport segítségével képes a hidrogén ionok mozgását is 
szabályozni. Miközben a szállítófehérje egy Na+-iont pumpál az endothel sejtbe, a 
filtrátumból ugyanakkor egy a sejtből származó hidrogén iont juttat be a lumenbe (77. 
ábra). Ez a H+ -ion a filtrátumban található HCO3' -ionnal egyesülve szénsavat alkot, amely 
rögtön CCh-ra és F^O-re bomlik. A CO2 azonnal bediffundál az endothel sejtbe, ahol a 
szénsavanhidráz nevű enzim segítségével fhCCb-á alakul, majd azonnal bomlik HCCV-ra 
és H+-re. A HCO3' az endothel sejt basolaterális membránján át reabszorbeálódik (a 
koncentráció grádiens irányában), a H+ ion pedig az ellenirányú transzporttal ismét a 
proximalis tubulus lumenébe jut. A folyamat célja HCCV-ion minél hatékonyabb 
reabszorpciója, hiszen ennek az ionnak fontos puffer szerepe van, valamint segítségével 
szabadul meg a szervezet a fölösleges CCh-tól.

Az egyenlet a következő:

HCO3' + H+ <-» H2CO3 <-►  H20  + C0 2

Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben a hidrogén ion szerepe a hidrokarbonát 
vérplasmába való visszajuttatása és nem a fölösleges H+ ürítése. (Az a distalis tubulusban 
zajlik.) Mindkét előző folyamatot a szénsavanhidráz katalizálja, hogy melyik irányba, az 
elsősorban az anyagok koncentrációjától ftigg.
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77. ábra: A hidrogén- és a hidrokarbonát ionok transzportja.

A tüdőben pl. a megérkező hidrokarbonát ion a hidrogén ionnal egyesül, mely azonnal 
széndioxidra és vízre bomlik, a széndioxid a tüdőbe jutva kilégzéssel távozik a 
szervezetből. A szervezetben az anyagcsere folyamatok hatására is sok hidrogén ion 
keletkezik (metabolikus hidrogén ionképzés). Ezek egy része a légzés segítségével, 
nagyobb része a vesén keresztül távozik, éppen a hidrokarbonát reabszorpciója érdekében. 
A vizelet pH-ja igen tág határok között változhat (pH 6-8), éppen annak érdekében, hogy a 
vérplasmáé többé-kevésbé állandó maradjon. (A normális érték 7,4 de a szélső értékek is 
közel vannak ehhez 7,0-7,7.) A proximalis tubulusban zajló folyamat hajtóereje a Na-K 
pumpa működése a basolaterális membránban. Az általa kipumpált Na+ helyére újabb 
nátrium jut a lumenből, ami segíti a H + ellenirányú transzportját.

A kálcium, magnézium és foszfor ezektől függetlenül aktív transzporttal 
reabszorbeálódik. Innen szívódnak vissza a vitaminok és némi urea (karbamid) is. A 
proximalis tubulus azonban nemcsak a visszaszívódás, hanem a kiválasztás (secretio) 
színhelye is (78. ábra). A kiválasztódó anyagok közé tartozik a histamin, acetilkolin, 
noradrenalin, dopamin, epesavas sók (bilirubin, amely a vizelet színét adja), szerves savak, 
morfium (a vele való visszaélés kimutatható a vizeletből), a szacharin, penicillin (maradék 
és változás nélkül ürül), zsírsavak, prostaglandinok.

A distalis tubulusban is folytatódik a H+ mennyiségének szabályozása. Egyrészt itt is a 
szénsavanhidráz segítségével ugyanazon az elven, mint a proximalis tubulusban. A 
különbség egyrészt az, hogy lényegesen kevesebb HC03' áll rendelkezésre, másrészt a H+ 
nem a Na+ ellenirányú transzportjával jut a lumenbe, hanem egy másik szállítófehérjével, 
amely ATP segítségével működik. A kiválasztott hidrogén ion két másik módon is 
távozhat a szervezetből. Egyrészt a vérplasmában jelen lévő foszfát -ionhoz kapcsolódva 
(puffer) a következő egyenlet szerint:

HP042' + H+ —> H2P04'
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A folyamat sosem zajlik tovább, azaz foszforsav sosem keletkezik (79. ábra).

78. ábra: Anyagsecretio a proximalis tubulusban.

79. ábra: A hidrogénion kiválasztása a distalis tubulusban hidrogén-foszfát-ion 
segítségével. N: nucleus.

A distalis tubulus sejtjei ammóniát is termelnek (glutaminból glutamát és ammónia 
keletkezik). Az ammónia, hasonlóan a széndioxidhoz könnyen átdiffundál a membránon 
(80. ábra). A lumenben a jelenlévő hidrogén ion hozzákapcsolódik, és az így keletkezett 
pozitív töltésű ammóniumion már nem képes visszajutni az endothel sejtbe, a vizelettel fog 
távozni a szervezetből.

NH3 + H+ -> NH4+

Ha a plasma és így a szűrlet savassá válik (acidózis), az endothel sejtekben több 
ammónia termelődik, így a végleges vizelet több hidrogént tartalmaz, a vér pH-ja pedig 
emelkedik. Ha a szőriét pH-ja 4,5-nél kisebb lesz, csökken a hidrogén ionok szürletbe 
juttatása, megakadályozva a további savasodást. Ha a vér pH lúgos irányba tolódik el
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(alkalózis), a proximalis tubulusban csökken a visszaszívott HCO3' mennyisége, ezzel 
savas irányba tolva el a vér pH-ját.

80. ábra: Az ammónia kiválasztása a distalis tubulusban. 
N: nucleus.

A sejtekben található kationok közül a kálium van legnagyobb mennyiségben. A 
szervezetben lévő kálium csupán 2,5 %-a található meg az extracellularis térben, a többi 
mind intracellularis. A kálium elengedhetetlen a sejt térfogatának és a membrán- 
potenciálnak a fenntartásában. Szerepet játszik az intracellularis pH-szabályozásában, 
számtalan enzim működéséhez szükséges, fontos a fehérje és a DNS szintéziséhez. Az 
extracellularis K+ koncentráció növekedése erősen depolarizálhatja a sejteket, ami pl. a 
szívben fíbrillációt hoz létre. A kálium koncentráció csökkenése viszont hyperpolarizációt 
okoz, melynek következtében izom paralízis jöhet létre. Mindezek alapján könnyen 
érthető, hogy koncentrációjának minimális változásai is felboríthatják a homeostasist, 
pedig egy napi étkezéssel több kálium jut be a szervezetbe, mint amennyit az összesen 
tartalmaz. A kálium egyensúly fenntartása egyértelműen a vese feladata. A kálium 
visszaszívódása már a proximalis tubulusban megkezdődik, a Henle-kacsban is folytatódik, 
de a vizelet végleges K.+ tartalma a distalis tubulusban alakul ki. A Na-K pumpa a 
tubulusokban fontos szerepet játszik a nátrium szint szabályozásában, de ez minden 
esetben K+ beáramlásával jár (81. ábra). Mivel a K+ koncentrációjának változása a sejtben 
a membránpotenciáit is megváltoztatja, az endothel sejtek basolaterális membránjának 
membránpotenciálja 70 mV, ezzel jelentősen csökkentve a membrán excitabilitását 
(ingerelhetőségét). A K+ így nagy mennyiségben áramlik be a sejt belsejébe, majd a 
koncentráció gradiens irányában passzív transzporttal azonnal kijut a tubulus lumenébe. Az 
endothel sejtben lévő kálium koncentrációja tükrözi a vérplasma koncentrációját, tehát, ha 
sok K+ van a vérplasmában, sok jut az endothel sejtbe is, így a vizelettel sok kálium fog 
ürülni. A kálium mennyiségének szabályozásában részt vesz az aldoszteron nevű hormon 
is.
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81. ábra: A kálium-visszaszívás mechanizmusa.

Az aldoszteron a mellékvesekéreg hormonja, és felszabadulását közvetlenül a vérben 
található kálium koncentrációja is szabályozza. Magas kálium tartalom esetén fokozza a 
Na+ visszaszívását a szűrletből, miközben serkenti a kálium kiválasztását. A nátrium és a 
kálium mozgása egyébként is szorosan összefügg a Na-K pumpa miatt. Minél több nátrium 
szívódik vissza a lumenből a vérbe, annál több kálium fog a vérből a szűrletbe kerülni. A 
kálium kiválasztást fokozza az is, ha a szőriét a tubulusokban gyorsabban áramlik. 
Acidózisban szintén nő az excretált kálium mennyisége. Ha ugyanis nagyobb mennyiségű 
hidrogén ion kerül az endothel sejtekbe a lumenből, a hidrogén ionok egy része a negatív 
töltésű fehérjékhez kötődik, fölöslegessé téve ugyanannyi pozitív töltésű K+-t, amelyek a 
kefeszegély membránján keresztül a szűrletbe távoznak. Alkalózis esetén a folyamat 
fordítottja játszódik le.

A GFR alapvetően meghatározza a vese működésének hatékonyságát. Ha ugyanis a 
szűrlet túl gyorsan folyik a tubulusokban, a transzportmechanizmusok nem tudják elég 
gyorsan reabszorbeálni vagy kiválasztani a különböző anyagokat. Ha a szűrlet túl lassan 
áramlik, a transzportfolyamatok esetleg túlkompenzálnak és túl sok anyagot juttatnak 
vissza a vérplasmába. A GFR az arteriolákon keresztül szabályozható. A sympathicus 
idegrendszer erős érszűkítő hatással rendelkezik a nephron arterioláira, nem mindegy 
azonban, hogy melyikre hat. Ha az afferens arteriolát szűkíti, csökkenni fog a filtrációs 
ráta, ha az efferens arteriolát szűkíti, akkor az előtte lévő szakaszon nőni fog a nyomás (a 
glomerulusban), így nőni fog a filtrációs ráta. Természetesen a kettő együttes hatása fogja 
meghatározni, a filtráció mértékét.

Mint említettük, a tubulusok nagyon érzékenyek az áramlás sebességére, mert az 
áramlásban történő változások alapvetően rontják a veseműködés hatékonyságát. Ez 
különösen igaz a distalis tubulusra, ahol a vizelet pH-ja, végleges nátriumtartalma 
szabályozódik. Emiatt a nephronokban nem történik nyomásváltozás 80-180 Hgmm-es 
perifériás nyomások között. Ez azért jöhet létre, mert az arteriolák simaizomzata igen 
érzékenyen reagál a nyomásváltozásra. Minden arterioláé, de a vesében ez fokozottan 
érvényes. Ha a nyomás nő, a véráramlás gyorsul az adott érszakaszon. Ennek elkerülésére
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az arteriolák fala kitágul, a nyomás többé-kevésbé állandó marad. Ha a nyomás csökken, a 
simaizomsejtek kontrakciójával csökken az ér keresztmetszete, így a nyomás és az áramlás 
állandó marad. A vesében minden egyes nephronban külön szabályozódik az áramlás. Ez 
annak köszönhető, hogy a distalis tubulus kezdetének fala érintkezik saját glomerulusának 
falával, a juxtaglomcrularis apparátust kialakítva (82. ábra). Ha a filtrációs ráta nő, a 
glomerulusból több anyag szívódik vissza a distalis tubulusba, ahol egy visszacsatolás 
révén az afferens arteriola szűkítése jön létre. A szűkítésre kevesebb filtrátum keletkezik. 
Ha csökken a GFR a glomerulusban, akkor éppen az ellenkező irányú változás jön létre. A 
GFR szorosan összefügg a proximalis tubulus reabszorpciójával is. Amennyiben kicsi a 
filtrációs ráta, kevés víz áramlik ki a glomerulusból a Bowmann tokba, több marad az 
efferens arteriolában és a peritubularis kapillárisokban. Emiatt a kapillárisokban maradt 
fehérje oldat nem olyan tömény, kisebb szívó hatással bír az interstitialis folyadékra. Ha az 
interstitialis folyadék mennyisége nő, a folyadék nyomja a proximalis tubulus endothel 
sejtjeit, minek hatására szorosabbra záródnak a réskapcsolatok közöttük. Emiatt csökken a 
víz és a nátrium visszaszívásának hatékonysága is. Emlékezzünk rá, hogy a nátrium 
számos anyag reabszorpciójában részt vesz, így azok visszaszívásának hatékonysága is 
csökkenni fog. Ha a GFR nagy, éppen az előző folyamatok ellentéte zajlik le.

82. ábra: A proximalis (A) és distalis (B) tubulusok viszonya a Bowmann-tokhoz.

5.3.1. A végleges vizelet kialakulása
Csak a madarak és az emlősök képesek hypertóniás vizelet ürítésére. Ennek a vizeletnek a 
kialakulása a Henle-kacs segítségével az elsődleges gyűjtőcsatornában történik. Minél 
hosszabb Henle-kaccsal rendelkezik az állat nephronja, annál töményebb vizeletet képes 
üríteni. Ne felejtsük el, hogy a szárazföldi állatoknál nagyon fontos a víz megtartása, a 
dehidráció elkerülése. Az ember juxtamedullaris nephronjainak Henle-íve mélyen 
belenyúlik a vese medullába. A proximalis tubulus végén a másodlagos szürlet már nem 
tartalmaz glükózt, aminosavakat, vitaminokat, számos iont és az eredeti szürlet 1/3-ra 
csökken a mennyisége. Tartalmaz többek között még vizet, nátrium és klorid ionokat. A 
Henle-kacs leszálló ága mind a víz, mind a Na+ és C1‘ számára átjárható (83. ábra). Ha 
azonban a folyadék túljut a hajtűkanyaron, a felszálló ágban a víz számára átjárhatatlanná 
válik a felszálló ág és a distalis tubulus egy része, csak nátrium-ionokat enged át, sőt aktív 
folyamattal pumpál az interstitialis térbe. így az interstitialis tér hyperosmoticussá válik,
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osmoticus nyomása jelentősen megnő. A distalis tubulusba viszont hypotóniás szőriét 
kerül. Térben szorosan a Henle-kacs mellett fiit az elsődleges gyűjtőcsatorna. Ha az ADH 
(antidiuretikus hormon, hypophysis hátsó lebenyének hormonja) jelen van a vesében, a 
distalis tubulus és az elsődleges gyűjtőcsatorna a víz számára átjárhatóvá válik. Mivel az 
interstitialis tér hyperosmoticus nagy mennyiségű viz és a distalis tubulusból karbamid 
áramlik ki. A vizelet folyamatosan töményebbé válik.

83. ábra: A Henle-kacsban zajló só- és víz visszaszívás folyamata.

A karbamid tovább fokozza az onkotikus nyomást, ezért további víz kiáramlását 
okozza. A folyamat addig tart, amíg az interstitialis tér és az elsődleges gyűjtőcsatorna 
koncentrációja kiegyenlítődik. így nagy mennyiségű vizet veszített a tubulus rendszer, 
kevés és tömény vizelet képződik. Ha nincs ADH jelen, a distalis tubulus és a 
gyűjtőcsatorna nem átjárhatók a víz számára. Ennek következtében nagy mennyiségű, híg 
vizelet keletkezik. Az ADH felszabadulás ingere a vér osmoticus viszonyainak változása. 
Ha a vérplasma enyhén hypertóniássá válik, a szervezetnek vízre van szüksége, az ADH
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serkenti a víz visszaszívását. Ha túl sok víz van a szervezetben, a vér hypotóniás, az ADH 
felszabadulás gátlódik, nagy mennyiségű, híg vizelet fog ürülni.

A máj a fehérjék lebontásakor keletkező ammóniát azonnal karbamiddá alakítja, mivel 
az ammónia nagyon erős méreg a szervezet számára, a karbamid viszont többnyire 
egyszerű salakanyag, amely a szűrletbe és a vizeletbe kerül. Naponta kb. 30 g karbamid 
(urea) képződik. Ez a molekula a többi plasmában oldott anyaggal együtt hozzájárni a 
plasma és a szürlet osmoticus nyomásához. A plasmában, vagy bármely vizes oldatban 
lévő oldott anyagok moláris mennyiségének összege az oldat osmolaritása. Ha pl. egy 
oldatban 100 mmol glükóz, 100 mmol urea, 100 mmol NaCl van jelen, az oldat 400 mOsrn 
(milliosmol) osmolaritású. (A NaCl vízben oldva két hidrát burokkal körülvett ionként van 
jelen). A Henle-kacs leszálló ágához érkező szűrlet osmolaritása 300 mOsm. A Henle-kacs 
hajtűkanyarjában 1200 mOsm, a felszálló ág végén pedig 200 mOsm. Hogyan jöhet ez 
létre?

Említettük hogy a Henle-kacs felszálló ága a víz számára nem, de a nátrium számára 
átjárható. A nátrium intcrstitialis térbe juttatása egy adott ponton 200 mOsm különbséget 
hoz létre a felszálló ág lumene és az interstitialis tér között, a külső tér javára (84. ábra). A 
leszálló ágban mozgó folyadékból a víz kiáramlik, osmosissal a nagyobb nyomású helyre, 
a nátrium azonban nem követi, hiszen kint nagyobb a nátrium koncentrációja, mint belül, 
ezért kintről további nátrium áramlik vissza a leszálló ágba. így a leszálló ágban lévő 
szürlet töményebb lett. Ráadásul a szürlet lefelé mozog, így a következő ponton már 200 
mOsm-lal nagyobb az osmolaritása. Ezen a ponton is kialakul a 200 mOsm különbség az 
intcrstitialis tér és a lumen között. A Henle-kacs legalsó pontjánál pedig a külső térben már 
1200 mOsm az osmolaritás, csakúgy, mint a Henle-kacs hajtűkanyarjában. Ezen a ponton 
tehát beáll az egyensúly. A folyadék azonban mozog tovább és a felszálló ágban a 
folyamatos Na+ vesztés mellett, víz nem távozik a lumenből, így az osmolaritás egyes 
pontoknál 200 mOsm-al csökken. Elérve a distalis tubulus kezdeti szakaszát már csak 100 
mOsm, tehát kevesebb, mint a Henle-kacs elején volt (hyposmoticus).

Mindez tehát a két folyadékréteg ellenirányú áramlásának (ellenáramlási elv), a 
különböző szakaszok eltérő nátrium és vízvisszaszívási tulajdonságainak köszönhető. Az 
interstitialis tér osmolaritásához a karbamid is hozzájárul. ADH jelenlétében az elsődleges 
gyűjtőcsatorna a karbamid számára átjárható. Az interstitialis térbe jutva a koncentráció 
grádiens irányában haladva bejut Henle-kacs felszálló ágába. Mivel a Henle-kacs vége és a 
distalis tubulus a karbamid számára átjárhatatlan, újabb kiáramlása megint csak az 
elsődleges gyűjtőcsatornában lehetséges. Hogy mennyi karbamid marad az interstitialis 
térben, ill. az elsődleges gyűjtőcsatornában az azon múlik, hogy mekkora vízmennyiség 
szívódik itt vissza. Mindenképpen van azonban karbamid mindkét térben, segítve ezzel az 
interstitialis térben a hyperosmoticus viszonyok fenntartását.

Emlékezzünk arra, hogy a juxtamedullaris nephronok körül a vasa recta érrendszer 
található! Ennek feladata az említett osmoticus viszonyok fenntartása úgy, hogy a 
vérplasma, és az interstitialis tér osmolaritása sem változik lényegesen. Ez úgy jön létre, 
hogy a vasa recta haránt irányú kapillárisai shöntként működnek.
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84. ábra: Az ellenáramlási elv a Henle-kacsban.

A Henle-kacs tetejénél lévő haránt ágak még a vese cortexében helyezkednek el, és a 
vérplasma víztartalmának nagy része itt áramlik keresztül. így a Henle-kacs aljára sokkal 
kevesebb víz jut (nagyobb a plasmában a sókoncentráció), kisebb az ozmotikus különbség 
a plasma és az interstitialis tér között, a kiáramló víz csak minimálisan változtat a külső só 
koncentráción. Az elvesztett víz a Henle-kacs feljebb eső részében újra visszaáramlik a 
plasmába, így az osmolaritás sehol sem változik lényegesen, sőt a folyadék áramlása miatt 
gyakorlatilag minden ponton állandó marad. Tehát az ellenáramlási elv a vasa rectában is 
biztosítja az osinoticus viszonyok állandóságát.
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5.4. A vértérfogat szabályozása

A mellékvesekéreg ásványi anyagcserét befolyásoló hormonjai a mineralocorticoidok (pl. 
aldoszteron). E hormonok hiányában a sejtek a K+-iont (a különböző anionokkal együtt) 
fokozott mértékben tartják vissza, úgyhogy az intracellularis osmoticus nyomás fokozódik, 
a víz az extracellularis tér felől az intracellularis tér felé vándorol, ami főképpen az izmok 
területén a szövetek duzzadását vonja maga után. Ugyanakkor a sejtek alacsony Na+ és Cl' 
tartalma még tovább redukálódik. Mineralocorticoidok hiányában a tubulusok hámja a Na+ 
és Cl' ionokat korlátozott mennyiségben tudja a glomerulus-fíltrálumból reabszorbálni, míg 
K+ ionokat fokozott mértékben tartanak vissza.

A NaCl kiválasztás tehát fokozódik, a vérplasma konyhasóban szegénnyé válik, míg KT 
koncentrációja emelkedik. Csökken a reabszorbálódó víz mennyisége is, ami még tovább 
csökkenti az egyébként is alacsony extracellularis folyadék mennyiségét és a vér 
besűrűsödéséhez, a vörösvértest szám relatív emelkedéséhez és a vér viszkozitás 
növekedéséhez vezet. Ennek következtében csökken a vér áramlása a vesén keresztül, 
csökken a glomerularis filtráció és zavart szenved a vese kiválasztó működése, ami 
főképpen csökkent karbamid kiválasztásban jut kifejezésre.

Az ADH hormon (antidiureticus hormon), amit régen vasopressinnek neveztek, az 
agyalapi mirigy hátsó lebenyében tárolódik. Termelése a hypothalamusban a 
magnocellularis rendszerben (nucleus supraopticus és a nucleus paraventricularias) 
történik (Id. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Hormonrendszernél) .

A vérplasma mennyisége és az extracullularis térben található víz mennyisége szorosan 
összefüggenek. Az extracellularis térben található víz mennyiségét alapvetően tehát a Na+ 
ionok összmennyisége határozza meg. Mivel a nátrium-ion a legnagyobb mennyiségben 
oldott anyag a szervezetben, meghatározza az osmoticus viszonyokat is. Ha pl. csökken az 
extracellularis térben a víz mennyisége, a nátrium mennyisége nem változik, az osmoticus 
nyomás nőni fog.

A plasmából víz áramlik a szövetközti térbe, így a plasma mennyisége csökken. A 
vérerek falára kifejtett nyomása is csökkenni fog, ennek visszaállítására összeszűkülnek az 
erek, a pulzus nő, hogy a perctérfogat állandó maradjon, de rövid idő múlva a vérnyomás 
csökken.

Ha nagyobb mennyiségű só kerül a szervezetbe, a plasma koncentrációja nőni fog, az 
interstitialis térből víz áramlik a keringésbe, a koncentráció kiegyenlítése érdekében. 
Emiatt nagyobb lesz a keringésben jelenlevő vérmennyiség, s bár az erek ennek hatására 
tágulni fognak, összességében mégis vérnyomás emelkedés alakul ki. Napjában többször 
jut a szervezetbe nagyobb mennyiségű folyadék és só is, normális esetben mégsem 
ingadozik állandóan a vérnyomás. Mindez a vesének köszönhető. Az ADH az interstitialis 
térben található nátrium mennyiségének változására érzékeny. Mivel a vérplasma és az 
extracellularis folyadék folyamatosan egymás függvényében változik, a víz kiáramlik a 
Naphoz, így csökken a mennyisége az erekben a plasmában is nagyobb lesz a Na+ 
koncentrációja. Ennek hatására ADH szabadul fel a hypophysis hátsó lebenyéből, amely 
megnyitja a distalis tubulus és az elsődleges gyűjtőcsatornákban lévő speciális csatornákat. 
Ennek következtében nő a visszaszívott víz mennyisége, a sókoncentráció visszaáll az 
eredeti állapotba, a vértérfogat nem csökken, így a vérnyomás állandó marad. A képződött 
vizelet mennyisége kisebb lesz, az oldott anyagok nagyobb koncentrációban lesznek jelen.

Ha nagy mennyiségű vizet veszünk magunkhoz, a sókoncentráció csökkenni fog, az 
ADH felszabadulás és így a víz visszaszívása is gátlódik, nagyobb mennyiségű, híg vizelet 
fog ürülni. Az ADH hatása azonnalinak mondható. Az előző esetnél maradva, ha nagyobb 
mennyiségű só került a szervezetbe, nőtt a visszaszívott víz mennyisége az eredeti só-víz 
arány visszaállt, de a többlet só még nem ürült ki a szervezetből. Ez az aldoszteronnak (a 
mellékvese kéreg mineralocorticoid hormonja) lesz köszönhető. Az aldoszteron a nátrium
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visszaszívását serkenti a distalis tubulusból. (A Cl' mindig passzívan követi a nátriumot.) 
Ha megnőtt a sókoncentráció a vérplasmában, az aldoszteron felszabadulás gátlódik, ennek 
hatására kevesebb só, és vele együtt kevesebb víz readszorbeálódik. A fölösleges nátrium 
kiürül és a visszatartott vízmennyiség is. Az aldoszteron hatása lassú, mert a hormon 
bekerül a distalis tubulus sejtjeibe, a nucleusban új fehérjék szintézise kezdődik, amelyek 
végül megváltoztatják a Na-K pumpa mennyiségét. Tehát az aldoszteron és az ADH 
együttes hatása alakítja ki a vizelet mennyiségét és sókoncentrációját.

Az aldoszteron felszabadulását a renin-angiotensin rendszer szabályozza. A renin a 
juxtaglomerularis apparátus sejtjeiből szabadul fel abban az esetben, ha az afferens 
arteriolában csökken a vér nyomása, és/vagy a GFR csökken, amelyet a distalis tubuluson 
keresztül érzékel a juxtaglomerularis apparátus.

A renin egy fehérje, amely a vérbe kerülve az angiotensinogénből angiotensin 1-t alakít 
ki. Az angiotensinogén a májban termelődik. Az angiotensin I angiotensin II-vé alakul, 
majd angiotensin Ill-má. Az angiotensin II és III együtt serkenti az aldoszteron 
felszabadulását, valamint szomjúságérzetet okoz. Ha nagy mennyiségű vizet és sót 
vesztettünk, nemcsak a vesében szabályozzák a Na+ és víz visszaszívást, hanem a 
víztérfogat növelését is segítik. így függ össze a veseműködés és a vérnyomás 
szabályozása.

5.5. Húgyvezeték (urcter)
A vesemedencét a húgyhólyaggal összekötő kb. 30 cm hosszú, lúdtoll vastagságú, 
tágulékony cső. Retroperitonealis fekvésű. Belső felületének nyálkahártyája redőzött, 
Fedőhámja az ún. urothelium, hasonlóan a vizeletelvezető rendszer többi szakaszához.

5.6. Húgyhólyag (vesica urinaria)

Tágulékony tömlő, ami a kismedence elülső részében a symphysis mögött helyezkedik el. 
Három nyílása van. Kettő a húgyvezetékek beszájadzási helye, a harmadik a húgycső 
kezdete. Ez utóbbit a hólyagzáró izom (musculus sphincter vesicae) nyugalmi állapotban 
zárva tartja. Vizeléskor a záróizom ellazul, a hólyag falának izomzata összehúzódik, s a 
vizelet kiürül. Ezt a hasizmok (hasprés) is segítik.

A hólyag falának telítődésekor falában levő idegvégződések ingerülete váltja ki a 
vizelési ingert.

A húgyhólyag falának legbelső rétege a nyálkahártya, ami urotheliumra és lamina 
propriára tagolható. A nyálkahártya és a simaizomréteg között a lazább felépítésű tunica 
submucosa helyezkedik el. A hólyag legkülső rétege a savós hártya.

5.7. Húgycső (urethra)
Nőknél egyenes lefutású, a húgyhólyagból indul és a clitoris mögött a hüvelybemenetnél 
nyílik. Férfiaknál ugyancsak a húgyhólyagból indul és a hímvessző makkján végződik. 
(Részletesen ld. A nemi szerveknél.)

5.8. A vizelet ürítése
A végleges vizelet a gyűjtőcsatornákból a vesemedencébe jut, onnan a húgyvezetékeken 
keresztül a húgyhólyagba.

A húgyhólyag tágulékony szerv, amely a falát alkotó sejteknek is köszönhető. Az ún. 
ernyősejtek alakváltozásának (az urothelium legfelső sejtjei), valamint a kötőszövetes és az 
izomréteg sejtjeinek köszönhetően nő a hólyag mérete. Ha kb. 0,5-1 1 vizelet összegyűlt, az 
ernyősejtek falának feszülése nő. A feszülés fokozódása vizelet-ürítési ingert okoz.
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A parasympathicus idegrendszer serkentése szintén a hólyag falának feszülését és a 
hólyag összehúzását okozza. A hólyag összehúzásával, ill. a hasi izmok (hasprés) 
kontrakciójával a vizelet a húgycsőbe, majd a külvilágba jut. A vizeletürítés a 
székletürítéshez hasonlóan akaratlagosan is szabályozható.

A sympathicus idegrendszer tónusának fokozódása (Th 5-12 szegmentum) a hólyag el
lazulásával és a vizeletürítés gátlásával jár.

5.9. A vese betegségei

a./ A vesemedence gyulladása (pyelonephrilis)
Többnyire az alsó húgyutakból induló felszálló bakteriális fertőzés okozza. A fertőzés 
többféle okból kialakulhat, mint pl. megnagyobbodott prostata, pangó vizelet, vesekő, 
katéter, stb. Legyengült betegek, diabetesesek esetében a kórokozók a véráramba is 
kerülhetnek és vérmérgezést is okozhatnak. Tünetei a hirtelen fellépő láz, hidegrázás a 
csípő felett jelentkező éles hátfájás. Ezt rossz közérzet, esetleg hányás kíséri. A vizelet 
zavaros és véres is lehet. Kezelése elsősorban antibiotikumokkal történik a kórokozók 
azonosítása után.

bJ Nephron gyulladás (glomerulonephritis)
A nephronban gyulladás jön létre, mert a glomerulusból a tubulusokba fehérjék jutnak. 
Ennek következtében további fehérje és a vér sejtes elemeinek vizeletbe jutása 
tapasztalható. A vizelet ettől zavaros, vagy barnás-vöröses lehet. A gyulladás 
következtében a nephron szürőképessége tovább romlik, emiatt sok salakanyag marad a 
szervezetben. Általában lázzal, levertséggel, fáradékonysággal kezdődik. Az elégtelen 
veseműködés, a nem megfelelő volumen- és vérnyomás-szabályozás miatt szemhéjak és a 
bokák megduzzadhatnak.

c. /Hólyaghurut
Tipikus tünete az állandó vizelési inger, emellett azonban csak kis mennyiségű vizelet ürül. 
A vizeletürítés fájdalmas (égő, szúró érzés), gyakran véres, esetleg erős szaga is van. A 
hólyaghurut nőknél sokkal gyakoribb. Ennek oka a lényegesen rövidebb húgycső, ill. a 
végbél közelsége. így nőknél különösen fontos a megfelelő higiénia. Erős szappannal, ill. 
maró hatású anyagokkal nem célszerű mosakodni, mert nyálkahártya sérülést okoznak, ami 
növeli a fertőzés veszélyét. WC-használat után, ill. tisztálkodáskor elölről hátrafelé 
haladjunk. Férfiakban általában megnagyobbodott prostata miatt alakul ki a fertőzés, amely 
többnyire bakteriális eredetű mindkét nemben. Ezért kezelése antibiotikumokkal történik. 
Idősebb korban nőknél gyakoribb a nem bakteriális eredet, ekkor ösztrogén adásával 
kezelhetik a betegeket. Megelőzése érdekében fontos a megfelelő folyadékfelvétel, a 
hólyag gyakori ürítése.

d. /  Vesekő
Ha a veseműködés következtében keletkezett végleges vizeletben lévő anyagok nem 
oldódnak megfelelően, kristályok, vagy kövek keletkezhetnek. A képződött kövek a 
vesemedencébe kerülhetnek, onnan bemosódhatnak a húgyvezetékbe. Ha a 
húgyvezetékben maradnak, igen nagy fájdalmat okoznak. A fájdalom a deréktájékon 
jelentkezik, majd onnan sugárzik a has- és lágyéktájékra. A kövek képződhetnek a vizelet 
magas kálcium-, oxalát-, karbamid-, citrát-tartalma miatt, de létrejöhetnek a folyamatos 
hypohidráció (kevés víz a szervezetben) következményeként is. Normális körülmények 
között a vizelet magnézium-citrát tartalma gátolja a kőképződést. A kövek gyakorlatilag 
összetömörödött kristályok. A kövek nagyobb része calciumoxalátból képződik. A 
kőképződést a nagyon magas és alacsony kálcium -tartalmú táplálék egyaránt serkenti. A

155



kövek kisebb része húgysavból képződik. Ez abban az esetben fordul elő, ha túl magas a 
plasma és a szűrlet karbamid tartalma. Ha a kövek elérik a 2-3 mm-s méretet, már csak 
fájdalom kíséretében képesek végighaladni a húgyutakon, vagy megrekednek a 
húgyvezetékben. Ilyenkor a vizelet véres lehet. Ha a kövek a húgyhólyagba jutnak, onnan 
általában a húgycsövön keresztül kiürülnek a szervezetből. A kőképződés valószínűsége 
jelentősen csökkenthető megfelelő folyadék fogyasztásával, tej - és tejtermékek bevitelének 
csökkentésével, sószegény diétával az oxalát tartalmú kövek esetében. Célszerű kerülni a 
spenótot és sóskát, a kávét, kakaót és csokoládét. A húgyutakban rekedt vesekövek súlyos 
fertőzést is okozhatnak, sőt a veseműködés leállásához is vezethetnek.

eJ Veseelégtelenség, húgyvérűség (uremia)
Első tünetei között a több, főleg éjszakai, igen híg vizelet jelentkezik. Az excretios 
funkciók romlása miatt egyre több salakanyag marad a szervezetben. A beteg egyre 
fáradtabb és levert lesz. Megjelenhet, majd állandósulhat a hányinger, hányás, kellemetlen 
szájíz. A salakanyagok felhalmozódása miatt a bőr besárgul, viszket. Súlyos esetben kóma 
is kialakulhat. A veseelégtelenség kialakulhat évekig tartó fájdalomcsillapító 
fogyasztásának, magas vérnyomásnak, cukorbetegségnek következményeként. Az akut 
uremia kezelhető, a krónikus uremia csak dialysissel, vagy vesetranszplatatioval oldható 
meg.
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6. FEJEZET

NEMI SZERVEK

A nemi szervek működésére jellemző az ivarsejtek termelése, azok egymásra találásának 
segítése, hormonok termelése, valamint nőkben a magzat fejlődésének biztosítása.

6.1. A férfi nemi szervek
A férfi nemi szervek belső és külső szervekre oszthatók (85. ábra).

6.1.1. A férfi belső nemi szervei
A férfi belső nemi szervek a következők:

here (testis), mellékhere (epididymis), ondóvezeték (ductus deferens), 
ondóhólyag (vesicula seminalis), dülmirigy (prostata).

6.1.1.1. Here (testis)
A here páros galambtojás nagyságú, bab formájú szerv, ami a testüregen kívül a 
herezacskóban helyezkedik el a mellékherével együtt. Fejlődésük a hasüregben történik, 
innen szállnak le a magzati élet utolsó hónapjában a herezacskóba (scrotum) a 
lágyékcsatornán át. A herének a testüregen kívüli elhelyezkedése fontos, mert a 
spermiumok képződéséhez a testüreg hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérséklet szükséges.

A here bab alakú mélyedése a herekapu (hilus testis). Az egész szervet egy viszonylag 
vastag, sok kollagén rostot tartalmazó tok vesz körül, ami a here alakját biztosítja 
(86. ábra). Ez a tok a herekapun át benyomul a here állományába és az ún. corpus 
Highmorit, vagy mediastinum testist (kötöszövetes test) formálja. Innen válaszfalak 
(septumok) indulnak a here felszíne felé, és egységes állományát kisebb részekre, 
lebenyekre (lobus) tagolják. A lebenyekben találjuk a herecsatornákat (tubuli seminiferi), 
melyek vakon kezdődő csövecskék.

Minden herecsatornán három részt lehet elkülöníteni. Az első része (a here domború 
oldalán) a kanyarulatos csatorna (tubuli seminiferi contorti), itt történik meg a 
spermiumok képződése. A második része az egyenes csatorna (tubuli seminiferi recti) és a 
kötöszövetes test területén a csatorna harmadik része a hálózatos rész (rete testis), ezek a 
spermiumok elvezetésére szolgálnak. A rete testistől elvezető herecsatomák (ductuli 
efferentes testis) már a mellékheréhez tartoznak.

A herecsatornák falában kétféle sejt, nevezetesen a spermatogónium és a Sertoli-, vagy 
dajka sejtek találhatók. A spermatogóniumok diploid sejtek (2n kromoszóma számmal 
rendelkeznek), melyek többszörös osztódással elliptikus formájú haploid sejtté (n 
kromoszóma számmal rendelkeznek) alakulnak. Ezek beágyazódva a Sertoli-féle sejtekbe 
ostoros (flagellás) formává alakulnak. A herecsatomák közötti sejtek, az ún. interstitialis- 
vagy Leydig-féle sejtek találhatók, melyek herehormont, tesztoszteront termelnek.
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85. ábra: A férfi húgy-ivar szervei.

6.1.1.2. Mellékhere (epididymis)
A spermiumok tárolására és elvezetésére szolgál. A here hátsó felszínén helyezkedik el 
(86. ábra). Három részét, úgymint a fejet, nyakat és farki részt lehet elkülöníteni. Minden 
herecsatornácska (dúc túli ejferentes testis) a herekapun kilépve a mellékherébe jut, ahol a 
csatornák fokozatosan összeszedődnek úgy, hogy mindig a felső csatornába torkollik az 
alatta levő, s így egy „nyelesfésű” forma alakul ki. A mellékherét egy cső hagyja el, ez az 
ondóvezeték (ductus deferens).
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86. ábra: A here szerkezete.

6.1.1.3. Ondóvezeték (ductus deferens), ondózsinór (funiculus spcrmaticus)

Az ondóvezeték 50-60 cm hosszú, ami a lágyékcsatornán át belép a kismedencébe, a 
húgyhólyag hátsó, alsó felszínéhez fut, ahol átfúrja a dülmirigyet és a húgycsőbe nyílik.

A húgycsőbe való torkollása előtt egyesül az ondóhólyag kivezető csövével és így jön 
létre a ductus ejaculatorius.

Az ondóvezetékkel együtt futnak a heréhez annak véredényei, nyirokerei és idegei. 
Ezeket egy kötőszövetes réteg veszi körül. Ezek együttese az ondózsinór [funiculus 
spermaticus).

6.1.1.4. Ondóhólyag (vesicula seminalis)
A húgyhólyag aljához rögzülő páros mirigy. Vezetékei a ductus deferenssel egyesülve a 
húgycső felső szakaszába nyílnak. Az ondóhólyag váladéka fruktózt és prostaglandinokat 
tartalmaz. A fruktóz a spermiumok energiaforrása.

6.1.1.5. Dülmirigy (prostata)
Szelídgesztenyéhez hasonló szerv, ami a húgyhólyag alatt helyezkedik el. Hátrafelé a 
végbéllel érintkezik, azt bedomborítja. Tokkal körülvett mirigy, melynek váladéka a 
sperma folyékony részének jelentős mennyiségét adja.
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A prostatát kb. 3 cm hosszúságban a húgycső felső szakasza fúrja át. Itt nyílik bele a 
ductus deferens és az ondóhólyag közös vezetéke a ductus ejaculatorius. Váladéka lúgos 
kémhatású, ami fontos a hüvely savanyú kémhatásának közömbösítéséhez. A prostata 
váladéka teremti meg a spermiumok mozgásához az optimális pH 6-6,5 közeget.

6.1.2. A férfi külső nemi szervek
Ide tartozik a herezacskó (scrotum) és a hímvessző (penis). Az utóbbi egyrészt nemi szerv, 
másrészt a vizeletelvezető rendszer utolsó szakasza.

6.1.2.1. Herezacskó (scrotum)
A herezacskó a hasfal bőrének kétoldali kitüremkedése, melyek még a korai magzati 
életben összeforrnak egymással. Nőknél a két bőrredő önálló marad, és a nagyajkakat 
képezi.

6.1.2.2. Hímvessző (penis)
Hengeres, bőrrel borított képződmény, ami a húgycső teljes hosszában végighúzódik. A 
penis fő elemei a kötőszöveti kötegek, simaizomzat és elasticus rostok által alkotott 
szivacsszerü barlangos testek (corpus cavernosum). Ezek artériás véredényei nemi izgalom 
hatására vérrel telítődnek, és a szervet duzzasztják (erectio). Nyugalmi állapotban az erek 
zártak, a barlangos testek petyhüdtek.

A hímvesszőn megkülönböztetünk szárat (radix), testet (corpus) és ennek előrefelé való 
végződését a makkrészt (glans penis). A hímvesszőt borító bőr a makkra kettőzet 
formájában hajlik. Ez a fityma (preputium).

6.1.2.3. A férfi húgycső (uretra masculina)
K.b. 20-25 cm hosszú cső, ami a húgyhólyag fenekén kezdődik és a hímvessző makkján 
nyílik. Lefutása alapján három részét, nevezetesen a prostatán átmenő, a gát izomzatán 
átfúródó és a penisben levő szakaszát tudjuk elkülöníteni.

Dülmirigyi szakaszába torkollik az ondóvezeték, ezért az alsóbb szakasz a vizelet 
elvezetésén túl a nemi váladék ürítésére is szolgál. A húgycső gáti szakaszán találjuk a 
húgycső akaratlagos záróizmát. Utolsó szakaszát a barlangos test veszi körül.

A húgycső üregébe az ondóvezetéken és a vesicula seminalison kívül, több kisebb 
mirigy is leadja váladékát, így a Cowper-féle mirigy is, melynek váladéka a sperma 
alkotórésze.

6.1.3. A férfi nemi működés szabályozása
Emberben a nemi működés alapvetően nem hormonális, hanem idegrendszeri 
szabályozású. Ezt bizonyítja az is, hogy ovariectomizált nőkben, ill. kasztrált férfiakban is 
megmarad a nemi viselkedés, a megfelelő termékenyítőképesség hiányában is.

A here ivarsejt és hormontermelő szerv. A spermium képződését és differenciálódását 
hormonok szabályozzák. A szabályozás három, egymás alá rendelt szinten valósul meg 
(87. ábra).

A legmagasabb szintet a hypothalamus, tubero-infundibularis (kis sejtes magcsoport) 
rendszerének sejtjei jelentik. Ebből a magcsoportból egyet a nucleus arcuatust emeljük ki. 
Itt termelődik a gonadotrop releasing (GnRH) hormon, ami a portális ereken át az agyalapi 
mirigy elülső lebenyében (adenohypophysis), (ez a második szint) gonadotrop hormonok, 
nevezetesen a luteinizáló (LH) és a tüszőserkentő (folliculus stimuláló hormon= FSH) 
termelésére serkentően hat.
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87. ábra: A here működésének hormonális szabályozása.

Az LH a here interstitialis sejtjeire hat, ezért ezt a hormont hím egyedekben interstitialis 
sejt stimuláló hormonnak (Interstitial Cell Stimulating Hormone = ICSH) nevezik. Az 
1CSH hatására a Leydig-sejtek hormontermelése nő. A Leydig-sejtek felületén, és csak ott 
vannak ún. LH receptorok, ezért a hormon hatása csak ezeknél a sejteknél érvényesül, azaz 
nő a tesztoszteron termelés. A tesztoszteron kikerül a vérbe, s ha magas a vérben a hormon 
szintje, akkor ez negatívan (feed-back mechanizmus) hat vissza mind a hypophysisre, mind 
a hypothalamus kissejtes magcsoport sejtjeire.

Az FSH hatása a csírasejtekre közvetett. A csírasejtek felületén nincsenek FSH- 
receptorok, de a Sertoli-féle sejtek felületén megtalálhatók. Maguk a Sertoli-féle sejtek az 
FSH hatására egy ún. Androgen Binding Protein-t (ABP) termelnek, aminek igen nagy a 
tesztoszteron affinitása, s így ezen az úton, közvetetten hat az FSH a csírasejtekre (87. 
ábra).

A tesztoszteron legfontosabb hatásai a férfi nemi jelleg kialakulásakor vizsgálhatók. A 
tesztoszteron az androgének családjába tartozik, számos más hasonló szerkezetű 
hormonnal együtt. Ebből a hormonból aromatáz enzim segítségével keletkezik az 
ösztrogén és a progeszteron. Ösztrogén termelődik tehát a férfiakban is, csak lényegesen 
kisebb mennyiségben, mint a nőkben. A férfiakban az ösztrogén anyagcsere hatásai
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ugyanúgy jelentkeznek, mint a nőkben. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az 
ösztrogén segíti az inzulin érzékenység növelését, valamint a cardio-vascularis betegségek 
kialakulási kockázatának csökkentését.

A spermiumok képződését több külső tényező is befolyásolja. Csökken a spermium 
termelődés éhezés, alacsony E-vitamin szint, az alkoholizmus következtében, valamint 
egyes gyógyszerek hatására. Gátló hatású a röntgen-sugárzás, a magas külső hőmérséklet. 
A herében a hőmérséklet a maghőmérsékletnél kb. 1 °C-al alacsonyabb. Az utóbbi 
évtizedben jelentős spermatogenesis csökkenést okozott minden magasabbrendü 
állatfajban a természetes vizekbe került nagy mennyiségű női nemi hormon a 
fogamzásgátló tablettákból.

Az ejakulációkor ürülő folyadék az ondó. Mennyisége kb. 3 ml, melyben akár 100 
millió spermium is lehet milliliterenként. Ha a spermiumok száma a várhatónak csak a 
negyede, akkor az illető már nem termékenyítőképes. A spermiumok kb. 20%-a 
abnormális szerkezetű, pl. nincs farka, vagy két farka van, nincs feje, túl rövid a feje, stb. 
Ha 20%-nál nagyobb a hibás spermiumok száma, szintén csökken a férfi fertilitása. A nem 
ürülő spermiumok a herében elöregszenek és a macrophagok elpusztítják őket.

Az ondó a spermiumokon kívül sok egyéb anyagot is tartalmaz. A spermiumok 
mozgása nagy energiaigényű folyamat. A szükséges energiát az ondóban lévő fruktóz 
biztosítja. Ha az ondó a hüvelybe kerül, ott savas közeggel találkozik. A savas közeg 
semlegesítésére az ondóban nagy mennyiségben található HCO3', enzimek (pl. 
foszfatázok), fehérjék és egyéb más anyagok (pl. cink).

6.1.4. A másodlagos férfi nemi jellegek megjelenése
A tesztoszteron, mint minden szteroid hormon, koleszterinből szintetizálódik a Leydig- 
sejtekben. A tesztoszteron-szint a prepubertás végére emelkedik meg a fiúkban, az 
elválasztás maximuma ifjúkorban és fiatal felnőtt korban van. Elsődleges hatása a nemi 
jellegek kialakítása. Az elsődleges nemi jellegek mellett (testis, penis, a prostata 
növekedése, spermium és ondótermelés), a másodlagos nemi jellegek is megjelennek. így a 
nemi szőrzet növekedése, a hang jellegzetes mélyülése, spermatermelés megindulása, ill. 
fenntartása, a libidó. Jellegzetes lesz a hajhullás és a verejtékmirigyek férfi jellegű 
szagokat tartalmazó verejtéket termelnek. A tesztoszteron anabolikus hormon, 
legáltalánosabb anyagcsere hatása a fehérjeszintézis fokozása, így hat az izom- és 
csonttömeg növekedésére is. Ez lesz az oka a női és férfi test izomtömegbeli 
különbségeinek, és emiatt szedik a tesztoszteront doppingszerként is. A tesztoszteron 
anyagcsere hatásai között fontos a vöröscsontvelőben a vörösvérsejtek termelésének 
serkentése.

A normális hím agresszió is összefügg a tesztoszteron termelésével. A tesztoszteron 
termelés folyamatos, naponta kb. 10 mg szabadul fel. Betegségek, láz, állandó stressz 
csökkenti a hormontermelést. Az öregedéssel párhuzamosan tapasztalható hormonszint 
csökkenés, de a termékenyítőképesség gyakran még 70-80 éves korban is megmaradhat. A 
magas endogén tesztoszteron-szint irritábilitáshoz, túlzott agresszióhoz vezet. Ha a 
pubertás túl korán jelenik meg, a magas tesztoszteron-szint következtében alacsony, de 
nagy izom- és csonttömeggel rendelkező férfi fejlődik (Herkules). Ha a pubertásban nem 
következik be a here növekedése és tesztoszteron termelés, a férfiak magasak, vékonyak, 
nőies testszerkezetüek lesznek. Nem következik be a hang mélyülése sem (Eunuch).

6.1.4.1. Oigarche

Az első magömlés megjelenésének ideje. Átlagosan a fiúknál a kb. 11,5 és 12,5 éves kor 
között következik be. A férfi nemi szervek fejlődése ekkor kb. közepes stádiumban van 
(Tanner-skála szerint 3-as fokozat), ugyanakkor a csúcsnövekedési lökés (Peak Height
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Velocity = PHV, egy évben minimum 10-12 cm növekedés) csak ezután jelentkezik. Ezt 
követi az élettani és pszicho-szociális fejlődésük, s bár fertilisek, az előbbiek alapján még 
nem alkalmasak a felnőtt életre.

A tesztoszteron befolyásolja a csontok tömegének növekedését is, de nem olyan 
mértékben, mint az ösztrogén. Részben ezért is nőnek a férfiak átlagosan 10 cm-el 
magasabbra, mint a nők, mert kicsi mennyiségű de tartós ösztrogén termelés, valamint a 
tesztoszteron termelés fenntartja a hosszirányú növekedést.

A PHV idején elsősorban az alsó végtagok hossza nő, legalábbis arányaiban 
jobban, mint egyéb testrészek.

6.2. A női nemi szervek
A női nemi szervek is két részre, úgymint belső és külső nemi szervekre oszthatók.

A belső női nemi szervek:
a petefészek (ovarium), a petevezeték (tuba uterina), a méh (uterus) és a hüvely 
(vagina; 88. ábra).

A külső női nemi szervek közé tartoznak: 
a nagy és a kis ajkak, és a csikló.

6.2.1. A női belső nemi szervek

6.2.1.1. Petefészek (ovarium)

Szilva nagyságú páros szerv, ami a nagy és kismedence határán a közös csípöverőér oszlási 
szögében fekszik. A petefészek felső pólusa szabad, míg az alsót rövid szalagok kötik a 
méhfenékhez.

Felszínét köbös sejtekből álló ún. csírahám borítja, ami a fejlődés során a mesothel, és a 
vándorló, de a petefészek állományába már be nem jutó őscsírasejtekből áll. A mirigy 
állományát csírahám alatt egy kötőszövetes tok határolja, aminek belső felszínhez 
közelebbi a mirigyrész a kéregállomány (substantia corticalis), és a mélyebben levő rész a 
velőállomány (substantia medullaris). A kéregállomány tartalmazza a különböző 
fejlettségű tüszőket és a hegesedett sárgatesteket (89. ábra).

88. ábra: A női belső nemi szervek.
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89. ábra: A petefészek szerkezete.

Egy ivarérés előtti petefészek kéregállományában csak ún. primer tüszők találhatók. 
Számuk egy petefészekben kb. 200 000. A primer tüsző felépítésére jellemző, hogy egy 
nagyobb centrális sejtet tartalmaz, ez az ún. oogónium, s ezt, egy sorban tüszősejtek 
(follicularis sejtek) veszik körül. Ivaréréstől kb. 28 naponként érik meg egy-egy tüsző ill. a 
benne levő petesejt. Az érési folyamatot hormonok szabályozzák.

Egy primer tüszőben helyileg is elkülönítetten, kétféle folyamat játszódik le. Az egyik a 
diploid kromoszóma számú oogóniumban megy végbe. A folyamat végeredménye lesz egy 
megtermékenyítésre alkalmas haploid sejt. Fontos, hogy az ovulálódó (kilökődő pete) még 
nem haploid. A teljes érés a petevezetőben történik meg akkor, amikor a hímivarsejt a 
petesejt plasmájába jut. Ez az impregnáció jelensége.

A primer tüsző érésénél lejátszódó másik folyamat során az oogóniumot körülvevő 
tüszősejtek elszaporodva, több sejtréteget tartalmazó granuláris réteget alakítanak ki. Az 
elszaporodó sejtekre a petefészek alapállományából kötőszöveti rostok rétegződnek rá, s 
így kialakul a másodlagos tüsző, ill. ez tovább fejlődve létrehozza az ún. Graaf-féle tüszőt.

Miközben a Graaf-tüsző a petefészek felszíne felé mozog, a granuláris sejtek 
fokozatosan el folyósodnak, de egy sejtsoruk, mint corona radiata megmarad a fejlődő 
petesejt körül, továbbá sejtek maradnak meg a tüsző tokjának belső felületén is. A 
felszínhez érve a tüsző megreped (a ciklus kb. 14. napján), s megtörténik a petesejt 
kilökődése, az ovulatio. A kilökődött petesejt, és az időközben elfolyósodott granuláris 
sejtek helyén egy üreg marad (cavum folliculi), amiben az ún. liquor folliculi található. A 
cavum folliculit majd egy hegszövet fogja kitölteni, ez a hegszövet a sárgatest (corpus 
luteum).

A sárgatestnek két formája ismert. Az egyik, amikor nincs megtermékenyítés, a 
hegszövet fokozatosan elsorvad. A sárgatest másik formája megtermékenyítés esetén 
figyelhető meg. A sárgatestnek ez a formája, mint hormontermelő szerv a terhesség 
második feléig megmarad, majd ez is fokozatosan elsorvad.
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6.2.1.2. Petevezeték (tuba uterina)
Petevezeték (88. ábra), vagy méhki'irt egy 10-12 cm hosszú, hullámos lefutású csatorna, 
ami a petesejt továbbítására szolgál. Nincs közvetlen kapcsolata a petefészekkel. A 
petevezeték tölcsérszerüen kitágult résszel kezdődik, ami szabadon nyílik a testüregbe és 
széle rojtozott (Jimbriák).

A fimbriák felszínét csillós hám borítja, hasonlóan a petevezető belső nyálkahártya 
rétegének hámsejtjeihez. Ezek csapkodása, valamint a tuba peristalticus mozgása segítik a 
petesejtet a méh ürege felé történő mozgásban. Amennyiben ez károsodik, kialakulhat a 
méhen kívüli terhesség.

6.2.1.3. Méh (uterus)
Fordított körteformájú, tömör, páratlan szerv (88. ábra). Nagysága a kor és a működési 
állapot szerint változik. Két fő részre a testre (corpus), és a nyakra (cervix) osztható. A két 
rész egymással szöget zár be.

A méh ío működése a megtermékenyített petesejt befogadása, az ébrény ill. a magzat 
fejlődésének a születésig való biztosítása. A megtermékenyített petesejt a méh 
nyálkahártyájába (endometriwn) ágyazódik. Ekkor a nyálkahártya átalakul, ez lesz az ún. 
decidua.

A megtermékenyített pete megtapadási helyén a méh nyálkahártyája módosul, s ez az 
átalakult nyálkahártya, valamint az ébrény külső magzatburka közösen hozzák létre a 
méhlepényt (placenta). A magzat születése után a méhlepény leválik, és a szülőcsatornán 
keresztül távozik.

Ha nincs megtermékenyítés, a méh nyálkahártya felső része akkor is leválik, és vérzés 
kíséretében távozik. Ez a folyamat a menstruáció.

6.2.1.4. Hüvely (vagina)
A női genitális csatorna mintegy 10 crn-es szakasza (88. ábra). Ezen át a hímivarsejt a 
belső nemi szervekbe jut, ill. szüléskor, a szülőcsatoma alsó szakaszát képezi. Ürege 
elölről hátrafelé lapított. A hüvely bemenete felett a nyálkahártyán néha gömb, máskor 
félholdra emlékeztető redő az ún. szüzhártya látható.

6.2.2. A női külső nemi szervek
A nemi szerveknek a medence üregén kívüli részét értjük ez alatt. Ide tartoznak a nagy és 
kisajkak, valamint a csikló.

6.2.2.1. Nagyajkak (labium major) és kisajkak (labium minus)

A nagyajkak a hüvely bemenetét két oldalról körülvevő zsírral párnázott bőrredők, 
melyeken belül találhatók a kisajkak. Ezek határolják közvetlenül a hüvely bemenetét, és 
közvetlenül előtte a húgycső külső nyílását.

A hüvelybemenetbe számos mirigy önti váladékát, közülük a legjelentősebb a nagy 
ajkakba ágyazott Bartholin-mirigy.

6.2.2.2. Csikló (clitoris)
Közvetlen a húgycső külső nyílása előtt helyezkedik el. Fejlődéstanilag a penis barlangos 
testének felel meg, de ahhoz képest sokkal fejletlenebb.

165



6.2.3. A női nemi ciklus
A női nemi ciklus kb. 28 napos (a homeostatikus határ 21-40 nap), melynek különböző 
szakaszait a nemi hormonok határozzák meg.

Ezen hormonok szabályozó hatása - miként a férfi nemi működéseknél is láttuk - három 
szinten érvényesül. A hypothalamus, az adenohypophysis (hypophysis elülső lebenye), és a 
petefészek (ovarium) szintjén (90. ábra). A hypothalamus kis sejtes magjai (tubero- 
infundibularis rendszer) a GnRH-t (Gonadotrop Releasing Hormon) termelnek, ami a 
vérerek közvetítésével a hypophysis elülső lebenyébe jut. Hatására gonadotrop hormonok, 
nevezetesen folliculus stimuláló hormon (FSH = tüszőserkentő hormon), és az LH 
(luteinizáló hormon) termelődik. Ez utóbbi hormonok a petefészekben tüszőérést, ovulatiot 
és sárgatest képződést indítanak el.

A hormonális változások alapján (az egyszerűség kedvéért) a 28 napos ciklus a 
következő fázisokra bontható: 1./ folliculáris-; 2.1 ovulációs-; 3./ luteális-; 4./ menstruációs 
fázis.

A folliculáris fázis során (a ciklus első 13 napja) a petefészekben levő primér tüszőknél 
következik be olyan változás, melynek során az érésben levő petesejt körüli folliculáris 
(tüszősejtek) fokozatos osztódások révén elszaporodnak és több sorba rendeződve 
kialakítják az ún. gramiláris réteget. A tüszősejtek maguk is termelnek egy hormont, ez az 
ösztrogén (tüszőhormon = folliculáris hormon = FH), melynek szintje a vérben 
fokozatosan nő. Az FH termelés növekedése, a korábban említett két felsőbb szabályozó 
szint hormonjainak a GnRH és az FSH hatására következik be (90. ábra).

Ennek következményeként emelkedik a folliculusban képződő ösztrogén szintje is. A 
magas ösztrogén szint következtében a negatív feed-back hatására csökken az FSH szint, 
és így a Graaf-tüszőben hirtelen csökkenni kezd az ösztrogén-szint (a tüszősejtek 
fokozatosan pusztulnak). A Graaf-tüsző felrepedésekor kilökődik a petesejt, s elindul a 
tuba uterinán keresztül a méh felé.

A Graaf-tüsző felrepedésekor kezdetét veszi az ovulációs fázis, ez a ciklus 14. napja. Az 
ovulációs fázis során emelkedni kezd a LH mennyisége (szintén a hypophysis elülső 
lebenyének hormonja, az LH hormon mennyisége kb. két óra alatt megduplázódik a 
vérben).

Érdekes, hogy a LH felszabadulása éjszaka csökken, nappal fokozódik. A LH hatására a 
sárgatest vastagodása kezdődik meg (15. naptól). A sárgatestben fokozódik a progeszteron 
nevű hormon termelése, valamint a progeszteron hatására a méh nyálkahártyájának 
vastagodása. Valamennyi folyamat a megtermékenyített pete befogadását segíti.

Abban az esetben, ha nem történik meg a megtermékenyítés, a sárgatest elsorvad, a méh 
nyálkahártyája leválik (menstruációs fázis, 28. nap). A méh nyálkahártyájának leválása 
vérzés kíséretében történik, hiszen az endometriumba ágyazott erek elszakadnak, 
újraépülésükhöz időre van szükség. A negatív feed-back a két ovarialis hormon szintjének 
emelkedésével valósul meg (ösztrogén, progeszteron). Ha az ösztrogén szintje nő, az FSH- 
szint csökken, ha a progeszteron mennyisége nő a vérben, a LH hormon szintje csökken.

Az FSH és az LH hormonok hirtelen fellépő mennyiségi ingadozásai szabályozzák a 
ciklus különböző fázisainak kezdetét vagy végét. A GnRH jelenléte mindegyik szakaszban 
kívánatos. Ha a FSH, LH termelődési fázisban akadályozzuk a GnRH felszabadulását 
(például antagonisták adásával), akkor a ciklus különböző szakaszai nem alakulnak ki. A 
LH hormon felszabadulása szempontjából pl. rendkívül fontos az ösztrogén és 
progeszteron mennyisége a vérplasmában. Az ösztrogén tesztoszteronból termelődik az 
aromatáz nevű enzim segítségével.

Ösztrogén hatására fokozódik a LH termelése és felszabadulása (pozitív visszacsatolás), 
míg a progeszteron lassítja azt (negatív visszacsatolás). A GnRH, mint „mester hormon” 
működik a nemi ciklus során. Már a magzati életben kimutatható ciklikus felszabadulása a
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hypothalamus mediális basális magcsoportjában. A felszabadulás üteme kb. 60 perces 
mind a magzatban, mind a felnőttben, amely a ciklus luteális fázisára kb. 10 perces 
intervallumokra változik. Érdekes módon a hormon a harmadik agykamrába is ürül és a 
CSF-ben kimutatható. Ha a GnRH felszabadulás ütemét lassítjuk, elsősorban a FSH- 
felszabadulási üteme gyorsul, ha gyorsítjuk, elsősorban a LH mennyisége fog nőni. 
Fiziológiás felszabadulási ütem mellett mindegyik hormon termelődése fokozódik, 
természetesen a ciklus megfelelő fázisához igazodva.

90. ábra: A női ivari hormonok termelődése.

A normális nemi működéshez tehát elengedhetetlen a petefészek két hormonjának 
(ösztrogén, progeszteron) pulzatilis működése. Ennek a két honnonnak a mennyiségi 
ingadozásai nélkül nem váltják egymást a FSH- és LH-szintek. Ez történik a menopausa 
után és az ovariectomizált egyedekben (petefészek művi eltávolítása). A progeszteron 
fokozott termelése a testhőmérséklet emelkedésével jár együtt (termogén hatás). Ez napi 
szinten is, ill. az ébredési hőmérsékletet figyelve 0,4-0,6 °C hőmérsékletemelkedéssel jár a 
luteális fázisban.

A hypothalamicus GnRH termelő sejteket több neurotranszmitter és ezeken keresztül 
több idegpálya is befolyásolja. A neurotranszmitterek közül a noradrenalin, a dopamin és 
az opioidok tűnnek a legfontosabbnak. Pontos hatásmechanizmusaik még nem ismertek, 
mert a különböző fajok között nagy a variancia.

A menstruációs ciklus szabályozása szempontjából fontos szerepet tölt be az inhibin és 
az activin nevű hormon is. Ha az inhibin hormonnak a szintje csökken és az FSH- 
entelkedik, akkor a menstruációs fázis kezdődik, a petesejt az endometriummal együtt 
leválik a méhről. Maga az inhibin a petefészekben termelődik, szintje emelkedik az 
ösztrogén szintjével és elsődlegesen az FSH-, másodlagosan a GnRH- termelő sejtekre hat. 
Mind a pozitív, mind a negatív visszacsatolásban van szerepe. A GnRH termelését
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nemcsak a különböző hormonok szabályozzák, hanem a neuronokbán termelődő 
transzmitterek is (dopamin és endorfinok elsősorban).

A nemi ciklus gyakran annuális ritmust is mutat abban a vonatkozásban, hogy a 
megtermékenyülés képessége az év különböző időszakaiban eltérő. Általában a fogantatás 
gyakoribb az őszi hónapokban sok gerinces állatnál (pl. juhok), így az életképes utód 
születése olyan időszakokra esik, amikor több az élelem és a napfény, jobbak az utód 
túlélési esélyei. A megtermékenyülés hiány oly módon jön létre, hogy a nemi ciklusban 
nem lesz luteális fázis sem. A magasabbrendű gerinceseknél is gyakran bekövetkezik ez az 
állapot, sőt egyes majom fajokban is. Az emberszabású majmok egyes fajaiban és az 
emberben nem alakul ki a luteális fázis hiány, mégis megfigyelték, hogy az élveszületések 
ritkábbak a fényhiányos fázisokban (pl. Skandináv országok téli hónapjai), vagy a száraz 
táplálékszegény időszakokban. Érdekes módon, a sötétebb időszakokban megemelkedik a 
melatonin szintje és csökken a petefészek nemi hormonjainak mennyisége.

A tesztoszteron/ösztrogén arány nemcsak a nemi jellegeket határozza meg, hanem a 
nemi működéseket is. Ha pl. nőkben nő az ösztrogén szintje, a női nemi jellegek erősödése 
tapasztalható (pl. mellek növekedése, női zsírosodási jellemzők), s kialakulhat II. típusú 
diabetes. Ugyanakkor az ösztrogén szintjének csökkenése a csontritkuláshoz vezethet.

Fontos megjegyezni, hogy ösztrogén alakulhat ki a férfiak agyában is. Ha a termelés 
elmarad a férfiakra jellemző szexuális viselkedési mintázat nem lesz jellemző rájuk (ezt 
találták egerekben is). Nőkben az ösztrogén termelődésének elmaradása a férfi nemi 
jellegek erősödésével jár: ilyenek a hang jellegzetes mélyülése, a hajhullás és a 
verejtékmirigyek férfi jellegű szagokat árasztó verejtéket termelnek.

A férfiakban az ösztrogén anyagcsere hatásai ugyanúgy jelentkeznek, mint a nőkben. 
Fontos megjegyezni, hogy az ösztrogén segíti az inzulin érzékenység növelését, valamint a 
cardio-vasculáris betegségek kialakulási kockázatának csökkentését.

Az ösztrogén férfiakban csak olyan helyeken termelődik, ahol megtalálható az aromatáz 
nevű enzim, melynek segítségével tesztoszteronból ösztrogén alakulhat ki. így a férfi nemi 
működés megváltozását, a női jellegű működést, viszonylag kis mennyiségű ösztrogén is 
kialakítja.

6.3. A női nemi hormonok anyagcserehatásai

6.3.1. Az ösztrogén
Az ösztrogén rendkívül fontos a csontok hosszirányú növekedésében. Az epiphysis 
porckorongok elcsontosodásáért felelős. Segíti a kalcium beépülését a csontokba, így a 
menstruációs ciklus megjelenésével az egyes időszakokban jelentősen megemelkedik az 
ösztrogén-szint, ami a csont hosszirányú növekedésének gyors befejezéséhez vezet. A 
menopausa után, az ösztrogén-szint csökkenésével a szervezetbe kerülő kalcium jó része 
nem épül be a csontokba, kialakul az osteoporosis.

Az elsődleges és másodlagos nemi jellegek kialakításában is fontos szerepe van. Az 
ösztrogén serkenti a hüvely, a méh, az emlőmirigyek növekedését serdülőkorban (később a 
normális nemi ciklus során is egyesekben kialakulhat a mellek feszülése), az endometrium 
felépülése ösztrogén nélkül nem valósulhat meg. A méh nyálkahártya proliferációját 
serkenti.

Az ösztrogén szerepe a zsíranyagcserében is ismert. Elsősorban a másodlagos nemi 
jellegek kialakulásakor segíti a zsírraktárak felépülését a derék- csípőtájakon, valamint az 
emlőkben. A csípő kiszélesedésével, a mell és a csípő zsírraktárainak kialakulásával jön 
létre a tipikus női alkat. Érdekes megjegyezni, hogy a zsírraktárak képződésével 
párhuzamosan alakul ki a női bőrszerkezet is, ami vékonyabb és egyben puhább bőrt jelent.
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6.3.2. A progeszteron
Ez a hormon fontos a csontanyagcserében, szabályozza a kalcium és a csontban lévő egyéb 
szervetlen anyagok szintjét a csontokban és a vérben is (hasonlóan az ösztrogénhez). 
Szabályozza a mucosus anyagok termelését, gyulladáscsökkentő hatású. Serkentően hat a 
pajzsmirigy működésére, a kötöszöveti szalagok regenerációjára azzal, hogy fokozza a 
kollagén termelődést.

Szerepe van a vízháztartásban, nagyobb mennyiségű hormon hatására csökken a 
vízürítés. Fokozza a zsíranyagcserét ezért volt használatos doppingszerként is. A 
másodlagos nemi jellegek kialakításában is fontos szerepe van, ehhez kapcsolódik a bőr 
rugalmasságának kialakulásával összefüggő funkciója.

A progeszteron és más nemi hormonok neuronális protektív (védő) hatást is kifejtenek, 
így gyakorlatilag létfontosságúak az idegsejtek túléléséhez. Emellett nagyon fontos szerepe 
van a myelinhüvely védelmében is. így a terhesség idején a felszaporodó progeszteronnak 
köszönhetően a sclerosis multiplex nevű demyelinizatios betegségben szenvedők állapota 
javul.

A nemi hormonok valamennyien a koleszterin származékai. A progeszteron elöanyaga a 
tesztoszteronnak, az ösztrogénnek, s termelődése szükséges a glüko- és 
mineralokortikoidok képződéséhez is.

6.3.3. Oxitocin
A hypophysis hátsó lebenyéből szabadul fel, serkenti a tejelválasztást, ill. ürítést. Hosszú 
ideig az oxitocint tartották felelősnek a szülés megindításáért. A szülés megindulásakor 
azonban az anyai vér oxitocin koncentrációja nem emelkedett meg, tehát az oxitocin nem 
szerepel a szülés természetes megindulásában. Ma már azt is tudjuk, hogy a méh 
simaizomzatán oxitocin receptorok nincsenek. így feltehető, hogy az oxitocin más 
kontrakciót kiváltó anyagokon keresztül hat. A közvetett kontrakciót kiváltó hatás miatt 
lehet, hogy a szoptatás első heteiben a szopás megkezdésekor méhfájdalmakat is érezhet az 
anya. Szerkezetében nagyon hasonlít a vasopressinhez, hatásában is lehet hasonló, így 
némileg vízvisszatartó hatású és serkenti a Na+- ürítést. Nem serkenti a húgyhólyagból a 
vizeletürítést.

Fontos a szexuális vágy, a szexuális kapcsolatok kiépülésében, valószínűleg a 
monogámia kialakulásában, az anyai viselkedésminták fenntartásában. Gátol bizonyos 
tanulási és memória-képességeket, ugyanakkor a születéskor csökkenti a fetus agyi- 
neuronális működéseit, ily módon akadályozva a hypoxia következményeit. Bizonyos 
egyedekben gátolja a drogtolerancia kialakulását, ugyanakkor fokozza az empátia
képességet és a generozitást (nagylelkűséget). Nagy valószínűséggel fontos szerepe van a 
szocializációs képességek kialakításában. Autista gyerekek vérében alacsonyabb oxitocin- 
szintet mértek.

6.3.4. Prolactin (PRL)
A hypophysis elülső lebenyének hormonja, a tejelválasztás serkentésében van fontos 
szerepe. Ezért anyasági hormonnak is nevezik. A termelődés napi ciklusának csúcsa az esti 
órákra tehető. Emiatt van több teje a szoptatós anyának este. A PRL fokozza az álmosságot 
is, így szoptatáskor nyugtató hatású a csecsemőben és az anyában egyaránt.

Általános anyagcsere fokozó hatása is van. Mind az alacsony, mind a magas 
hormonszint megzavarja a szervezet homeostásisát. A magas prolactin-szint a gyakoribb, 
amely mind a nőkben, mind a férfiakban tejcsorgáshoz vezethet.
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Ha magas a prolactin-szint a szervezetben, akkor ennek testi tünetei is jelentkeznek. Ez 
elsősorban a nőkben jelenik meg, de férfiakban is kialakulhatnak merevedési problémák, 
ill. impotencia a tejcsorgás mellett.

Hormon túltermelés kialakulhat stressz hatására is, de a hormontermelés maga is 
okozhat stresszt, alvászavarokat, sápadtságot, fáradtságot stb. Prolactin-szint emelkedést 
okozhatnak a vérnyomás-csökkentők, ill. a fogamzásgátlók, különböző drogok és 
nyugtatok is, valamint a hypophysis daganata (prolactinoma).

6.4. Hormonális változások hatásai
a. /  Menarche
Az első menstruáció megjelenését jelenti. Átlagosan 10,5 és 15,5 év között következik be, 
amit a PHV előz meg. A menarche megjelenésekor a női nemi jellegek közepesen 
kifejlődnek. A rendszeres menstruáció nem jelenti a fertilitás kialakulását. Általában az 
első menstruációk megjelenése után 2-3 év is eltelik a fertilitás kialakulásáig.

A menarche megjelenésével és az ösztrogén szintjének megemelkedésével leáll a 
hosszú csöves csontok növekedése (epiphysis porckorongok elcsontosodnak). Teljesen 
általánosítanunk azonban nem szabad, mert a végleges termetet még számtalan tényező 
befolyásolja. Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy a később pubertásba belépő gyerekek 
magasabbra nőnek, mert már prepubertás korban is hosszabb idejük van a növekedésre.

b. /  Amenorrhea
A nemi ciklus (havi vérzés) hiányát jelenti, amely több okból is kialakulhat. Elsődlegesen a 
fejlődő szervezetben a késői pubertás megjelenését jelzi. így fontos figyelni, hogy a 
menarchet megelőző testszerkezeti változások bekövetkeztek-e a 14. életévig. Ilyen pl. a 
nemi szervek környékén megjelenő szőrzet, a női testszerkezet kialakulása (mellek 
növekedése, női zsírraktárak kialakulása). Ha a menarche a 16. életévig nem jelentkezik, az 
nagyon késői pubertást, vagy valami fejlődési, szervi problémát jelez. Kialakulhat pl. 
Turner-szindróma, amely genetikai rendellenesség, az érintett hölgynek csak egy X- 
kromoszómája van.

Az amenorrhea felnőtt korban is előállhat. Természetesen elmarad a menstruáció a 
terhesség ideje alatt, de kialakulhat stressz hatására, hormonszint ingadozásra, 
anyagcserezavarokra stb. Nagy fizikai megterhelést jelentő sportmozgásokban gyakori. 
Ilyenek pl. a futás vagy az esztétikai sportágak, ahol a kicsi testzsirtartalom miatt a 
szervezetben nem megfelelő az ösztrogén-szint. Emiatt akár több hónapra is kimaradhat a 
menstruáció. Sportolók esetében ilyenkor több hónapos pihenő elrendelése szükséges, mert 
a pihenő ideje alatt megszűnik részben a stressz, részben pedig általában testtömeg 
növekedés áll be, ami ismét fokozza az ösztrogén termelését.

A tartósan elmaradó menstruációnak káros következményei is lehetnek. Az infertilitás 
mellett, a szervezet kalcium-forgalma is zavart szenved, kórosan fiatalon felléphet 
csontritkulás, vagy egyéb anyagcserezavarok.

c. /  Prementstruációs szindróma (PMS)
A női szervezet ösztrogén-szintjének ingadozása számos élettani következménnyel jár, 
amelyet egyes nők nehezebben viselnek. Hosszú ideig nem írták le betegségként, bár a 
tüneteket már az ókorban is ismerték. Inkább a menstruációs ciklussal együtt járó 
állapotként jellemezték. Azóta ismerik el a modem társadalmak betegségként, amióta 
kiderült, hogy a szindrómában szenvedő egyének családjában megnőhet a családon belüli 
erőszak, a tünetek jelentkezésekor.

A premenstruációs tünetek az ovulációkor kezdődnek, a luteális fázis időszakában 
tapasztalhatóak. Általában a menstruáció kezdetekor megszűnnek, bár akadnak olyan
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személyek is, akiknél ez egy ideig még tovább folytatódik. Több mint 200 tünetét írták le, 
természetesen nem mindegyik figyelhető meg minden érintett személynél. A legtipikusabb 
tünetek, a depresszió, stressz-hajlam, szuicid gondolatok vagy cselekedetek, az agresszió 
különböző formái, érzelmi ingadozások, amelyek gyakran sírási rohamokban jelentkeznek 
(emiatt gondolják gyakran, hogy az érintett hisztis), hőtermelési zavarok (elsősorban a 
hőmérséklet emelkedése, emiatt gyakran összekeverik a korai menopausával), 
mellfeszülés, fejfájás, migrén, fáradtságérzés, az étvágy változása, amely gyakran az ételek 
iránti erős vágyban jelentkezik. Kialakulási valószínűsége fokozódik abban az esetben, ha 
valaki egyébként is hajlamos a depresszió különböző kialakulási formáira, a nagyon magas 
kávéfogyasztás, az életkor előrehaladta, dohányzás, családi halmozódás.

Előfordulási valószínűségére csak becslések léteznek, 3-30%-ig terjednek ezek az 
értékek, a menstruáló hölgyek többsége legalább egy tünetet szokott érzékelni ezekből a 
ciklus megfelelő időszakában. A szindrómában szenvedők szerint a lelki hatások 
nehezebben viselhetők, mint az élettani változások. Az élettani tünetek általában rövidebb 
ideig is tartanak, mint az érzelmi tünetek. A szindróma a menopausa után megszűnik, így 
valóban az ösztrogén-szintjének ingadozása váltja ki azokat.

A ncuroszteroidok felfedezése óta tudjuk, hogy az ösztrogén nagyon fontos bizonyos 
agyi területek synapsisainak fenntartásában is. Abban az esetben, ha az ösztrogén-szint 
hirtelen megváltozik, ilyen synapsisok megszűnnek működni, s elsősorban a különböző 
kognitív funkciókat érintő változások jönnek létre az agyban. Ezek a változások 
reverzibilisek, az ösztrogén-szintjének emelkedésével visszaáll az eredeti állapot. A 
hypothalamusban és a cerebellumban (kisagy) is mutattak ki változásokat a synapticus 
plaszticitásban, az ösztrogén /GnRH -  szint ingadozásakor. A cerebellumban pl. motoros 
képességeket, félelemérzést, valamint egyensúly érzékelést befolyásoló változásokat 
találtak az ösztrogén-szint ingadozásával kapcsolatban.

A PMS előtűnik a terhesség idején is, ezért gyakran progeszteron adásával enyhítik a 
tüneteket, ill. teszik tünetmentessé az érintett pácienseket.

d./Menopausa (klimax)
Az utolsó megjelenő havi vérzésre utal. Megjelenése átlagosan a 48-52. évben várható. Az 
FSH és LH termelése folytatódik, de a szervezet már nem termel elegendő női nemi 
hormont a ciklus fenntartásához. Ennek természetesen vannak előjelei. A legismertebbek a 
klimaxos hőhullámok, a verejtékezés fokozódása, a hangulatingadozások, a normális napi 
ciklusok felbomlása miatt kiesett alvás okozta fáradtság, álmatlanság és a 
testsúlynövekedés. Az ösztrogén hiányában felborul a kalcium-anyagcsere, tipikus tünet a 
csont szervetlen anyagának csökkenése. Az osteoklastok tevékenysége mindig nagyobb 
mértékű, mint az osteoblastoké. Emiatt alakulhat ki a csontritkulás, amelyet hosszú ideig 
női betegségnek tekintetlek. A csontritkulásra vonatkozó szűrővizsgálatok is a várható 
klimax életkor közelében kezdődnek.

A zsíranyagcsere megváltozásával gyakori a nagymértékű testtömeg növekedés ebben 
az időszakban, amely a II. típusú diabetes és a hypertónia kialakulásának veszélyével jár. 
Megváltozik a kötőszövet szerkezete is, ami a bőr rugalmatlanná válása mellett, az ízületi 
szalagok szerkezetének megváltozását, ízületi fájdalmak megjelenését okozzák. A hám 
elhalások miatt kialakulhat hüvelyszárazság, hüvely- húgycső- és hólyag-gyulladás.

Tipikus az a több napig elhúzódó vérzés (10-14 nap), ami esetenként a korábbiakhoz 
képest igen nagy mennyiségű, esetenként független a ciklustól.

A menopausa csak az emberi fajhoz tartozó nőkre jellemző, minden más emlősfaj női 
egyede az élete végéig megtartja nemzőképcsségét. A menopausa kialakulásának 
valószínűleg szocializációs okai vannak. így alakulhatott ki a „nagymama státusz”. Ekkor
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a nő már nem foglalkozik saját gyermekei nevelésével, hanem az unokáinak nevelésére, 
létfenntartására tudja fordítani idejét. Ez növeli az utódok túlélési esélyeit.

6.5. Nemi betegségek

Az embernél a nemi életnek többszörös célja van. A fajfenntartáson kívül fontos szerepe 
van a stressz kezelésében és az örömszerzésben is. Ez utóbbi miatt terjedhetnek a 
különböző nemi betegségek. Az ember ugyanis még nem monogám, bár túlélési 
stratégiaként ezt választotta. A különböző házasságon kívüli „tévelygések” segítik a nemi 
betegségek terjedését. Ma valójában már nem nemi betegségekről, hanem a nemi úton 
terjedő betegségekről (sexually transmitted diseases = STD) beszélünk. Ezek a betegségek 
nemcsak az embernél, hanem még a növényeknél is léteznek.

A betegségek „klasszikus” típusai mindenki számára ismertek, sőt az orvosoknak 
bejelentési kötelezettsége is van, ezekkel a betegségekkel kapcsolatban. Elsősorban éppen 
azért, mert terjedésük nagyon gyors, s általában kezelésükkor nemcsak egy személy 
érintett. Az STD nemcsak terjedése miatt veszélyes, hanem azért is, mert ezek a 
betegségek a fertilitás megváltozását, gyakran rákbetegségeket, idegrendszeri zavarokat 
okoznak.

Az STD-ket obiigát paraziták okozzák, amely azt jelenti, hogy gazdaszervezet nélkül 
ezek a kórokozók nem életképesek.

6.5.1. Bakteriális fertőzések
a. /  Gonorrhea (tripper)
A Neisseria gonorrheae nevű baktérium okozza. A férfiak gyorsabban felismerik, mint a 
nők, bár mindkét nemnél hasonló tünetekkel jelentkezik. A férfiaknál a fertőzés után hamar 
(kb. 3 nap) sárgás színű, sűrű genny ürül a húgycsőből, ami vizeléskor égető fájdalmat 
okoz. A nőknél azonban gyakran akkor sem okoz panaszt, amikor a fertőzés a méhet, vagy 
a petefészket is érinti. Szövődményként az infertilitás mellett a már létező terhességnél az 
anya megfertőzheti a magzatot. Ez főként akkor következhet be, amikor a magzat/utód már 
a szülőcsatornában halad. A baktérium a kötőhártyára jut, ottani elterjedése látáskárosodást 
okozhat, s egyben újabb fertőzött kerül a „körbe”. A különböző szexuális szokások miatt a 
gonorrhea baktérium a bélbe, garatba kerülhet, amely további a bakteriális fertőzésekre 
jellemző tünetegyütteseket produkálhat. Ezek közül a legismertebbek az ízületi 
gyulladások, májkárosodás, vérmérgezés, szívbelhártya gyulladás. Ma már a 
szövődmények nagyon ritkák, mert a betegség antibiotikumokkal gyógyítható. Óvszer 
használata gátolja terjedését.

b. /Syphilis (Lues venerea)
Ma ismét terjedő betegség, éppen a szexuális forradalomnak köszönhetően. Több 
szakaszban zajlik le a betegség. A fertőzés után néhány héttel (2-4 hét) egy kemény fekély 
jelenik meg a test valamelyik pontján, amely kezelés nélkül néhány hét alatt eltűnik. A 
fekély maga barnás, kékes dudor, amely fájdalmatlan, ezért nem mindenki veszi észre.

A második szakaszban (a fertőzést követő 9-10. héten) tipikus kiütések keletkeznek, 
amelyek hajhullással, esetleges májgyulladással, központi idegrendszeri zavarokkal 
jelentkeznek. Ez a fázis is spontán gyógyul.

A harmadik szakasz néhány év múlva köszönt be (3-5 év), és a testen megjelenő 
csomókon és fekélyeken kívül a különböző érbetegségek jelentik a szervezetre a fő 
problémát.

A negyedik szakasz már paralysissel (bénulás) jár, amely megfelelő kezelés nélkül 
lassú, de megállíthatatlan folyamat. Régen ebben az állapotban ismerték fel biztosan a 
betegséget (tábesz).
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Az antibiotikumoknak köszönhetően ma már minden fázisban kezelhető, de a 
különböző szakaszok maradandó nyomokat hagynak a szervezetben. A régi temetői 
csontleletekből, már ránézésre biztosan meg lehet állapítani, hogy ki szenvedett 
syphilisben, a csontok szerkezetének átalakulása miatt. A kezeletlen betegek kb. 10%-a hal 
meg a negyedik fázisban. Súlyosan károsítja a magzatot, aki fejlődési rendellenességekkel, 
vagy halva születhet. Óvszer megfelelő használata akadályozza terjedését.

c./ Chlamydia (Chlamydia trachomatis)
Apró baktérium, sokáig inkább vírusszerűnek tartották, valójában egyszerű prokaryota. 
Még gyorsabban terjed, mint a gonorrhea. Alapvetően a húgycső fertőzését okozza, emiatt 
a fertőzés után néhány nappal enyhe csípő érzés jelentkezik vizeletürítéskor, ami gennyes 
váladék ürülésével is jár. Gyakran félreismerik, és rosszul kezelik, emiatt sterilitáshoz 
vezethet. A magzat megfertőzése annak tüdőgyulladását, korai, vagy halvaszületését 
okozhatja.

A gonorrheas betegek 20-40%-a szenved chlamidiasisban is. Az óvszer megfelelő 
használata, a partnerek ritka cseréje (főleg a monogámia) csökkenti kialakulási veszélyét.

6.5.2. Vírusfertőzések
A vírusok speciális élőlények, amelyek gazdaszervezet nélkül életképtelenek. Alapvetően 
minden vírus két részből áll, úgymint örökítőanyagból (DNS vagy RNS), és a capsidból, 
ami egy fehérjeburok. Egyes vírusoknak ezen felül még egy borítékja is keletkezik, amely 
részben fehérjéket, részben lipideket tartalmaz. A boríték lipidtartalma a gazdaszervezet 
membránjából származik, ezért általában aspecifikus a vírusra nézve.

A vírusok általában gazdaspecifikus módon szaporodnak, így még a sejttípus is fontos 
szaporodási képességük megtartásához. Az általános szaporodási séma a következő: a 
megfelelő receptor-fehérjéhez kötődés után (ez egy fehérje a sejtmembránon, nem valódi 
receptor), a vírus örökítőanyaga beépül a gazdasejt örökítőanyagába, osztódási sorozatokra 
kényszerítve a gazdasejt DNS-ét. A rengeteg DNS-ről és képződött mRNS-ről fehérjék 
képződnek (ld. fehérjeszintézis), létrehozva a burokfehérjét is. Az örökítőanyag és a burok 
újabb vírussá alakul, majd kilép a gazdasejtből.

A vírus szaporodása nagyon gyors, csak néhány óra. Emiatt különböző életstratégiái 
léteznek. Ha nagyon virulens, akkor, esetlegesen túl gyorsan megöli a gazdaszervezetet, 
ami miatt nem talál magának elég gyorsan új gazdaszervezeteket, így maga is elpusztul. 
Ezért a vírus túlélési stratégiája szempontjából jobb, ha lassabban fertőz, így több 
gazdaszervezet túlélésére számíthat.

a./ Genitális herpeszek (Herpes genitalis)
Az egyéb herpeszekhez (Herpes simplex) hasonló vírus. A Herpes simplex egyes becslések 
szerint a humán populáció 60-70%-t érinti, keresztfertőzések kialakulhatnak. Jelenleg 
nincs megfelelő gyógymód a kezelésére. Terjedése a szervezetben gyors, érinti az 
idegrendszert és a látást. A szem megfertőződése akár gyors látásromláshoz, vaksághoz is 
vezethet. Az utódok szülőcsatornán való áthaladásánál szintén létrejöhet a fertőzés, ami az 
újszülött súlyos idegrendszeri károsodásával, vakságával járhat. Ezért az ismert esetekben 
javasolják a császár-metszéses szülést.

A nemi szerveken megjelenő herpeszfoltokat, apró hólyagok alapján lehet felismerni. 
Ezek a hólyagok kidurranva fájdalmas sebhelyeket hagynak maguk után. A sebhelyek 
maguktól gyógyulnak (5 nap-3 hét), a vírus latens (nem észrevehető) módon a 
szervezetben (elsősorban a központi idegrendszerben) szunnyad következő megjelenéséig. 
A személyi higiénia, a partnerhűség és az óvszer csökkenti terjedési valószínűségét.
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b. /Genilális szemölcsök (Humán Papilloma Vírus, HPV)
A börsejtek nucleusaiban él, növényi szemölcsök és börszemölcsök formájában is ismert. 
Megfelelő kezelése nem ismert, tünetek megjelenése nélkül is továbbadható, terjedése nem 
feltétlenül kötődik szexuális együttléthez. Ha okoz tüneteket, akkor a genitáliákon lévő 
szemölcsökről lehet felismerni. A genitáliáról a szemölcsök leválasztása nem jelenti a 
fertőzés megszűnését.

A méhnyakrák kialakulása is a HP vírusnak köszönhető. Különösen a fiatalabb 
korosztály veszélyeztetett, részben nagyon aktív nemi élete miatt, részben pedig a sejtek 
gyors szaporodási képességének köszönhetően. A méhnyakrák kialakulása elleni védőoltás 
elkészült, nem kötelező, hatékonysága még nem ismert. A személyi higiénia, a 
partnerhűség és az óvszer csökkenti terjedési valószínűségét.

c. /AIDS (Acquired Immuné Deficiency Syndrome, Szerzett immunhiányos tünetegyüttes)
A HÍV vírus (Humán Immunodeficiency Vírus) okozza. A HÍV egy retrovírus, ami azt 
jelenti, hogy RNS az örökítőanyaga, aminek át kell alakulnia először ahhoz, hogy 
fertőzésre képes újabb vírusok termelődhessenek (91. ábra). A retrovírusok 
szaporodásához egy különleges enzim szükséges (reverz-transzkriptáz), amelynek 
segítségével egy cDNS (köralakú DNS) keletkezik. Ez a cDNS már alkalmas arra, hogy a 
gazdaszervezet DNS-be lépve biztosítsa a saját szaporodásához szükséges RNS és 
burok fehérjék képződését.

A HÍV elsősorban az immunsejteket pusztítja, különösen a T-helper („segítő” CD4) 
sejteket. A sejt nucleusába beépülve lassan kezdi meg a replikálódást, és terjedést. Szintén 
STD-nek tartjuk, de a fertőzés továbbadható fertőzött vérrel is, a szokásos ondó és a 
hüvelyváladék mellett. Sajnos az anyatej és más váladékok is „segítik” terjedését. Az első 
ismert fertőzöttek homoszexuálisok és vérátömlesztésen átesett egyedek voltak. Azóta a 
homoszexuálisok aránya csökkent a megbetegedettek között. A vírus képes átjutni a 
placentán, ezért nagy a fertőződés veszélye magzati korban is, ha az anya HÍV-fertőzött. 
Sajnos a gyermekek aránya a fertőzöttek között egyre nő.

A betegség öt stádiumban folyik le. Az első időszakban, amely akár egy év is lehet, a 
beteg tünetmentes, ennek ellenére képes a fertőzés átadására. A HIV-pozitivitás ennek 
ellenére kimutatható, mert a vírus ellen antitesteket termel a szervezet. A fertőzés kb. első 
14 napjában még nem biztosak a tesztek, s bár nagyon kicsi a valószínűsége, előfordulhat 
ilyen esetben, hogy fertőzött vérkészítményt kap egy rászoruló. Ebben a szakaszban 
egyébként a lappangási időszak 3-4 hét.

A második stádium a fertőződést követően 6-8 hét, ebben az időszakban már influenza
szerű tüneteket tapasztal a fertőzött, kanyarószerű kiütésekkel és a nyirokcsomók 
megnagyobbodásával.

A harmadik szakaszban a fertőzött tünetmentes, ennek ellenére a fertőzést tovább 
adhatja. Bár az immunrendszer kielégítően működök, a T-lymphocyták száma 
folyamatosan csökken.

A negyedik stádiumban, amely 6-8 év is lehet, a beteg nyirokcsomói megduzzadnak, 
éjszakai verejtékezés, rossz közérzet, gyorsabb öregedés, fehér foltok a nyelven és a 
szájüregben (vírusfertőzések okoznak ilyen tüneteket) előfordulhatnak.

Ezután következik az ötödik stádium, a teljes AIDS állapota, amikor a beteg 
immunrendszere már nem működik, s ilyenkor opportunista fertőzésekben szenved a beteg, 
esetleg abban is halálozik el. Az opportunista fertőzés olyan (gomba, vírus, vagy 
bakteriális) kórokozótól keletkezett betegség, amely normálisan működő immunrendszer 
mellett tünetmentes állapot maradna. AIDS esetén, miután nem működik megfelelően az 
immunrendszer, az ilyen fertőzésekbe gyorsan bele lehet halni.

174



Az AIDS jelenleg nem gyógyítható, a kezelés az ötödik stádium megjelenését tolja el. 
Az immunrendszer leépülésének megakadályozása, vagy késleltetése többféle módszer 
szerint is lehetséges. Meg lehet akadályozni a vírus szaporodását a reverz-transzkriptáz 
enzim működésének gátlásával, a vírus és a gazdasejt összekapcsolódásának 
akadályozásával (fúziós inhibitorok) és az immunsejtek néhány enzimjét akadályozó 
anyagok (proteáz inhibitorok) adásával. A fertőzést csak 8 hét után lehet biztonságosan 
kimutatni, a vírus szervezetbe kerülése után kb. 72 órával képes a sejtekbe belépni. Addig 
elvileg a vérben elpusztítható. A HÍV vírus borítékfehérjéi azonban túl gyorsan változnak 
ahhoz, hogy a pusztításukat végző oltóanyagot érdemes legyen létrehozni.

91. ábra: A retrovirus életciklusa.

6.6. Fogamzásgátlás
Ismerünk természetes és mesterséges módszereket. Mindegyik alapvető célja ugyanaz, 
megakadályozni az érett petesejt és spermiumok találkozását. Az eddig ismert módszerek 
különböző hatékonysággal bírnak. Alacsonyabb hatékonyságúak a test megfigyelésével
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kapcsolatos módszerek, nagyobb hatékonyságúnak számítanak a modern mesterséges 
módszerek. Száz százalékos biztonságot csak a teljes önmegtartóztatás és a már létező 
terhesség nyújt. Minden egyéb esetben előfordulnak „nem kívánt terhességek”.

A természetes módszerek közül is kétféle típust ismerünk, egyrészt a spermium útjának 
akadályozása, másrészt a hüvely, méh állapotának megváltoztatása, hogy ne legyen 
alkalmas a megtermékenyített petesejt befogadására.

Az írott történelem ideje óta ismertek eljárások a megtermékenyítés akadályozására, bár 
a megtermékenyül és pontos folyamatát még nem ismerték. A hímivarsejtek útjának 
akadályozása pl. megtörtént úgy, hogy kezdetleges óvszert készítettek, ami fizikai akadályt 
jelentett és jelent ma is a spermiumoknak, másrészt egyes népeknél kilyukasztották a 
húgycsövet, s így az ejakuláció során a spermiumok a szabadba távoztak. A módszer nem 
volt végleges megoldás, mert a húgycső intakttá tételével (befogás), a megtermékenyítés 
létrejöhetett.

Egyes népek a here állapotának megváltoztatásával próbálkoztak. A here melegítésével 
(becsomagolás) csökkent az egészséges hímivarsejtek száma, így a megtermékenyítés nem 
jöhetett létre. Ez a megoldás is reverzibilis rövidtávon. A divatirányzatok is létrehoztak 
hasonló állapotokat, amikor a szűk nadrágok megemelték a here környezetében a 
hőmérsékletet, s így a férfiak akaratlanul is sterilekké váltak.

A nőneműek védelmére is sok mindent megfigyeltek már korai őseink. Az egyik 
módszer az ovuláció idejének figyelése. Ezt hőmérő segítségével végzik (hőmérős 
módszer). Az ovuláció idején néhány tized °C fokkal magasabb a testhőmérséklet, a 
termékenyítőképesség elég nagy, emiatt az ovuláció körüli időszakban kerülni kell a nemi 
életet. (A módszer viszonylag alacsony hatásfokú.) Hasonló elképzelésen alapul a 
hüvelyváladék mennyiségének és minőségének vizsgálata. Az ovuláció környékén, ill. a 
menstruáció előtt nő a hüvelyváladék mennyisége, s a fogamzás képességének 
növekedésekor mucósusabb (ragacsosabb) állagúból viscosusabb (folyékonyabb) állagúvá 
válik.

Léteztek már a hüvelybe felhelyezendő eszközök is, részben a női óvszerek elődei 
(fizikai korlát), részben a hüvely környezetének megváltoztatása (ecetes szivacs, amely 
olyan savas pH-t teremtett, amelytől a spermiumok elpusztulnak). Az egyiptomiak 
rézgyűrűt helyeztek a hüvelybe vagy a méhbe, amely megakadályozta a 
megtermékenyülést. A rezet, mint fémet ma is használjuk a spermiumok zavarására, 
dőlésére.

A nem kívánt terhességek megszüntetésére pedig általában gyógynövényes főzeteket 
használtak, de gyakran az anya is belehalt a nem megfelelő dózis alkalmazásába.

A modem (mesterséges) módszerek között is ismerünk olyan eljárásokat, amelyek 
fizikai korlátot hoznak létre a megtermékenyülésre kész petesejt és a hímivarsejt között. 
Ilyenek a modern latex „kondomok”. Ezek megakadályozzák a spermiumok szabad 
áramlását, védik mindkét szervezetet a különböző fertőzésektől (pl. STD-k, AIDS 
nagyrészt, stb.). Elterjesztésükre több országban is komoly kampányt folytattak.

A végleges eljárások között szerepel az ún. sterilizálás, amelyek a vas deferens 
elkötését, ill. a tuba uterina átvágását jelentik. Több irodalomban állítják, hogy a módszer 
revirzibilissé tehető, valójában azonban nagyon kicsi az esély egy ilyen műtét után a 
termékenység visszaállítására. Magyarországon jelenleg a törvények vagy életkorhoz, vagy 
gyermek számhoz kötik a műtétet.

Nőknél is használnak hasonló eszközöket: diaphragma, méhszájsapka, szivacsok, 
amelyeket a méhszájhoz illesztenek. Ezen eszközök felhelyezése körülményes, gyakran az 
érintettek nagyobb fertőződési kockázatával járnak.

Fontosak az olyan intrauterin eszközök, amelyek felhelyezése után évekig az uterusban 
maradnak. Ilyenek pl. a „spirál” és a „hurok”. Ezek az eszközök részben fizikai, de főként
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spermiumölő hatásuk miatt használatosak. Réz tartalmuk miatt spermicid hatásúnak 
számítanak. Az intrauterin eszközök felhelyezése a kívánt számú gyermek megszületése 
után javasolt, mert jelenlétük gyakran okoz hüvely és méhfertőzéseket, melyek 
következtében gyulladások alakulnak ki, s a petevezeték beszűkülése, elzáródása sterilitást 
okozhat. Egyes országokban a szexuális együttlét után is használhatnak ilyen eszközöket, 
akkor azonban gyakran már a megtermékenyült petesejt elöléséről van szó. Léteznek olyan 
hormontartalmú készítmények is, melyek a szexuális együttlét után használhatóak. Ezek 
használata több egészségügyi kockázattal is jár, ennek ellenére engedélyezett termékek.

A fogamzásgátló tabletták hormontartalmú készítmények, szintetikus formában 
tartalmaznak ösztrogént, vagy valamilyen progeszteron-származékot (általában 
mindkettőt). A negatív visszacsatolás miatt így nem termelődik kellő mennyiségű FSH 
vagy LH, nem lesz tüszőérés és ovuláció. A progeszteron tartalmúakat már nemcsak 
tablettaként, hanem injekció formájában vagy inplantátumként (bőr alá beültetett 
kapszulák) is alkalmazzák.

A hormonkezeléseknek vannak káros következményei is, amelyek egyrészt az 
anyaszervezetet veszélyeztetik, másrészt a víz körforgásával bekerülve a táplálékláncba 
mindenkire veszélyesek lehetnek. A tisztán progeszteron származékok pedig irreguláris 
vérzéseket is okozhatnak. A hormontartalmú tabletták szedése önmagában jelentős 
kockázatot jelent, különösen az életkor előrehaladtával (trombózisok, agyvérzések). 
Kialakulási valószínűségüket fokozza a dohányzás. Fiatal korban a hormontermelés 
felborulása egyrészt sterilitást, másrészt szervi elváltozásokat okozhat. Régi dilemma a 
dózis kérdése. Fia túl kicsi a hormondózis, nagy a terhesség kialakulásának kockázata, ha 
túl nagy, akkor a mellékhatásoké. Személyre szabott dózishatás-görbék még nem léteznek.

Férfiaknál is próbálkoztak hormonális inhibícióval. A női hormonok adása akadályozza 
ugyan a spermiumok képződését (sterilizáció), ugyanakkor a feminizáció is jellemzővé 
válik (mellek növekedése stb. ld. dopping).

A szexuális együttlét utáni tabletták még nagyobb dózisban tartalmazzák a különböző 
hormonokat, így használatuk limitált (pl. havonta hányszor alkalmazható). Ugyanezt a 
módszert használják esetenként terhesség megszakításra is.

A terhesség megszakítások (művi vetélés, küret stb.) alapvetően egy már létező embrió 
eltávolítására kialakított módszerek. Etikai okok mellett, az anyára nagy veszélyt jelentő 
hatásaik miatt sem ajánlottak. Többféle módszer is ismert és alkalmazott. Miután az 
embrió fejlődése viszonylag gyors, így a terhesség 16. hete után már nem javasolt 
végrehajtásuk. Részben az utód, részben a placenta nagysága, részben a hormonális 
hatások miatt.

Egyre több vegyszer kerül a környezetbe. Ezek egy része akadályozza a női nemi 
működést, elöli a spermiumokat, felhalmozódik a fiatal nők szervezetében, s így a 
placentán keresztül az utódba juthat. Ezen okok együttes hatása eredményezte, hogy a 
fejlett társadalmakban folyamatosan csökken az egészséges és érett spermiumok száma a 
férfiakban, a házasságok kb. 25%-a nem termékeny, s így nem a termékenység, hanem a 
sterilitás okoz nagyobb gondot. Ennek megszüntetése, a megfelelő gyermekszám elérése 
drágább, mint az ún. nem kívánt terhességek kialakulása. Ezért a modern társadalmakban 
megfontolandó, hogy a termékenység csökkentése vagy növelése legyen-e a cél.

6.7. A megtermékenyítéstől a születésig

6.7.1. Megtermékenyítés (fecundatio)

A megtermékenyítés az ivaros szaporodásnak az a szakasza, amelyben a petesejt és a 
hímivarsejt továbbosztódásra képes sejtté, a zygótává egyesül. A megtermékenyítés kettős
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funkciót lát el. Az egyik, a szexuális funkció, amelynek lényege, hogy a két szülőtől 
származó gének átkerüljenek az utódba. A másik funkció az, hogy a petesejtben olyan 
folyamatok induljanak el, amelyek lehetővé teszik az új egyed fejlődését.

Embernél a megtermékenyítés a női egyed szervezetében történik (belső 
megtermékenyítés). A spermiumnak legalább 5-6 órát kell eltöltenie a női ivarjáratokban, 
ezalatt az idő alatt a női ivarvezetékek váladékai modifikálják a spermiumokat, és képessé 
teszik a petesejtbe való behatolásra. Ezt a modifikációt létrehozó folyamatot 
kapacitációnak nevezzük.

A spermiumoknak a petesejt felé való mozgása kemo- és rheotaktikus. A kemotaxis azt 
jelenti, hogy feltehetően a petesejt által kibocsátott kémiai anyag/ok irányítják mozgását. A 
rheotaxis pedig folyadékáramlással szembeni mozgást jelent. Jelen esetben ez azt jelenti, 
hogy a női ivarutakból távozó váladékkal szemben mozognak a spermiumok. Ez a mozgás 
nagymennyiségű energiát igényel.

A kapacitáción átesett spermium képes áthatolni a petesejtet burkoló rétegeken, és feji 
és nyaki része (farok nem) bekerül az ovoplasmába. Ezt a folyamatot impregnációnak 
nevezzük. Az impregnációt bontó enzimek segítik, melyeket a spermium termel. Fontos 
megjegyezni, hogy a petesejt ebben az állapotban még nem haploid sejt. A spermium 
behatolása után fejeződik be a petesejt teljes érési osztódása.

A hímivarsejtnek a petesejtbe való jutásával egyidejűleg magában a petesejtben is 
jelentős változások mennek végbe. Ezek közül meg kell említeni azt a folyamatot, ami 
megakadályozza, hogy további spermiumok tudjanak bejutni az ovoplasmába.

Az igazi megtermékenyítés az a folyamat, amikor a haploid (n kromoszóma számú) 
petesejti és az ugyancsak haploid hímivarsejti magok fuzionálnak. Ez a folyamat a 
conjugatio, eredménye a diploid (2n) kromoszómaszámú zygóta.

6.7.2. Barázdálódás (segmentatio)
A megtermékenyített petesejt (zygóta) osztódását barázdálódásnak (segmentatiomk) 
nevezzük. Az osztódásokat a hímivarsejt cytocentrumai irányítják, (fontos, hogy az érett 
petesejtnek nincs sejtosztó központja, ezt a petesejt érése során veszíti el!). A zygóta 
osztódása mértani haladvány szerint növekvő (2, 4, 8 stb.) gyors, egymás utáni számtartó 
(mitótikus), osztódás. A keletkező, nagyjából egyforma sejtek a blastomerek, kb. a 16. 
osztódás után együtt maradva egy sejthalmazt, a szedercsírát (morula) hozzák létre ; 92. 
ábra, A, B, C. képek).

A petesejt, mivel kevés szikanyagot tartalmaz (oligolecithalis petej teljes egészében 
barázdálódik. Az osztódásnak ezt a formáját totális barázdálódásnak nevezzük. A 
petesejtben a kevés szíkanyag nem egyenletesen oszlik meg. A sejtnek azt a részét, ahol a 
legkevesebb a szik animális, míg az ellenkező részét vegetatív pólusnak nevezzük.

92. ábra: A zygóta osztódása.
A: zygóta, B. kétsejtes állapot, C: szedercsíra, D: a hólyagcsíra kialakulása, E: blastula.
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6.7.3. A hólyagcsíra (blastula) kialakulása
A fejlődés előrehaladtával a szedercsíra közepén elhelyezkedő sejtek között hézagok 
keletkeznek, melyek barázdálódási üreggé (blastocoel) folynak össze (92, ábra, D. kép). Ez 
az üreg „U” formájú, mivel az animális póluson megmaradnak sejtek, melyek az 
embriócsomót adják (92. ábra, E. kép).

A felületen levő gyorsan osztódó sejtek (blastoderma) a mindinkább növekvő üreget 
körbefogják és a szedercsíra hólyagcsírává (blastula) alakul át (92. ábra, E. kép).

Embernél a blastoderma sejteket trophoblast sejtek néven illetik. Az embriócsomó 
középső sejtjei is elfolyósodnak, és kialakítják az amnion üreget Az amnion üreg felső a 
trophoblastok felé eső részén egy sejtsorban az amnion hám található, ami később a belső 
magzatburok hámja lesz. Az amnion üreg alsó részén először egy sejtsor (epiblast), majd 
később még egy (hypoblast) réteg látható (93. ábra, A. kép). Az epiblast rétegből alakulnak 
ki a csíralemezek, míg a hypoblast réteg extraembrionális entodermát alakítja ki, és a 
szíkhólyag falának egyik alkotója lesz.

6.7.4. A csíralemezek kialakulása (gastrulatio)
A csíralemezek kialakulásának folyamatát gastrulációnak nevezzük. Az epiblast, vagy 
primitív ektodermából leválással (delaminatio) jön létre először az entoderma (belső 
csíralemez), majd később, a két réteg között a mesoderma (középső csíralemez; 93. ábra, 
B. kép).

A delaminatiot úgy kell elképzelni, hogy az epiblast réteg széli sejtjei erőteljesen 
osztódnak, és lenyomják a belső sejteket, melyek leválva kezdetben szórtan, majd 
fokozatosan csoportosulva alkotják a mesoderma különböző részeit. A leváló és a középen 
elhelyezkedő sejtek (chordamesoderma = axialis mesoderma', 94. ábra, A. kép), és a 
felettük levő ectoderma sejtek interakciója az organogenezis (szervképződés) első lépése.

A chordamesoderma indukciós hatására az ektodermából kialakul a velőcső, ami tovább 
fejlődés és differenciálódás után kialakítja az idegrendszert.

A velőcső záródásával egyidejűleg az embrió háti felszíne is fokozatosan kinyúlik, a 
csíralemezek egy henger-forma mellett meghajlanak. Ez a henger forma, a fejlődő új egyed 
testének kezdeménye.

A humán embrióban a 21. nap körül a chorda (chordamesoderma) két oldalán 
elhelyezkedő paraaxiális mesoderma az embrió hossztengelyére merőlegesen 
szelvényeződni kezd. A szelvények a somiták, vagy ősszelvények (94. ábra, C. kép), 
számuk kb. 42-44.
A somiták később az őscsigolyákra és az ős csigolyanyelekre (gononephrotom) válnak szét. 
Az őscsigolyanyéltől laterálisán a mesoderma szelvényezetlen marad. Ezt a 
szelvényezetlen részt oldallemezeknek nevezzük (94. ábra, B. és C. képek).

Az oldallemezek ectodermához közelebbi része a somalopleura, míg az entodermához 
közelebbi része a splanchnopleura. Az oldallemezek közötti üreg a testüreg vagy coeloma, 
melynek hámfala a mesothel.

A testüreg egy harántválaszfallal egy elülső kisebb (pericardialis) és egy hátsó nagyobb 
(pleuroperitonealis) üregre tagolódik. Ez utóbbi később ugyancsak két részre, a mellhártya 
és hasüreg üregére oszlik.
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93. ábra: A csíralemezek kialakulása.
A: két csíraleveles állapot, B: mesoderma sejtek jelennek meg a két csíralevél

között.

94. ábra: A mesoderma differenciálódása. 
A: 17, B: 19, C: 20 napos embrió.
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6.7.5. Az extraembrionális mesoderma
A blastula állapotban megfigyelt embriócsomó alatti blastocoelben laza hálózatot képező 
sejtszövedék az extraembrionális mesoderma jelenik meg. Az extraembrionális mesoderma 
sejtjeinek eredete kettős. Egyrészt sejtek eredhetnek a trophoblast sejtekből leválással, 
másrészt az oldallemezek azon részéből, melyek túlnőnek az embrión.

6.7.6. Hullóhártya (decidua)
A megtermékenyített petesejt a méh felé halad, és az 5. 6. napon beágyazódik annak 
falába, ahol a nyálkahártya átalakul. A terhességgel kapcsolatban átalakult 
méhnyálkahártya neve a decidua, azaz hullóhártya. Nevét onnan kapta, hogy a terhesség 
végén leválik, és a magzatburkokkal együtt távozik a szervezetből.

Beágyazódáskor a nyálkahártya a menstruációs ciklus secretios fázisában van, 
mirigyeinek fejlettsége ekkor a legnagyobb mértékű, amit a progeszteron hormon vált ki.

Ha nincs megtermékenyített petesejt a női szervezetben a petefészki sárgatest 
fokozatosan csökkenti hormontermelését, s ennek következtében megindul a secretios 
méhnyálkahártya vérzéssel kísért kilökődése, a menstruáció.

Megtermékenyítés esetén a sárgatest fokozódó progeszteron termelésének hatására a 
méhnyálkahártya kötőszöveti sejtjei epitheloid átalakulást mutatnak, azaz a sejtek plasmája 
megduzzad, benne glikogén és lipid halmozódik fel.

6.7.7. Magzatburkok (velementa foetalis)
Az embrió anyagaiból képződő, ideiglenes jellegű szervek. Feladatuk a mechanikai 
védelem, az embrió táplálásának biztosítása (95. ábra). A magzatburkok a következők:

chorion (savós hártya, vagy külső magzatburok), 
amnion (bárányhártya, vagy belső magzatburok), 
allantois (húgyhártya),
Szikhólyag (saccus vitellinus).

A trophoblast, és a közvetlenül velük határos extraembrionális mesoderma sejtek 
hozzák létre a choriont.

95. ábra: Magzatburkok.
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Az amnion hám és az ugyancsak felette levő extraembrionális mesoderma együtt alkotja 
az amniont (belső magzatburok). Üregét (amnion üreg) a magzatvíz (liquor amnii) tölti ki.

Ezt a két magzatburkot követi, időben egy kicsit később egy újabb magzatburok az 
allantois (húgyhártya) kialakulása. Az allantois a chorion és az amnion között levő üregbe 
nő be. Hámrétege az embrió utóbelének hámburjánzása, amit az embrión túlnövő belső 
oldallemezből származó mesoderma (extraembrionális mesoderma) fed. Az allantois 
részben úgy működik, mint egy tüdő, de emellett az embrió húgyhólyagja is.

Szikhólyag (saccus vitellinus), ami a fejlődő embrió alatt található. Entoderma hámból 
álló hólyagot kívül extraembrionalis kötőszövet veszi körül. A szíkhólyag mérete a magzat 
méhen belüli fejlődése során fokozatosan csökken, ugyanis a szíkkeringés innen szállítja a 
tápanyagot.

6.7.8. Méhlepény (placenta)
Az emberi placenta kerekded, ún. discoidalis placenta. A fejlődő magzat táplálását, 
védelmét látja el. A placenta az embrió külső bolyhokkal ellátott magzatburkának, és az 
uterus nyálkahártyájának összekapcsolódása révén alakul ki. így tehát a placenta 
fejlődéstanilag két részből, nevezetesen a placenta matemából (anyai), és a placenta 
foetalisból (magzati) áll.

A placenta materna az átalakult méhnyálkahártya (decidua) azon része, amivel a foetus 
chorionbolyhai érintkeznek. Ezt a részt decidua basalisnak nevezik.

Embernél a placenta foetalisl kezdetben az embriócsomó feletti trophoblast sejtek 
burjánzásai adják. Ezek az elsődleges chorion bolyhok. A bolyhokat tulajdonképpen két 
szorosan záródó trophoblast sejtréteg alkotja. A későbbiekben a bolyhok sejtrétegei 
fokozatosan távolodnak egymástól, és közéjük extraembrionális mesoderma nyomul, 
amiben vérerek is megjelennek. A felszíni egyrétegű trophoblast sejtek osztódással több 
rétegűvé válnak. Közülük a legbelsők szorosan záródó hengeres sejtek, amiket 
cytotrophoblast sejteknek nevezünk. A sejtek közötti szoros kapcsolat (tight junction) egy 
gátat (barriert) képez, ami a fejlődő magzatot védi a káros anyagoktól.

A cytotrophoblast sejteket lazábban rendeződő syntitiotrophoblast sejtek veszik körül. 
Ezek a sejtek lítikus enzimeket termelnek, melyek a nyálkahártya építőelemeit feloldják. 
Ez a feloldás nemcsak az alapszövet elemeire igaz, hanem a nyálkahártyában levő 
kapillárisok falára is. így a kapillárisokból az anyai vér a decidua üregeibe (lacuna) kerül.

6.7.9. A magzati vérkeringés
A fejlődés kb. 20. napján a szíkhólyagban mesenchyma sejtcsoportok ún. vérszigetek 
jelennek meg. A vérszigetek külső sejtjei endothel sejtekké alakulnak, és az érfal feladatát 
látják el. A sziget belső sejtjei legömbölyödve, különálló sejtek formájában vérsejtekké 
lesznek. A sejtek közötti állomány (sejtközötti állomány) folyékonnyá válik. A primitív 
vérsejtekben hamarosan hemoglobin halmozódik fel, így a vérszigetek tartalma, a vérre 
jellemző piros színt vesz fel. Ez a folyadék alkalmas az oxigén szállítására.

Vérszigetek az embrión belüli mesenchymában is kialakulnak. Az izolált vérszigetek 
később kapcsolatba lépnek egymással. Az embrióban formálódó és fejlődő szív képes lesz 
ennek a folyadéknak az áramoltatására (szíkhólyagból a magzatba). Ezzel létrejön a 
magzati szíkkeringés.

A placenta kialakulásával párhuzamosan szerveződik a köldökkeringés. Ennek lényege, 
hogy a fejlődő magzat az oxigént, és a tápanyagokat az anyai vérből kapja. A magzati 
placenta kapillárisai mind nagyobb erekbe szedődnek, a végül egy, a köldökzsinórban 
haladó nagy éren át a magzatba jutnak. Ez a köldökzsinórban haladó ér a véna umbilicalis 
(köldökvéna). Véna azért, mert a magzat szíve felé szállítja a vért, de a vér oxigénben és 
tápanyagban gazdag artériás vér.
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A véna umbilicalis a magzat mája felé halad, de még mielőtt elérné azt, beletorkollik a 
magzati bélből szedődő vénás vér. Ez utóbbi bár kis ér, de a köldökvéna artériás vérével 
keveredik.

A köldökvéna a máj előtt három ágra szakad. Az egyik ág (ductus Arantii) a máj mögött 
megkerülve azt, tovább halad. A másik két ág belép a májba, eljuttatva az artériás vért a 
májsejtekhez. A máj vére (kevert, de még mindig inkább artériás, mint vénás vér) az 
elvezető ereken át elhagyja a májat, és egyesül a ductus Arantiival (itt is keveredés 
történik), s mint véna hepatica az alsó üres vénán (véna cava inferior) át, a jobb pitvarba 
kerül.

A jobb pitvarba ömlik a magzat fejétől és felső végtagjaitól a tisztán vénás vért gyűjtő, 
véna cava superior is. A jobb pitvarban a vér bár kismértékben de tovább keveredik. A 
keveredés a sajátos áramlásnak (lapszerinti áramlás) megfelelően kismértékű, ugyanis a 
véna cava inferior vére a bal pitvarba kerül a pitvari válaszfal nyílásán a foramen ovalen át. 
A véna cava superior vénás vére pedig a jobb kamrába jut.

A jobb kamrából a tüdő felé áramlik a vér. A tüdő nem folytat gázcserét. így annyi 
vérnek kell a tüdőbe jutni, ami a tüdő sejtjeit táplálja. A felesleges vért az ún. ductus 
Botalli (Botalli-féle vezeték) a bal kamrából induló aortába vezeti (keveredés itt is 
történik).

A tüdőből a vér a bal pitvarba, majd a bal kamrába jut, innen az aorta viszi a testbe. Az 
aorta vére kevert vér, de még mindig tartalmaz sok oxigént és tápanyagot. Ezt a vért azután 
kisebb artériák szállítják a különböző szervekhez. Az aorta a csípő magasságában két ágra, 
a jobb és a bal közös csípő artériákra (artéria iliaca communis) oszlik. Miként felnőttben, 
úgy magzatban is a közös csípőerek mindkét oldalon egyformán ágazódnak. Egyik águk az 
artéria iliaca extema, ami a hátsó végtaghoz viszi a vért, míg a belső ágak (artéria iliaca 
interna) a medence szerveit látják el vérrel. Magzatban az artéria iliaca internákból lép ki 
az artéria umbilicalis (tisztán vénás vért szállít), és a köldökzsinóron át a placentához 
szállítja a vénás vért.

Fontos tudni, hogy a köldökzsinórban három ér található, egy véna, ami artériás, és két 
artéria, ami vénás vért szállít.

A születéskor a köldökzsinór átvágása után a következő változások történnek. A 
köldökzsinór centrális csonkjában megalvad a vér. A magzatban levő két artéria 
umbilicalis összeesik és kötőszövetes szalaggá alakul. A véna umbilicalisnak a májhoz 
közelebbi része megmarad, mint véna portáé, és a máj funkcionális vérét szállítja. (A 
bélből, gyomorból hasnyálmirigytől szállít vért!). A ductus Arantii, valamint a ductus 
Botalli is összeesik, és a továbbiakban mint erek, nem funkcionálnak. A szív pitvarai 
közötti nyílás záródik, s így jön létre a korábbi nyílást jelző fossa ovale. Ezen változások 
után megszűnik a vér keveredése, és külön szállítódik az artériás és a vénás vér.
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7 . F E J E Z E T

ÉRZÉKSZERVEK

A külvilágból érkező ingereket feldolgozó analizátor-apparátus lényegében három részből 
épül fel, nevezetesen a perifériás ingerfelfogó készülékből, az afferens pályából, az 
agykérgi ill. kéreg alatti központokból.

7.1. Perifériás ingerfelfogó készülék
Ez az ingerfelfogó készülék vagy receptor sejtekből, vagy receptorokból (ideg 
végkészülékek) áll, amelyek az ingerhatás energiáját ingerületté alakítják.

A receptorsejtek (sensoros sejtek) érzékhámsejtek, melyeknek primer és secunder 
formáit ismerjük (ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Hámszöveteknél).

A receptorok, vagy érző végkészülékek, érző idegsejtek perifériás nyúlványainak 
kezdetei, melyek a különböző szövetekben eltérő formában figyelhetők meg (ld. A 
sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Idegvégződéseknél).

Minden receptorsejtnek ill. receptornak van egy ún. adequát ingere, ami azt jelenti, 
hogy a lehető legkisebb energiájú ingert képes ingerületté alakítani, és így hozzájárul a 
tökéletes érzet kialakításához. Pl. a szem pálcikáinak és csapjainak az adequát ingere a 
különböző hullámhosszú fény.

Ha pl. szemünket megütjük (mechanikai inger), erre is valami reakció észlelhető. Fény 
felvillanást vélünk ugyan észlelni, de ez tökéletes „látást” nem eredményez. Tehát a 
szemre ható mechanikai inger nem adequát (= inadequát) inger.

A receptorok membránján létrejött potenciálváltozások azonban minden receptorsejtben 
azonosak. A központi idegrendszer alakítja majd azokat érzetté. A membránjel 
felfogásával a receptor ún. receptor-potenciálokai alakít ki. Ezek nem a minden vagy 
semmi elve alapján működnek. Kis ingerre kis potenciálváltozás, nagy ingerre nagy 
potenciálváltozás alakul ki.

Ha a receptorsejt membránja hypopolarizálódik, jeltovábbítás történik a
hozzákapcsolódó idegsejt felé, ha hyperpolarizálódik, akkor a receptor jeltovábbítása 
gátlódik. Az ingerületek összeadódhatnak (summatio), minek hatására sok kis ingerből 
kialakulhat egy ingerület. (Az így kialakult akcióspotenciái innen már valóban a minden 
vagy semmi elve alapján terjed tova.) A receptorok membránfolyamatai tehát alapvetően 
az inger nagysága, míg az idegrendszeri feldolgozást az akciós potenciálok sűrűsége 
határozza meg.

Élettani szempontból gyorsan- (fázisos) és lassan adaptálódó (tónusos) receptorokat 
különböztetünk meg (22. táblázat). Olyan receptorok is ismertek, amelyek sohasem 
adaptálódnak. Ez utóbbiak pl. a visceralis receptorok közül az artéria carotis internában a 
sinus caroticum, ill. az aortaívben található mechanoreceptorok, míg az artéria carotis 
elágazásában levő glomus caroticum, kemoreceptor. Vizsgálatok szerint ezek a receptorok 
folyamatos impulzusokat küldenek a nyúltvelőbe (ld. Keringési rendszer).
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Gyorsan adaptálódó receptorok Lassan adaptálódó receptorok
Meissner-féle idegvégkészülék 

Mozgásdetektor, állandóan egy ponton lévő 
ingert nem érzékel 

(előfordul bőr, szőr, hajtiisző)

Ruffini-féle idegvégkészülék 
Intenzitásdetektor (nyomás, a bőr feszülése)

Vater -Pacini-féle idegvégtest 
Vibrációs receptor, érintés 

(bőr, savós hártyák)

Merkel-féle idegvégtest 
Intenzitásdetektor

(bőr tartós nyomása, helyzetérzékelés)
Csupasz idegvégződések 

(hő, fájdalom, finom mechanikai ingerek)
Izomorsó

(az izom feszülésén keresztül lassú 
fájdalomérzés)

22. táblázat: Gyorsan és lassan adaptálódó receptorok.

Mind a gyorsan, mind a lassan adaptálódó mechanoreceptorok többsége Aíi-rostokon 
küldi az impulzusokat a gerincvelőbe. A gyorsan adaptálódó mechanoreceptorok 
folyamatos ingerlés mellett is csak néhány impulzust továbbítanak, míg a lassan 
adaptálódók másodpercenként kb. 20 impulzust küldenek. Mindez percekig, vagy akár 
órákig is tarthat. Alapvetően három típusuk ismert, mégpedig a mozgás-, az intenzitás- és a 
vibrációs detektorok.

A csupasz idegvégződések a lassan adaptálódó receptorok közé sorolhatók. 
(Gondoljunk pl. a bőrben lévő fájdalomérző receptorok nyújtotta érzetre akkor, amikor 
lábunkat nyomja a cipő!) A csupasz idegvégződések 10-80%-a mechanikai és hőingerekre 
is reagál, de alapvető feladatuk a fájdalomérzés közvetítése. Az érzet jellege szerint két 
csoportra oszthatók.

Az ún. gyors fájdalomérzés kialakításáért az A-delta (A8) rostok, míg a lassú 
fájdalomérzés kialakításáért a C-típusú rostok felelősek. A gyors fájdalomérzés, a hirtelen 
fellépő égető, szúró de viszonylag gyorsan múló fájdalmat, míg a lassú a tompa, de 
tartósan jelenlévő fájdalmat jelenti.

Az Aö-rostok a hidegérzetet, a C-típusúak a meleg ingerekre kialakuló érzetet 
közvetítik. Ezek egy része mechanikai ingerekre is reagál, de hőingerekre tízszer 
érzékenyebbek. Az összes szabad idegvégződés körülbelül harmada hidegreceptor, 
vezetési sebességük viszonylag nagy (kb. 5-14 m/s).

7.2. Afferens idegpálya
Az afferens pályák olyan pályák, melyeken a receptortól az ingerület a központi 
idegrendszerbejut.

7.3. Agykérgi vagy kéreg alatti központok

Ezeken keresztül a különböző efferens rendszerekkel való reflexkapcsolatok valósulnak 
meg, és a különböző analizátoroknak megfelelő receptor-apparátusok egymással 
kölcsönhatásba jutnak.
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7.4. Az érzékszervekés felosztásuk
Az ingert felfogó sensoros készülék vagy magában áll, vagy működését segítő egyéb 
sejtekkel együtt érzékszerv be csoportosul. Csoportosításuk az érzékszerv adequát 
ingerének tulajdonsága alapján történik. így beszélhetünk: mechanikai, fény és vegyi inger 
felfogó érzékszervekről.

7.4.1. Mechanikai érzékszervek
Az emberi testet kívülről (exterorecepció), vagy a testben keletkezett (interorecepció) 
ingereket (nyomás, fájdalom, hő, tapintás) jelzik a magasabb idegközpontoknak. 
Csoportosításuk:

Bőrreceptorok
a. / Fájdalom,
b. / Nyomás,
c. / Tapintás,
AJ Hőérzékelés (hideg és melegpontok).

Proprioreceptorok
Izmok, inak és ízületek feszülését és nyomását érzékelő receptorok.

Zsigeri érző végkészülékek
Helyzetérzőszerv
Hallószerv

7.4.1.1. A bőr, mint érzékszerv
Az emberi testet kívülről bőr borítja. A bőrnek többféle funkciója ismert, elsősorban 
védelmi szerepét kell megemlíteni, továbbá részt vesz a hőszabályozásban, de más 
ingereket is képes felfogni. Ez utóbbiak különbözők lehetnek, s az ingerfelfogó 
végkészülékek a bőr különböző rétegeiben helyezkednek el, más és más formát mutatva.

a./ A bőr szerkezeti felépítése
Bőrünk három nagy szövettani rétegre (96. ábra), a felső (külvilág felé levő) felhámra 
(iepidermis), a középső irhára (corium) és az alsó bőraljára (subeutis) különíthető.

Az epidermist többrétegű elszarusodó laphám alkotja. A réteg legalsó sejtjeire (a 
hengeres sejtek) jellemző, hogy osztódásra képes sejtjei a felső elhalt és levált 
(elszarusodott) sejteket pótolják. Továbbá a sejtek plasmájában melanin gramdumok is 
találhatók, melyek a hengeres sejtek közötti melanocytákkal együtt a bőr színét adják. Ez a 
réteg a stratum cilindricum.

Felette néhány sorban kockakő formájú sejtek alkotják a stratum spinosum réteget. Itt a 
sejtek közötti sajátos ún. desmosomalis kapcsoló struktúra meglétéről kapta a réteg a nevét. 
A felettük levő sejtekben szaruszemcsék (keratohyalin) jelennek meg. Innen a réteg neve 
stratum granulosum. A szaruszemecskék fokozatosan kitöltik a sejteket, majd a 
keratohyalin eleidinné alakul át, melynek fénytörése eltér az előző rétegétől. Az eleidin 
tartalmú sejtréteg a stratum lucidum (fénylő réteg). A felhám legfelső rétege elhalt sejteket 
tartalmaz, ez a szaruréteg, a stratum corneum. Az epidermisben vérerek nincsenek, a 
sejtek táplálása az alatta levő kötőszövet felől történik.

186



96. ábra: A bőr szerkezete.
A: az epidermis rétegei. A bőrben levő verejték- (B) és faggyúmirigy (C).

Az epidermis és a corium határán húzódó alaphártya (membrana basalis) hullámos 
lefutású, ezért az irha egy felső szemölcsös (pars papillaris) és egy a kollagén rostok 
sajátos elrendeződésével kialakult hálózatos kötőszövetes részre (pars reticularis) 
tagolható.

Az irhában különböző mirigyeket találhatunk, melyek mind külső elválasztású (exocrin) 
mirigyek. Ezek: a verejték-, a faggyú- és a tejmirigyek.

A bőr legalsó rétege a subeutis, amit zsírszövet épít fel. A zsírsejtek között kis kollagén 
rostnyalábok is megfigyelhetők. Ha a zsírszövet a test bizonyos tájékán nagyobb 
mennyiségben van jelen, akkor zsírpárnák (panniculus adiposus) alakulnak ki. Ezeknek 
védő szerepük van (pl. a lábon a sarok bőrénél figyelhető meg.).

b./A bőr, mint érzékszerv (orgánum tactus)
A bőr epidermis rétegében magános intraepithelialis csupasz (velőhüvely nélküli) 
érzőrostok, de idegvégtestek is előfordulnak. Ez utóbbiak a coriumban is megfigyelhetők 
(ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, A hámszövet idegvégződéseinél).

Ezek a receptorok egyrészt a szervezet védelmét biztosítják, másrészt ezek teszik 
lehetővé, hogy a test felszínével közvetlenül érintkező tárgyak tulajdonságairól 
(hőmérséklet, alak, felszín, keménység stb.) tudomást szerezzünk.
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b.a./Fájdalomérzés
A fájdalomérzés receptorai az epidermisben található velőhüvely nélküli szabad 
idegvégződések. Az ingerület kiváltásához szükséges energia sokkal nagyobb, mint a többi 
receptor esetében.

A fájdalomérző receptorok a nociceptorok közé tartoznak, azaz a szervezetet károsító 
valamennyi ingerre válaszolnak, és a megfelelő védekezési reflexeket és vészreakciókat 
váltják ki. A fájdalomérző receptorok adaptációja csekély mértékű.

A zsigeri fájdalom lehet valamelyik szervre lokalizált, és lehet a törzs, vagy végtagok 
felszínére kivetített. Az üreges hasi zsigerek és a visceralis peritonium általában 
érzéketlenek az olyan ingerekkel szemben, amelyek a bőrön fájdalomérzést váltanak ki. 
Műtétek alatt a belek metszése fájdalmat nem okoz.

A fájdalomérző afferens rostok két különböző típusba sorolhatók, úgymint az A8 
típushoz tartozó velőhüvelyes rostok, és a C típusú velőhüvely nélküliek (Id. A 
sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Idegszövetnél).

Az A8 rostokon keresztül a hirtelen éles fájdalmat érzékeljük. A csupasz idegvégződés 
érzékeli a fájdalmat, majd az információ az afferens pályákon a thalamuson keresztül az 
érzőkéregbe fut. Ez az éles fájdalomérzet jól körülhatárolt bőrterületet jelöl. A C-típusú 
rostokból eredő fájdalomérzet lassabban alakul ki. Az afferens rostok a formatio 
reticularison áthaladva a thalamusba futnak. A fájdalomérzet nem pontosan behatárolható, 
nem éles, de tartós. Lassan adaptálódó receptorok alakítják ki.

A fájdalomérzet kialakulását az idegrendszer gátolni is képes. A formatio reticularisból 
a gerincvelő hátsó szarvába efferens rostok futnak, melyek gátolják a fájdalomérzés 
kialakulását. A leszálló pályából érkező információ a gerincvelő hátsó szarvában lévő gátló 
interneuronokat aktivál. Ezekből az intemeuron okból enkefalinok (endorfinok)
szabadulnak fel, amelyek gátolják a hátsó szarvban a synapticus ingerületáttevődést az 
afferens pályák felé. Ezek a leszálló pályák a formatio reticularis felől érkezve nemcsak 
megakadályozzák a fájdalom kialakulását, hanem növelik a szervezet fájdalomtűrő 
képességét is, pl. nagy fizikai stressz esetén (versenyek közben vagy katonáknál harcászati 
traumák esetén). Az efferens pályák edzésével jelentősen növelhető a fájdalomtürő 
képesség. Ezt teszik pl. a jogik.

A bőrben lévő szabad idegvégződések hő, fájdalom és kémiai ingerekre (savak) 
egyaránt reagálnak, de a fájdalomérző receptorok adequát ingere mégis a mechanikai 
behatás.

b.b./Hőérzés
Bőrünkön a hőérzékelés nem egyenletes, hanem kicsi pontszerű területekre, az ún. hideg- 
és melegpontokra lokalizálódik. Ezek megoszlása testtájanként változik. Legtöbb 
hidegpont a háton van, és a legkevesebb az arcon. Az ember homlokán csak hidegpontok 
(hidegreceptorok) vannak. Ezek a receptorok nem a külső környezet, hanem a körülöttük 
lévő szövet hőmérséklete alapján adják az impulzusokat, így biztosítva a homeostasisban 
betöltött szerepüket (izotermiára, állandó hőmérsékletre való törekvés). Hőreceptorok 
nemcsak a bőrben, hanem pl. a gyomor-béltraktus falában is találhatók, itt a táplálék 
hőmérsékletéről tájékoztatnak.

A hidegpont receptora a Krause-féle végbunkó, míg a melegreceptor a Ruffini-féle 
végtest (ld. A sportmozgások biológiai alapjai 1. kötet, A kötőszövet idegvégződései). A 
receptorokban keletkezett ingerület a tractus spinothalamicuson keresztül jut a 
nagyagykéreg homloklebenyéhez (ld. A sportmozgások biológiai alapjai 1. kötet, 
Gerincvelői pályáknál).
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A környezet hőmérsékletét érzékelő receptorok már kis hőmérséklet-különbségeket is 
érzékelnek. A hidegreceptorok ingerküszöbe 0,004 °C/s hőmérséklet csökkenés, míg a 
melegreceptoroké 0,001 °C/s hőmérsékletemelkedés.

b.b.a./Paradox hőérzékelés
A hideg-receptorok mellett kifejezetten meleg-receptorokat emberben nem írtak le, ezzel 
szemben ismerünk „forró”- receptorokat. Ezek a fájdalmas élménnyel járó magas 
hőmérsékletre reagálnak (45-50 °C). Másfajta nociceptív ingerre nem reagálnak, tehát 
valóban hőreceptorok. Megfigyelték azonban, hogy egyes hideg-receptorok is reagálnak a 
forró hőingerekre. Ha ezeket a receptorokat magas hőmérséklettel ingereljük, akkor ez 
hidegérzetet vált ki. Ezt a jelenséget hívjuk paradox hidegérzésnek.

b.c./Nyomásérzés, tapintás
A tartós és egyenletesen ható nyomásra adaptáció alakul ki. Ekkor a folyamatos ingerre is 
az idegrost egyetlen folyamatosnak tűnő akciós potenciállal válaszol. Valójában az ingerrel 
arányos tüzelési frekvenciájú akciós potenciál sorozatot generálnak az inger megszűnéséig. 
Erős nyomásra akár 200/s-os frekvenciájú akciós potenciál sorozat is kialakulhat. A 
tapintási receptorok gyorsan adaptálódnak, a nyomás-receptorok lassabban. A feszítési 
ingerre reagáló receptorok pedig nem adaptálódnak. A tapintási receptorok az érintést 
követően egy, esetleg néhány akciós potenciált generálnak mielőtt adaptálódnak. 
Ingerküszöbük viszont nagyon alacsony, a bőr érintése tapintósertével már elegendő inger 
számukra. Ez kb. 5-20 mg súlynak felel meg.

A receptoroktól az ingerület a Goll és Burdach pályán át a nagyagy fali lebenyébe jut 
(ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Gerincvelői pályáknál).

b. c.a./Epikritikus sensibilitás
Az epikritikus sensibilitás (érzéskvalitás) azt jelenti, hogy az érzés jellegének, 
milyenségének felismerésére képes az agy.

Az agykéreg egyes sejtjei különböző ingerekre szelektív módon válaszolnak (csak fény, 
csak hang stb.) Az ingerek speciális információ tartalma, mintázata, időbeli lefolyása stb. 
alapján kerül ingerületbe az adott kérgi neuron. Hogy melyik idegsejt milyen ingerekre 
válaszol, az már az ontogenezis során kialakul. A hő, a fájdalom, a tapintás impulzusai 
nem feltétlenül elkülönült axonkötegekben haladnak, hanem sok esetben egy-egy 
axonköteg a hő- és fájdalomérzés együttes közvetítője is. Ezt protopátiás sensibilitásnak 
hívjuk.

cJ  A bőr mirigyei

c. a./ Verejtékmirigyek
A verejtékmirigyek gomolyképű csöves mirigyek, szinte az egész testen megtalálhatók, de 
egyes tájékokon (pl. hónalj bőre) egységnyi területen több mirigy is megfigyelhető. Az 
általuk termelt váladék a testfelszínre jutva elpárolog, így a test hőmérsékletét csökkenti.

c.bJ A faggyúmirigyek
Elágazó bogyós mirigyek. Lehetnek a szőrtüsző alkotórészei, de szőrtől függetlenül ún. 
szabad faggyúmirigyek is ismertek. A mirigy váladéka a hámot puhítja, ill. a szőrszálat 
bezsírozza.

A normál bőrtípust zsír- és vízréteg is fedi. A bőr öregedése 25 éves kor után kezdődik, 
amikor a faggyúmirigyek működése csökken, a kevesebb faggyú következtében a bőr 
szárazabbá válik. Az egészséges bőr az elveszített zsiradékot gyorsan pótolja, ha azonban a 
külső körülmények akadályozzák ezt, a bőr kiszárad, víztelenné és zsírtalanná is válik.
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Ilyen külső körülmény lehet a légkondicionált helyiségek, a száraz központi fűtésű 
helyiségek, erősen zsírtalanító szappanok, tusfürdők használata, gyakori forró fürdők, ill. a 
menopausa időszaka. Ha a faggyúmirigyek túlmüködnek, a bőr és a haj túl zsíros lehet. 
Ilyen esetben fényes a bőr felszíne, tágak a pórusok. Zsírtalanító kozmetikumokkal a 
bőrfelszín egészségesebbé tehető.

c.c./A tejmirigyek
A tejmirigyek fó feladata az újszülöttek tejjel való táplálása. Serdülőkorig a két nemben 
egyforma fejlettséget mutatnak, teljes fejlettségét a terhesség ill. a szoptatás idején éri el.

A tejmirigyek alveolusainak falában találhatók a tejtermelő sejtek. Ezek nőkben a 
myopepithelialis sejtek, melyek oxytocin hatására összehúzódnak és a tejet a Iobulusokba 
juttatják. A lobulusok egy kivezető csövön keresztül (a mellbimbó kivezető csövén) ürítik 
a tejet. Az oxytocin a csecsemő szopásakor nagyobb mennyiségben szabadul fel a női 
szervezetben, ezzel serkentve a megtermelt anyatej ürülését. Legtöbb emlősfajban több 
mellbimbó (polythelia) és több emlő is megtalálható (polymastia), az emberben azonban 
két emlő fejlődik.

A mellbimbó és emlőkezdemény mindkét nemben kialakul már embrionális korban, de 
tejtermelő miriggyé nemi hormonok hatására válik. A mirigy kialakulását gátolja a 
testosteron, míg serkenti az ösztrogén. Pubertáskorban az ösztrogén hatására kezdődik meg 
az alveolusok és lobulusok fejlődése. Az alveolusok secretorossá válása a terhesség során 
következik be, amikor az ösztrogén mellett a progeszteron is folyamatosan magasabb 
koncentrációban van jelen a női szervezetben. Az alveolusok mellett nő a mellben a 
zsírszövet mennyisége és az érellátás is (kapillárisok). Szülés után a vér prolactin 
szintjének emelkedése következtében indul be a lactáciá (tejelválasztás), ami további 
szerkezetváltozáshoz vezet, még több alveolus fejlődik. A szoptatás megszűntével az 
alveolusok és lobulusok elsorvadnak a gazdag kapillárishálózattal együtt. Helyükre 
zsírszövet épül, egy újabb terhesség esetén azonban ismét kialakul a funkcionális mirigyes 
állomány.

cl./ A bőr hámszármazékai
A bőr hámszármazékai a haj, a szőrzet, valamint a körmök. 

cl.a./A szőr
A szőr epidermális képződmény. Három fő csoportját különböztetjük meg, úgymint lanugo 
fetalis, a lanugo postnatalis és a terminális szőrzet.

A lanugo fetalis a magzati élet 3. hónapjától fejlődik. Az 5. hónapban éri el teljes 
fejlettségét, s az utolsó magzati hónapban kihullik.

A lanugo postnatalis az extrauterin életben fejlődik. Egyes helyeken később terminális 
szőrzetté alakul.

A haj, a szemöldök, a szempilla újszülött korban megvan, nem tekinthető másodlagos 
szőrzetnek. A haj tekintetében ismert a nemi különbözőség. Férfiakra jellemző a 
kopaszodás, amit feltehetően a here által termelt szteroid hormonok okoznak.

A szőr részei a szőrtüsző, melyből szőrszál nő ki. A szőrnek a bőrben bunkószerü 
megvastagodása szőrhagyma (bulbus pili) van, melybe alulról kötőszöveti szemölcs 
nyomul.

Az emberi testet finom piheszőrök borítják, de vannak olyan helyek pl. tenyér és a talp, 
amelyek szőrtelen területek. A szőrzet fejlettsége a nemi jelleggel van szoros kapcsolatban.

db./A  köröm
A köröm lapos lemez, az ujjak utolsó ízén az ujjperc dorsalis oldalán van, ahol az 
epidermis sejtek elszarusodnak.
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e. /Bőrlécrendszer (dermatoglífia)
A bőr felszínén az ujjhegyeken, tenyéren, talpon jellegzetes rajzolatokat képezve találjuk a 
bőrléceket. A bőrlécek egyes emlősöknél már megtalálhatóak, de az egyszerűbb majmoktól 
az emberig már minden fajban felismerhetők, sőt a csimpánzoké differenciáltabb, mint az 
emberé. Egyes majomfajokban, ahol a farok fontos a kapaszkodásban a farok végén is 
találunk bőrléceket. Embernél az embrionáliskor 3-4. hónapjában jelennek meg a bőrlécek, 
a 6-7. hónap után alakjuk már nem változik, csak nagyságuk és mélységük. A bőrlécek 
alakja, száma genetikailag meghatározott, de az egyedre jellemző. Az egypetéjű ikreknél 
sem egyezik 100%-ban, testvéreknél a korrelációs együtthatót 0,59-nek találták. így 
valóban egy egyénre jellemzőek az ujjlenyomatok. Az élet folyamán a bőrlécrendszer nem 
változik. Mivel azonban minőségi és mennyiségi jellegnek is tekinthető, így alkalmas 
különböző rasszok, alrasszok, egyes népcsoportok jellegeinek keveredésének leírására is.

A különböző rajzolatok előfordulási gyakorisága mellett (ív, hurok, örvény, trirádiusz) 
fontos az összbőrlécszám meghatározása is. Általában a férfiaké nagyobb, mint a nőké, s a 
jobb kézen nagyobb, mint a balon. Jelentős különbségeket tapasztaltak az europidok és 
mongolidok bőrlécrendszerei között is. így pl. a magyar populáció vizsgálatakor egyes 
népcsoportok eredetének elemzéséhez is használták a bőrlécrendszert. Bizonyos genetikai 
rendellenességek együtt járnak a bőrlécrendszer megváltozásával is (pl. Down-szindróma, 
nemi kromoszómák rendellenességei).

/.'/ A bőr elváltozásai

f. a./Anyajegy (naevus)
A bőr felületén különböző színű és nagyságú foltok, kiemelkedések formájában jelennek 
meg. Felszínük lehet sima és szemölcsös, esetenként szőrszálat is tartalmaznak. 
Megjelenésüket elsősorban öröklött tényezők határozzák meg, de napozástól is 
előjöhetnek. Születés után még nem láthatók, de az életkor előrehaladtával megjelennek, 
esetleg számuk nő. Orvoshoz akkor kell fordulni, ha számuk hirtelen nő, ha a mérete 
változik, felszíne csomós lesz. Előfordulhat, hogy vérzik, vagy gyulladásban van, esetleg 
viszket. A bőrráksejtek kb. fele az anyajegyek melaninképző sejtjeiből keletkezik.

f b . /  Acnek
Ha a bőrön fekete pontok jelennek meg, nyitott mitesszerekről, ha fehéres csomók láthatók 
zárt mitesszerekről beszélünk. Ha a mitesszerek begyulladnak vörös pattanások jelennek 
meg a bőr felhámján. A pattanások súlyos esetben csomósak vagy tályogosak lehetnek.

Az acnek keletkezésében elsősorban a pubertáskori megváltozott hormonszintek 
játszanak szerepet. A magas tesztoszteron, iil. ösztrogén-szint hatására a faggyúmirigyek 
szarufaggyú termelése fokozódik. A nagy mennyiségű faggyú elzárja a mirigy nyílását, így 
a mirigy befelé tágul, majd egy idő után kilép a felszínre. Ha a folyamat gyulladással jár, 
akkor pattanások képződnek. A pattanások nyomkodásával a gyulladás a környezetre is 
átvihető.

Az acnek főleg 12-20 év körüli embereken tapasztalhatóak, elsősorban az arcon, háton 
és a mellkason jelennek meg. Lányoknál és nőknél a ciklus második felében gyakrabban 
tapasztalhatók. Napozás hatására a bőr állapota javul, az UV sugárzás az acnekra jótékony 
hatású, míg a különböző sminkek ronthatják a bőr állapotát.

f.c./Szőrtiiszögyulladás
A szőrtüsző felső részén gennyes gyulladás jelentkezik. Férfiaknál borotválkozásnál a 
megsértett bőrön is kialakulhatnak. A felületes pattanások elsősorban az arcon és a törzsön 
jelennek meg. A szőrtüszőgyulladásokból furunculusok is keletkezhetnek. Kezelésük 
alkoholos oldattal, súlyosabb esetben antibiotikum tartalmú oldatokkal lehetséges.
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f.d./ Ekcéma (kontaktdermatitis)
A bőr érintkezése allergizáló anyagokkal, vagy a bőrt izgató ártalmas anyagokkal ekcémát 
okozhat. A bőr felülete kivörösödik, megduzzad, kis hólyagok keletkeznek felületén, 
viszkető érzést okozva. A kis hólyagok felnyílhatnak, nedvesednek. Ha az allergiás 
gyulladás javulni kezd, a bőr hámlik, esetleg a szaruréteg megvastagszik. Az ekcéma 
bármely testrészen megjelenhet, s átterjedhet más területekre is. Az allergén anyag 
elkerülésével csökkenhető kiújulásának valószínűsége. A munkahelyeken kialakuló 
ekcémák száma nő. Általában több nőt érint, mint férfit.

f e . /  Szemölcsök
A szemölcsök a humán papillomavírus (HPV) fertőzés következtében jelennek meg a 
bőrfelszínen. A bőr elszarusodik és kisebb-nagyobb kiemelkedések jelennek meg a 
felszínén. A szemölcs maga nem fájdalmas, de kellemetlen lehet, ha a talpon, lábujjakon 
stb. jelentkeznek. Ilyenkor a terhelés következtében fájdalom léphet fel. A szemölcsök 
bármely életkorban megjelenhetnek. A fertőzés feltétele egy apró bőrsérülés, ahol a vírus 
behatol a bőrbe. A fertőzés utáni lappangási idő 3-4 hónap, ekkor válik jól láthatóvá a 
szemölcs, melynek mérete idővel jelentősen nőhet. Nagyrészük hat hónapon belül magától 
eltűnik, esetenként azonban a test több pontjára is átterjed. A szemölcsök közvetlen 
érintkezéssel átvihetők egyik személyről a másikra. így gyakori a tornatermi, ill. uszodai 
fertőződés. Szemölcsök megjelenhetnek a genitáliák területén is (penis, szeméremajkak), 
ilyenkor nagyon fájdalmasak lehetnek. Kezelésük szemölcstapaszokkal, szalicilsav- 
oldatokkal, ill. gyógynövényekkel (pl. vérehulló fecskefíí) történhet.

f.f./Lábgomba
Először kivörösödött területeket, foltokat érzékelünk a bőrfelszínen, amely később viszket, 
esetleg hámlik. Kellemetlen szagú izzadságot termel. A későbbiek során a bőr berepedhet. 
Ez leggyakrabban a lábujjak között jelenik meg, és igen fájdalmas is lehet (atléta láb). 
Terjedését segíti a rosszul szellőző cipő, zokni. Továbbterjedve megjelenhet a talpon, 
talpéleken, lábujjhegyen is. Ez a gombás fertőzés könnyen „megszerezhető” olyan 
közösségi helyeken, ahol nem fertőtlenítenek megfelelően és állandóan párás a környezet. 
Uszodákban a fertőződés gyakori, bár elsősorban olyan egyének kapják meg, akiknek nem 
teljesen ép az immunrendszere. Uszodahasználat, fürdés, zuhanyozás után megszárított 
lábra húzzunk csak zoknit, cipőt! A mezítláb járás biztosítja a bőr megfelelő szellőzését. 
Idegen környezetben, padlószőnyegen azonban célszerű zoknit, cipőt viselni.

7.4.1.2. Propriorcceptorok

Az izmok proprioreceptorai az izomzat kontrakciós állapotát regisztrálják. A föld 
vonzásával szembeni antigravitációs orientációban jelentősek, és a testtartás reflexeinek 
információforrásai. Biológiai jelentőségük az, hogy segítenek elkerülni az izmokra ható 
nagy passzív erőket és egyben biztosítják az izom hosszának és az általa mozgatott ízület 
helyzetének állandóságát egy-egy meghatározott testtartásban.

Az emlősök és az ember proprioreceptorai a harántcsíkolt izomban levő izomorsók, az 
inakban levő Golgi-féle ínorsók, valamint az ízületi tokban levő Meissner- és Vater-Pacini- 

féle idegvégtestek. Részletes leírásukat ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, 
Idegvégződések c. fejezetben.

7.4.1.3. Zsigerek érző készülékei

A zsigeri szervek működésének szabályozásában fontos szerepet játszanak érző 
végkészülékeik. Ilyenek a keringési rendszerben előforduló mechanoreceptorok (pl. az 
aorta falában), melyek a vérnyomás változását érzékelő receptorok. A tüdő alveolusaiban
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levő receptorok a ki- és a belégzés szabályozásának jelzőkészülékei. A tápcsatorna 
mechanoreceptorai annak mozgását, az emésztőmirigyek secretios működésének 
szabályozását segítik.

Az említett szervekben levő mechanoreceptorok lehetnek szabad idegvégződések, és 
idegvégtestek. Működésük egyrészt a vegetatív reflexek indítása, másrészt a 
magasabbrendű központok informálása a különböző belső szervek állapotáról. A 
kemoreceptorok pl. a keringési rendszerben a vér venozitását érzékelik. A receptorok 
részletes leírását ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Idegvégződések c. 
fejezetben.

7.4.1.4. Halló és egyensúlyozó szerv
A fül kettős érzékszerv, mivel legbelső részében (belső fül) található a hallás- és az 
egyensúlyozás (helyzetérzékelés) szerve.

A fül a halántékcsont sziklacsonti részében (pars petrosa) helyezkedik el. A fül maga 
három részre osztható, úgymint külső-, közép- és belső fülre (97. ábra).

a./ A külső fü l (auris extern a)
Feladata a hanghullámok összegyűjtése és a középfül felé vezetése. Részei a fülkagyló és a 
külső hallójárat.

a. a./ Fülkagyló (aitricula)
Hajlott bőrrel borított tölcsért formáló porclemez. A hanghullámokat gyűjti össze. 
Embernél a fülkagyló nem, vagy csak kismértékben mozgatható, szemben pl. a kutyáéval.

a. b./Külső hallójárat (meatus acusticus externus)
Kb. 24 mm hosszú, enyhe S-alakú görbületet mutató porcos ill. csontos járat. Végén 

található a dobhártya (membrana tympani). A hallójáratot belül is bőr borítja, melyben 
módosult verejtékmirigyek találhatók. Váladékuk a fülzsír. A külső lul belső határát a 
dobhártya adja.

b. /  Középfül (auris média)
Másként dobüreg, ami a dobhártyától az ovális ablakig tart. Részei a dobhártya, a dobüreg, 
a fülkürt, a hallócsontok, valamint a hozzájuk kapcsolódó szalagok, izmok.

b.a./Dobhártya (membrana tympani)
Feszes vékony, gyöngyházfényű sík lemez, aminek közepe kissé a dobüregbe nyomul, 
melyhez a kalapács nyele kapcsolódik.

97 . áb ra: A  fül é s  része i.
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b.b./Fülkürt (tuba auditiva)
Másként Eustach-féle kürt. Jelentősége az, hogy mivel a garattal tart kapcsolatot, így 
biztosítani tudja, a dobhártya két oldalára nehezedő nyomás kiegyenlítődését. Normál 
körülmények között zárt, nyeléskor nyílik meg.

b. c./Hallócsontok (ossicula auditus)
A dobhártya rezgéseit a hallócsontok a belső fül folyadékénak adják át. Három hallócsont 
van, ezek a kalapács (malleus), az üllő (incus) és a kengyel (stapes). A hallócsontok 
ízületesen kapcsolódnak egymáshoz.

c. /Belsőfiil (auris interna)
A belső fület a csontos és a hártyás labyrinthus, valamint a Vili. agyideg dúcai (ganglion 
vestibuläre és ganglion spirale) és végelágazódásai alkotják.

c.a./A csontos labyrinthus (labyrinthus osseus)
Egy központi üregből, a tornácból (veslibulum), a belőle kiinduló három csontos félkörös 
ívjáratból (canales semicirculares ossei) és az ugyancsak a tornáccal összefüggő csontos 
csigából (cohlea) áll (98. ábra).

c.a.a./A tornác (veslibulum)
Csontos, tojásdad formájú üreg, melynek oldalsó fala az ovális és a kerek ablakok útján a 
dobüreggel tart kapcsolatot. A tornác felső részén láthatók az ívjáratok.

c.a.b./ A csontos félkörös ívjáratok (canales semicirculares ossei)
A tornácból a tér három irányának megfelelően emelkednek ki és térnek vissza az 
ívalakban meghajló csövecskék.

c.a.c./ Csontos csiga (cochlea)
Ugyancsak a tornácból indul. Ember esetében 2,5 kanyarulatot leíró, fokozatosan szűkülő, 
csontos, gúla-formájú képződmény.

9 8 . áb ra: A cso n to s  és a  h á rty á s  lab y rin th u s .
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c.b./A hárlyás labyrinthus (labyrinthus membranaceus)
A csontos labyrinthusban található, de attól bonyolultabb megjelenésű. A hártyás 
labyrinthus nem fekszik össze szorosan a csontos labyrinthussal, közöttük folyadék az ún. 
perilympha található. Részei a tömlőcske, zsákocska és a hártyás csiga (98. ábra). A 
hártyás labyrinthus minden részében -  belül is - folyadék, az ún. endolympha található.

c.b.a./ Tömlőcske (utriculus) és zsákocska (sacculus)
A tornácban két különböző nagyságú, egymás felett elhelyezkedő hólyagszerű képletet 
figyelhetünk meg. A felső a tömlőcske (utriculus), az alsó a zsákocska (sacculus).

c.b.b./A hártyás ívjáratok (ductus semicircularis)
A hártyás félkörös ívjáratok nagy része a csontos félkörös ívjáratokban van. Az 
utriculusból indulnak és ide térnek vissza a hártyás félkörös ívjáratok (ductus 
semicircularis). Számuk három. A hártyás ívjáratokra jellemző, hogy eredési szakaszaikon 
egy kis hólyagszerü tágulat (ampulla) található, amiben sensoros sejteket találunk.

c.b.c./A hártyás csiga (ductus cochlearis)
A hártyás labyrinthus harmadik része a hártyás csiga. A csontos csigában foglal helyet, 
vele együtt tekeredik fel, de nem éri el a csontos csiga csúcsát. Bármely magasságban 
készített metszete háromszögű.

7.4.1.4.1. Az egyensúlyozás szerve (vestibularis apparátus)
A tömlőcske és a zsákocska, valamint a három, hártyás félkörös ívjárat az egyensúlyozás 
szervei. Az egyensúlyozáskor két inger érzékelését kell nyomon követnünk. Ez a két inger 
egyrészt a föld vonzásának (gravitáció), másrészt a fe j gyorsuló ill. lassuló forgó 
mozgásának (szöggyorsulás) érzékelése. A két inger nem egy helyen érzékelődik. A 
gravitációt a tömlőcskében (utriculus) és a zsákocskában (sacculus), míg a fej mozgását a 
hártyás ívjáratok ampulláiban érzékeljük

Az utriculus és a sacculus léziója (irtása, kiesése) esetén tehát az egyenes testtartás 
megtartása szenved kárt (előre és hátrafelé mozgás, valamint a fel- és lefelé irányuló 
mozgás), ezt statikus egyensúlyozásnak, is nevezzük.

A félkörös ívjáratok léziójakor a dinamikus egyensúlyozás nem megfelelő, azaz a 
forgások válnak lehetetlenné. A vestibularis rendszer a törzsfejlődés során az egyik 
leggyorsabban és nagyon hasonló módon fejlődött rendszer. A test gravitációval szembeni 
megtartásához a vestibularis rendszeren kívül a látás és a megfelelő törzsizomzat 
működése is szükséges. A helyzetállítási vagy labyrinthus reflex már a korai 
csecsemőkorban segíti a statikus egyensúlyi helyzet megtartását.

A tömlőcskében és a zsákocskában találhatók a macula staticak, azok a területek, ahol a 
magas támasztósejtek között sensoros sejtek (secunder érzékhámsejtek) vannak. Fölöttük 
kocsonyás anyag helyezkedik el. így jön létre a cupula, melynek felületén mészkristályok 
(CaCŰ3'Statolith) vannak. A statolitok néhány mikrométer nagyságúak (99. ábra). Ezeket a 
kristályokat a föld vonzóereje húzza a sensoros sejtek felületéhez. A sensoros sejtek, 
perifériás részén változó hosszúságú ujjszerű kitüremkedések (ciliumok) vannak. Ha a fej 
előre mozdul, a folyadékréteg (endolympha és cupula) is vele mozdul. A statolitok 
azonban nehezebbek a folyadéknál, ezért valamivel később követik a fej elmozdulását, 
lenyomva ezzel a szőrsejtek ciliumait. Ezek deformálódnak a kristályok nyomásának 
hatására, minek következtében receptor-potenciálok alakulnak ki. A receptor-potenciálok 
eredményeként az idegsejtek akciós potenciált generálnak, amely az agyba jut a VIII. 
agyidegen keresztül. A ciliumok deformálódásának mértékével arányos lesz a változások 
érzékelése. A tömlőcskében és zsákocskában elsősorban az egyenes vonalú mozgás
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indítását, ill. befejezését érzékeljük. Ilyen mozgások pl. az autó elindulása, megállása, vagy 
a lift elindulása és megállása.

A fej forgását, a gyorsuló, lassuló elmozdulását a félkörös ívjáratok ampulláinak 
sensoros sejtjei (crista ampullaris) érzékelik. A crista ampullaris felépítése hasonló a 
macula staticahoz, azzal a különbséggel, hogy itt nem találunk a cupula tetején 
mészkristályokat. Az inger itt az ívjáratokban levő folyadékgyürü gyorsabb vagy lassúbb 
áramlása. Ez az áramló folyadék mozgatja a cupulát, s ezzel egyidejűleg deformálódnak a 
belenyúló sensoros sejtek perifériás nyúlványai.

99. ábra: A macula statica szerkezete.

A három félkörös ívjárat egymásra merőlegesen helyezkedik el, így a tér bármely 
irányába való elmozdulást érzékeli valamelyik ívjárat. A receptor-potenciál ebben az 
esetben is a folyadékréteg elmozdulásakor kialakuló szörsejt cilium deformitásból 
származik.

Mind a macula statica, mind a crista ampullaris sensoros sejtjei (centrális nyúlvány 
hiányában) ingerületüket a Vili. agyideg (nervus staloacusticus) egyensúlyozó részén (pars 
vestibularis) továbbítják a központi idegrendszerbe.

A pars vestibularis rendelkezik egy érző dúccal (ganglion vestibuläre), melyet bipoláris 
sejtek építenek fel. A sejtek perifériás nyúlványai synapsist képeznek a secunder 
érzékhámsejtekkel, így azoktól átveszik az ingerületet és a sejtek centrális nyúlványai 
viszik tovább a nyúltagyi vestibularis magokhoz. (Kivéve a lateralis vestibularis magot.) 
Az itt levő másodlagos neuronok axonjainak collaterálisai vesznek részt a fasciculus 
longitudinális medialis (FLM) extrapyramidalis pálya kialakításában (ld. A sportmozgások 
biológiai alapjai I. kötet, Idegrendszernél). A vestibularis magoknak számtalan 
összeköttetése van a formatio reticularissal.

A vestibularis reflexek nagyrésze már születéskor létezik. A térbeli orientációban van 
fontos szerepük, többnyire a látással (szemmozgatás) együttműködve, de attól függetlenül 
is (vakság esetén). A VIII. agyideg neuronjainak egy része a gamma-hurokkal (ld. A 
sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, Idegrendszernél) áll kapcsolatban. Elsősorban a 
feszítőizmok szabályozásán (tónus) keresztül a stabil testtartást és egyensúlyozást 
befolyásolják. A vestibulospinalis reflexek másik része középagyi motoneuronokon 
keresztül zajlik. Ezek a fej mozgatásakor egyrészt a szemmozgató izmokat aktiválják
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annak érdekében, hogy a teret a retina továbbra is stabilan érzékelje, részben a nyak és 
fejizmok modulálásával az egyensúlyi helyzet megtartását segítik. A cerebellum a 
megfelelő testtartásért felelős izmokon keresztül szintén fontos szerepet játszik ezekben a 
reflexekben.

7.4.1.4.2. A hallószerv

A hallószervünk az ún. Corti-féle szerv a hártyás csigában van, pontosabban a hártyás 
csiga alaphártyáján (membrana basilaris) helyezkedik el. A hártyás csiga nem éri el a 
csontos csiga csúcsát, előbb végződik, így a csontos és hártyás részek közötti perilympha 
szabad áramlása lehetséges.

A csontos csiga egy tengely körül tekeredve 2,5 kanyarulatot képez. Erről a tengelyről 
váltakozva, vékony csontlapok erednek (mint a csigalépcső lépcsőfokai), melyek a csontos 
csiga üregébe benyúlnak. A csontlapok folytatásában helyezkedik el a hártyás csiga, 
melynek keresztmetszete háromszög. A háromszög egyik befogója a csontlap folytatása, ez 
az alaphártya. A másik befogó összefekszik a csontos csigával. A csontos csigát a 
csontlapok, és a hártyás csiga 3 üregre osztja a felső a scala vestibuli, mellette a hártyás 
csiga ürege, alattuk a scala tympani, és a ductus cochelaris (100. ábra).

A hártyás csiga alaphártyáján (membrana basilaris) ül a Corti-féle szerv, ami támasztó- 
és közöttük sensoros sejteket (megjelenésük alapján szőrsejtek, típusuk alapján secunder 
érzékhámok) tartalmaz. A sensoros sejtek a Corti-féle szerv közepétől kifelé és befelé 
helyezkednek el (101. ábra).

A Corti-szerv középrészét a pillérsejtek és az általuk körülzárt üreg a Corti-féle alagút 
adja. Ettől kifelé és befelé is támasztósejtek (phalanx sejtek) és közöttük secunder 
érzékhámsejtek (szőrsejtek) vannak (101. ábra).

100. áb ra: A  csig a  k e re sz tm e tsze te .
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101. ábra: A Corti-féle szerv.

A külső szőrsejtek száma egy metszetben három, ezek térben három sort (oszlopot) 
alkotnak. A belső szőrsejtek száma egy, ezek is térben sort ill. oszlopot alkotnak. A hártyás 
csigában egy membrán, a membrana tectoria hajlik a Corti-féle szerv fölé. A külső 
szőrsejtek ehhez a membránhoz rögzülnek, a belsők nem. Ezért mondjuk, hogy a külső 
szőrsejtek az aktív, míg a belső szőrsejtek a passzív sensoros sejtek.

a./ A levegő rezgésének terjedése
A hang hullámokban terjed. Ezek sinushullámok formájában megjelenő longitudinális 
mechanikai rezgések. Terjedésük vákumban nem, de levegőben, ill. vízben 
(folyadékokban) és szilárd testekben lehetséges. A külső fül fülkagyló részét az ember nem 
képes mozgatni, a porcos részen különböző törések irányítják, gyűjtik a hangrezgéseket a 
hallójárat irányába. A külső hallójárat végén található a dobhártya, melynek felszíne nem 
kifeszített egyenes, hanem tölcsérszerü, befelé vezeti a hangokat. A dobhártya rezgési 
érzékenysége nem egyforma. Alsó harmadában jobban rezeg, s a levegő 
nyomásingadozásait is ezen a területen érzékeli a legjobban. A dobhártyáról a rezgések a 
középfülben lévő hallócsontocskákra terjednek át. A kalapács a dobhártyához rögzül. A 
kalapács feje az üllővel ízesül. Az üllő nyúlványa a kengyel szárával képez ízületet. A 
kengyel talpa pedig a belső fül ovális ablakához tapad. Mivel a dobhártya felülete 
lényegesen nagyobb, mint az ovális ablaké, a rezgőfelszín csökkenésével a rezgések által 
kifejtett energia nő, kb. 17- szeresére fokozódik.

Ha a középfül hallócsontocskái károsodnak, a koponyacsontok segítségével fenntartható 
a hallás (csontvezetés). A hallás alapvetően a belső fül hártyás részében helyet foglaló 
Corti-féle szerv sensoros sejtjeiben történik.

A kengyel talpáról érkező rezgések a perilymphán terjednek tova longitudinális 
hullámokban, azonos frekvenciával. A csiga csúcsa (apex) felé terjedő hullámok átjutnak a 
scala tympani perilymphájába, itt a hullámok a bázis felé terjednek (102. ábra). Az inger a 
perilymphában nagy amplitúdójú nyomáshullámot hoz létre, aminek hatására a ciliumok 
ott deformálódnak a legjobban ahol a nyomáshullám amplitúdója a legnagyobb.

A szőrsejtek ciliumainak deformálódása a mechanikus ingerekre nyíló ioncsatornák 
aktiválásához vezet, ennek hatására jön létre a szőrsejtekben az ingerület.
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102. ábra: A hang terjedésének módja a csigában. 

a.b./ Hangmagasság, hangintenzitás és hangszínezet
A hallószerv a hang magasságát, intenzitását és színezetét különbözteti meg. A 
hangmagasság a rezgésszám (frekvencia) alapján eltérő lehet. A rezgésszámot az alapján 
adják meg, hogy hány hullám képződik secundumonként. Mértékegysége a Hertz 
(1 Hertz= 1 ciklus/s). Az emberi fül érzékenységét 16 (20) Hz-től kb. 16000 Hz-ig terjedő 
skálán jellemezhetjük. Az emberi fül az 1-4 kHz közötti tartományra a legérzékenyebb. 
(1000 Hz= 1 kHz.) A 16 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú hangot infrahangmk, a 16 kHz 
fölötti frekvenciát ultrahangnak nevezzük.

Nemenként és életkoronként más-más frekvenciájú hangokat képzünk aszerint, hogy 
hangszálaink milyen hosszúak, vastagok, ill. gégénk milyen méretű. Kisgyermekek 
magasabb rezgésszámú hangokat képeznek, mint a felnőttek. A pubertásban a férfiak 
gégéje megnagyobbodik, markánsabb megjelenésű lesz az Ádámcsutka, hangszálaik 
vastagabbak lesznek, így hangjuk mélyül. A zenei hangok sorozata 16 és 4000 Hz közötti 
frekvenciatartományban szólal meg. Ez kb. 8 oktáv. Nemzetközi megegyezés szerint 
alaphangnak a 440 Hz frekvenciájú A-hangot ismerjük el. A fiatal felnőttek felső 
halláshatára 20 kHz, de ez az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken. 50 éves korban 
kb. 12 kHz, aggkorban pedig kb. 5 kHz a felső halláshatár. Az alsó halláshatár a korral alig 
változik. A hangmagasság differenciáló képességünk (akusztikai feloldóképesség) a 80- 
600 Hz közötti tartományban a legjobb, ekkor pl. a 80 Hz és 80,1 Hz frekvenciájú hangot 
képesek vagyunk egymástól megkülönböztetni.

A 2000 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú hangok a hallócsontocskákról, míg az ennél 
magasabb frekvenciájú hangok a koponyacsontokról terjednek tova.

A hangmagasság érzékelése a cochlea különböző pontjain történik. A hely-teória szerint 
különböző hangmagasságú hangok a membrana basilaris más-más pontjait hozzák 
ingerületbe. A 185 Hz-es hangokat az apexben érzékeljük (mély hangok), míg a 8000 Hz- 
es hangokat a bázison, a 2000 Hz-eseket a második kanyarulatban, az 500 Hz-t {ledig a 
harmadik kanyarulatban érzékeljük. Ennek ellenére egy területen a szőrsejtek pusztulása 
nem vezet teljes halláskieséshez. Ennek oka, hogy a csiga teljes hosszában ingerületbe 
kerülnek a szőrsejtek, de bizonyos frekvenciájú hangokra más-más területek a 
legérzékenyebbek. A hanghullámok terjedése a perilymphában a pulzushullámmal 
megegyező módon történik

A hang intenzitásai a decibelskála (dB) alapján jellemezzük. A hallást 0-130 decibel 
tartományban skálázzuk. 130 dB a fájdalomküszöb. Ekkora intenzitású hangot kb. egy 
repülőgép motorja bocsát ki. A suttogás kb. 20 dB, a halk beszéd 40, a kiáltás kb. 80 dB 
intenzitású. Egy viharban kb. 110 dB erősségű dörgéseket hallhatunk, egy rock-koncerten 
akár 120 dB intenzitású hangokat képeznek a különböző erősítőkkel.
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A hang színezetét elsősorban különböző hangszerek, ill. énekhangok esetén figyeljük. 
Ugyanazon frekvenciájú és intenzitású hang más színezetű (hangszín) pl. ha fém vagy fa 
hangszerben képezzük, mert más lesz a felharmonikusok összetétele.

A hangosság egy psychophysiológiai fogalom. Ennek jellemzésére a phon-skálát 
használják. A phon-skála beosztása úgy készült, hogy megállapodás szerint a 
leghangosabbnak érzett 1000 Hz frekvenciájú hang decibelben kifejezett erőssége és a 
phonban kifejezett hangossága azonos számérték.

Ha 140 dB-nél erősebb hangot hallunk, az a hallóreceptorok maradandó károsodását 
okozhatja. Ennek elkerülése érdekében lép működésbe az akusztikus reflex. A dobüregben 
két kis harántcsíkolt izom megváltoztatja a kalapács és a kengyel helyzetét, ezzel az ovális 
ablakra nehezedő nyomást csökkenti. Ez a reflex 45 dB-nél erősebb hang esetén lép 
működésbe, mindkét fűiben.

7.4.1.4.3. Hallópálya
A Vili. agyideg része a pars cochlearis. Érző dúca a ganglion spirálé, melyben bipoláris 
idegsejtek vannak.

A bipoláris idegsejtek perifériás axonjai a szőrsejtek körül végződnek. Egy idegrost 2-3 
szőrsejttel, 1-1 szőrsejt pedig 2-3 csupasz axonvégződéssel érintkezik. Emberben kb. 25- 
30000 bipoláris neuron és kb. ugyanennyi szőrsejt található.

A dúcsejtek perifériás nyúlványai a szőrsejtektől synapticusan átvett ingerületet a 
nyúltagyi cochlearis magokhoz (nucleus cochlearis ventralis és dorsalis) továbbítják. Az 
itt levő sejtek axonjai részben kereszteződve a másik oldali, a nem kereszteződő rostok az 
azonos oldali olíva superiorba mennek. Az olíva superiorból induló pálya a középagyi 
colliculus inferiorba, majd a belső térdesmagha (nucleus corporis geniculalum mediale= 
CGM) fut. Az innen induló rostok a nagyagy halántéklebenyé ben végződnek.

A nagyagy szabályozó rendszereinek tagjai hierarchikusan rendeződnek. A hallás 
kapcsán pl. a levegő rezgéseiből keltett ingerületek az elsődleges hallókéregbe érkeznek.

Az elsődleges hallókéreg a temporalis lebenyben található a Sylvius hasadék alján. A 
hallókéreg alsó részén a csiga kérgi reprezentációja is jelen van, így vannak kérgi 
neuronok, amelyek a csigában lévő receptoroknak megfelelően a magas hangokat és 
vannak, amelyek a mély hangokat érzékelik. A corticalis neuronok egy része nem tiszta 
hangokra érzékeny, hanem a különböző hanghatások együttesét érzékeli. Vannak olyan 
neuronok, amelyek a frekvenciák változását, mások a hang erősségében bekövetkező 
változásokat regisztrálják. A hallókéreg egyik oldalon történő kiesésével még képesek 
vagyunk a komplex hanghatások érzékelésére, a kétoldali lézió azonban ennek a 
képességnek a megszűnéséhez vezet. A tiszta hangok az alacsonyabbrendű hallóközpontok 
segítségével kerülnek feldolgozásra, így a hallás nem szűnik meg teljesen. Az elsődleges 
hallókéreg további corticalis területekkel van kapcsolatban (másodlagos hallókéreg, 
Wernicke terület), ahol a különböző érzékelések együttes feldolgozása, ill. egy fontos 
humán funkció, a beszédértés kérgi folyamatai zajlanak.

7.4.1.5. Hallószervi betegségek
a./ Fiilzsirdugó (cerumen)
Minden ember fülében termelődik fűlzsír, különböző mennyiségben. Gyakran képződik 
fulzsírdugó a poros helyen élők és dolgozók között. Bár a fülzsírdugó ártalmatlan 
elváltozás, halláscsökkenéshez vezethet tartós jelenléte. Eltávolítása szakorvos feladata. 
Amennyiben a dobhártya ép, langyos vízzel átmossák a hallójáratot. Nem célszerű a 
fulzsírt „kipiszkálni”, mert sérülhet a dobhártya, vagy nekinyomhatjuk a fulzsírt további 
kellemetlenséget okozva ezzel. Ha a dobhártya nem ép, a fülzsírt fogóval távolítják cl.
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b. /Középfülgyulladás (otitis)
A beteg teltséget érez a fülben, amelyet pulzáló fájdalom kísér. A fájdalom főként éjszaka 
fokozódik, gyakran kíséri láz, halláscsökkenés, esetenként hányinger, hányás. A 
dobüregben a gyulladás eredményeként váladék képződik, amely feszíti a dobhártyát. A 
folyadék átszakíthatja a dobhártyát, ekkor gennyes folyadék jelenik meg a külső 
hallójáratban, a feszítő érzés és a fájdalom hirtelen megszűnik. Nagy fájdalom esetén az 
orvos apró metszést ejt a dobhártyán (felszúrják a fűlet), így azonnal eltávolítja a gennyes 
váladékot. A dobhártyán keletkezett seb néhány hét alatt gyógyul. Ha azonban gyakran 
kerül sor erre a beavatkozásra, a dobhártya rugalmassága csökken, ennek következtében 
tartós halláscsökkenés alakulhat ki. Az otitis antibiotikumokkal jól kezelhető.

c. /Nagyothallás
A halláscsökkenésnek két fajtáját ismerjük. Az egyik a vezetéses típusú halláscsökkenés. 
Ekkor a károsodás létrejöhet a külső hallójáratban, a dobhártyán vagy a középfülben. Ez 
kialakulhat idegen testektől, fűlzsír felhalmozódástól, különböző gyulladásoktól is. 
Halláscsökkenéshez vezet a középfülben a hallócsontokat érintő mindenféle degeneratív 
elváltozás, a hallócsontocskák ízületeinek elmeszesedése, ill. a belső fülben a csontos 
labyrinthus meszesedése is.

Az idegi típusú halláscsökkenés a hallójárat szőrsejtjeinek pusztulásakor, a hallópálya, 
hallóideg vagy hallókéreg károsodásakor alakul ki. Az idegi típusú halláscsökkenés 
leggyakoribb oka a zajártalom. A zajártalom az egyik leggyakoribb foglalkozási betegség. 
Huzamosabb ideig 90 dB körüli zajszintben tartózkodás halláscsökkenéshez vezet. Ilyen 
zajszint mérhető hangos zenehallgatáskor, diszkóban, kamionmotorok mellett stb. Szőrsejt 
elhalást okozhatnak pl. az ütvefúró rendszerek hangos és egyben nagy intenzitású rázó 
hatásai, a kovácsok hangos kalapálása. Nagyothallás alakult ki, ha valaki nem hallja az 
órájának ketyegését (ez kb. 20 dB-es hang), telefonálás közben gyakran nem hallja a 
másikat, beszélgetés közben nem hallja a társaságában lévők szavait, vagy nem hallja a 
közeledő gépkocsik hangját az utcán.

7.4.2. Fényérzőszcrv

Fényérző vagy látószervünk a szem, ami a szemgolyóból, a látóidegből és a szem 
segédszerveiből áll.

7.4.2.1. A szemgolyó (bulbus oculi)
A szemgödörben (orbild) foglal helyet. Alakja a szabályos gömbtől cltér, mert felülről 
kissé lapított, előre és hátrafelé erőteljesen kidomborodik.

A szemgolyó két legtávolabbi pontját összekötő képzeletbeli egyenes a szemtengely (24 
mm hosszú), ami nem esik egybe a látás tengelyével. Ez utóbbi a szaruhártya közepét és a 
retina éleslátási helyét, a sárgafoltot köti össze. A két tengely egymással szöget zár be.

A szemgolyó felépítését tekintve két nagy részre, nevezetesen a szemgolyó burkaira és a 
fénytörő közegeire osztható.

a./A szemgolyó burkai
A szemgolyó burka hármas rétegződésű (103. ábra). A rétegek a következők:

1. / tunica fibrosa,
2. / tunica vasculosa,
3. / tunica nervosa.
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a.a./A legkülső burok, a kötőszövetes tunica fibrosa
A burok fő feladata a szemgolyó alakjának megtartása. Ennek két részét különíthetjük el, 
nevezetesen a szemgolyó hátsó kétharmadát borító fehéres színű ínhártyára (sclera) és a 
szemgolyó elülső egyharmadán óraüvegszerűen kidomborodó üvegszerűen átlátszó 
szaruhártyára (cornea).

a.a.a./Inhártya (sclera)
A sclera kollagén rostot tartalmaz. A nyalábokba rendeződő rostok hozzásegítik az 
ínhártyát ahhoz, hogy megtartsa a szemgolyó alakját. A szemgolyó elülső részén a 
szaruhártya körül látható (a többi része a szemgödörben van). A sclerának ezt a részét a 
mindennapi életben szeme fehérjének nevezik.

a.a.b./Szaruhártya (cornea)
A cornea bár a kötőszövetes burok elülső része, de törőközegként (törőfelület) is szerepel. 
A szembe jutó fény először a szaruhártyával érintkezik. Külső és belső felszínét hám, 
közbeeső részét kötőszövet építi fel. Ebben a rétegben található a hyaluronsav-foszfát, ami 
a cornea átlátszóságát biztosítja. Az óraüvegszerü csillogás a halál után hamarosan 
megszűnik.

103. ábra: A szemgolyó horizontális metszete.

A szaruhártya felszíne nem szabályos gömbfelszín, hanem nagyjából egy rotációs 
ellipszoid felszínének felel meg, melynek a csúcstól az oldal felé eső részei kissé 
lelapítottak. Az ilyen felületre eső sugarak nem egyesülnek egyetlen gyújtópontba, ami 
hátrányosan befolyásolja a szem fénytörő berendezése által megrajzolt kép élességét. 
(astigmatizmus).

Az astigmatizmus, vagy astigmia a leggyakoribb látászavar, amely a szaruhártya 
egyenetlenségének következtében jön létre. A szaruhártya egyes felszínei domborúbbak, 
más részein pedig homorú felszínek jelennek meg, így a szaruhártyán és a lencsén áthaladó 
fénysugarak nem egy ponton találkoznak a retinán, a látás homályos lesz távolra és közeire 
nézéskor egyaránt. Az astigmia lehet szerzett (szaruhártya sérülések, hegesedés) és 
örökletes. Az astigmia cilinderes lencsével korrigálható.
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a.b./A szemgolyó középső burka az érhártya, vagy tunica vasculosa
A burok fő feladata a szemgolyó rétegeinek táplálása. Három részét különíthetjük el. A 
szemgolyó hátsó kétharmad részében levő része a szükebb értelemben vett érhártya 
(choroidea), ami elől kissé megvastagszik. Az érhártyának ez a része a sugártest (corpus 
ciliare), ami előrefelé ismét elkeskenyedve adja a szivárványhártyát (iris). Az iris közepén 
egy nyílás van ez a pupilla (szembogár).

a.b.a./A tulajdonképpeni érhártya (choroidea)
A choroidea élő szemtükrözés vizsgálatakor vörös, mert az erekben levő vér a szemfenék 
képét színezi. Külső felülete (sclera felé néz) a kapillárisok mellett festéksejteket is 
tartalmaz. Innen van a sötétbarnás színe.

a.b.b./Sugártest (corpus ciliare)
A corpus ciliare felszíne redőzött. Szerepe kettős: érfonatokból álló nyúlványai a vérből 
való szűrés útján csarnokvizet termelnek, izmai (musculus ciliaris) meridionalisan, 
radiálisán és circularisan rendeződő simaizom sejteket tartalmaz, a szemlencsét közel-, 
vagy távollátásra állítják be.

a.b.c./Szivárványhártya (iris)
Benne festéksejtek vannak, melyek melanin granulumokat tartalmaznak. A festékanyag 
eltérő mennyisége adja a különböző szemszint.

Az irisben levő myoepithel izmok (pupilla szűkítő, azaz musculus sphincter pupilláé és 
pupilla tágító, azaz musculus dilatator pupilláé) segítségével a pupilla tágasságát 
szabályozza. Feladata kettős: egyrészt szabályozza a bejutó fény mennyiségét, amennyiben 
erős megvilágítás mellett a pupillát szűkíti, gyenge megvilágítás mellett pedig tágítja, 
másrészt visszatartja a széli sugarakat, amelyek a szférikus aberráció következtében a kép 
élességét csökkentenék.

a.c./A szemgolyó legbelső burka az ideghártya (tunica nervosa)
A burok hátsó kétharmadában sensoros sejteket találunk, ezért az ideghártyának ez a része 
fény érzékelésére alkalmas retina. Fejlődése szerint módosult agyhólyagfal.

a.c.a./A retina
A réteg mintegy 0,5 mm vastag hártya. Ebben található sensoros sejtek a pálcikák és 
csapok, melyek perifériás nyúlványa képes az inger felfogására, azaz azt ingerületté 
alakítani. A perifériás nyúlványok a szemben a fény útjával párhuzamosan helyezkednek el 
és a retina belső, érhártya felé néző oldalán vannak. Ezért az üvegtest felől érkező fénynek 
át kell menni a retina minden rétegén, a pálcikák és csapok előtt levő ún. pigmenthámon 
(stratum pigmentosum retinae) visszaverődnek, s így most a sensoros sejt perifériás 
nyúlványával kerülnek szembe. Ezért mondhatjuk azt, hogy a szemünk invers szem, mert 
nem a közvetlen, hanem a visszavert fényt képes csak érzékelni.

A pálcikák és csapok (sensoros sejtek) perifériás nyúlványai az ingert ingerületté 
alakítva továbbítják az ún. bipoláris (pálcika- és csap-bipolaris) sejteknek, s ezek 
ingerületeit a ganglionaris sejteknek adják tovább (104. ábra). A ganglionaris sejtek 
axonjai a retinának az üvegtest felöli oldalán összeszedődnek és együtt, mint látóideg (II., 
nervus opticus) elhagyják a szemgolyót. A látóideg kilépési helye a vakfolt (macula 
coeca). Ha ide esnek a tárgyról érkező fénysugarak, akkor annak képét nem látjuk. A 
vakfolttól medialisan, 4 mm re van az éleslátás helye (fovea centrális).

Vakfolt, a nervus opticus, valamint a retinát ellátó artéria és véna kilépési helye, nem 
tartalmaz fotoreceptorokat. Emiatt physiológiás szkotóma jellemző erre a pontra. A vakfolt 
elhelyezkedését a Mariotte-féle ábrával határozhatjuk meg (105. ábra). A kép egy keresztet
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és egy kört ábrázol. Függőleges fejállás mellett egyik szemünket eltakarjuk, majd másik 
szemünkkel fixáljuk a vízszintes síkban tartott ábrán a keresztet. A kép közelítésével- 
távolításával megkeressük azt a pontot, ahol a kör eltűnik a látóterünkből. Mivel a vakfolt 
és a sárgafolt (éleslátás helye) síkban nagyon közel esik egymáshoz a retinán, megfelelő 
képlet segítségével kiszámítható a retina és a vakfolt távolsága. Átlagos felnőttekben az 
optikai tengely kb. 24 mm, a lencse középpontjának a corneától mért távolsága pedig kb. 
5-5,4 mm.

A retinában a korábban említett pálcika és csapsejtek, a pálca és csap-bipoláris sejtek, 
valamint a ganglionaris sejtek függőlegesen rendeződnek. Ezeken túlmenően még két 
sejtet tartalmazó réteget találunk a retinában, ahol a sejtek (horizontális és amacrin sejtek) 
vízszintesen rendeződnek.

A bipoláris sejtek alatt helyezkednek el a horizontális sejtek. Ezek nagyméretű sejtek, 
nyúlványaik mind a pálcika, mind a csapsejtekkel synaptizálnak, s így integráló funkciót 
töltenek be. Az amacrin sejtek nagyméretű, axon nélküli sejtek. Dendritjeik dúcsejtekkel, 
bipoláris és más amacrin sejtekkel létesítenek kapcsolatot.

104. ábra: A retina szerkezete.
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105. ábra: A Mariotte-féle ábra.

a. c.b./Lineáris kapcsolódás, konvergens vezetés
A retina vertikális kapcsolatrendszerében a fotoreceptor sejtekről az információ a bipoláris 
sejtekre tevődik át. A bipolárisok ezután a dúcsejtek felé továbbítják az ingerületet. Az 
emlős retina bipoláris sejtjei fotoreceptor specifikusak: A morphológiailag is jól 
azonosítható bipoláris sejtek egyik csoportja csak pálcikákkal létesít kapcsolatot (ezek 
kizárólag ON-bipolárisok), míg másik csoportjuk csapoktól kap bemenetet.

Szoros összefüggés állapítható meg a dúcsejtek (ganglionaris sejtek) morphológiai és 
physiológiai sajátosságai között. A nagy, szimmetrikus dendritfájú sejtek kontraszt 
érzékenyek és tranziensen tüzelnek fényfelvillanásokra. Feladatuk a kontrasztok és az élek 
felismerése, a látott kép szerkezetének durva analízise. A másik sejttípus dendritfája 
kicsiny, receptív mezejük központ-környék organizációjú, gyakran színopponens (zöld
piros vagy kék-sárga), rájuk különösen a retina központi részein csak kevés fotoreceptor 
ingerülete konvergál. Arányuk a retina ganglionsejtjein belül 30-35%. Ez a lineáris 
jelfeldolgozás a retinában tehát fokozatosan konvergál, nagy fotoreceptor-mezőből 
származó információ kisebb számú bipoláris és még kisebb számú dúcsejthez küldi a 
jeleket.

b. /A  szemgolyó fény törő közegei
A szem fénytörő közegei a szaruhártya, a csamokvíz, a lencse és az üvegtest. A 
szaruhártya esetében annak külső és belső felülete, és a lencse felszíne törőfelületek, míg a 
csamokvíz és az üvegtest törőközegek.

b.a./Szaruhártya (cornea)
A szemgolyó burkainál már említettük, hogy a szaruhártya burok is, de fénytörő közeg is. 
Törésmutatója: 1,376.

b.b./ Csarnokvíz
A szaruhártya mögött és a szivárványhártya előtt egy szűk rés található, ez az elülső 
szemcsarnok. A szivárványhártya és a sugártest között is rés van, ez a hátsó szemcsarnok. 
A szemcsamokokban pár csepp savós folyadék, a csarnokvíz található. Mivel ennek 
mennyisége elenyésző, mint fénytörő közeg nem jelentős. Törésmutatója: 1,336.

b.c./Lencse (lens)
A szem legfontosabb törőközege a lencse (lens) a sugártesthez ún. lencsefüggesztő 
rostokkal kapcsolódik. A lencse víztiszta, kétszer domború, domborúsága közel vagy 
távolba tekintéskor változik. Törésmutatója: 1,42. A lencsét egy ún. lencsetok határolja, 
melyen belül a finom rostokból álló lencseállomány helyezkedik el. A lencse 
rugalmasságánál fogva közeire nézéskor domborúságát fokozhatja, ezáltal törőképessége 
nő. Idősebb korban a lencse rugalmassága csökken, ami időskori távollátáshoz vezet.

A lencsét a lencsefüggesztő rostok kapcsolják a sugártesthez. Ezek a rostok a sugártest 
izmának kontrakcióját közvetítik a lencséhez, s így annak domborúságát befolyásolják 
(106. ábra).
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A végtelenhez alkalmazkodott szemben a végtelenben levő tárgy képét a szem 
törőközegei a retina éleslátási helyére vetítik. A tárgy közelítésekor a kép nem lesz éles. 
Ekkor a m. ciliaris összehúzódik, így a lencse görbületi sugara, és fénytörése is megnő. 
Eközben az iris szűkül, s a külső szemizmok a foveán igyekeznek tartani a képet.

A szemgolyó méretének változása, vagy a lencse rugalmatlansága következtében a 
tárgyról a fénysugarak nem a retinán, hanem előtte vagy mögötte egyesülnek. Előző 
esetben rövid, utóbbi esetben távollátásról beszélünk. Rövidlátás szóró-, míg a távolbalátás 
gyűjtőlencse alkalmazásával korrigálható.

A szem távolsági alkalmazkodásának elméletileg három lehetősége van:
1. / a  fénytörő felületek és a retina közötti távolság változtatása,
2. / a fénytörőközegek törésmutatójának változtatása,
3. / a törő felületek görbületi sugarának változtatása.

Ezen elméleti lehetőségek közül az ember szem távolsági alkalmazkodása a 
törőfelületek görbületi sugarának megváltozásával megy végbe, s itt a lencse szerepe a 
fontos.

106. ábra: Távoli (A) és közeli (B) tárgyra fókuszált sugártesti izmok és a lencse 
állapota (Ai és B| hossz-, Ai és B2 keresztmetszetek).
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b.dJ Üvegtest (corpus vitreum)
A szemgolyó belső üregét az üvegtest (corpus vitreum) tölti ki. Az üvegtest a legnagyobb 
térfogatú töröközeg, de törésmutatója nem jelentős (1,336). Átlátszó, állományának nagy 
része (98%) víz. A szemgolyót feszesen tartja.

/ . /  A fény útja a szemgolyóban
A szaruhártyán, a pupillán a lencsére vetülő fény ezután az üvegtesten át a retinához 
érkezik. A fény a retina sejtjei közötti extracellularis térben halad, majd a pigmenthám 
rétegén át visszaverődve a pálcikák és csapok perifériás nyúlványaihoz érkezik.

A pálcikák a gyenge fényben működnek, azonban annyira érzékenyek, hogy nappali 
megvilágításnál túlterhelődnek és működésképtelenek. A nappali fényben való látást a 
csapok biztosítják.

A csapok a színlátás receptorai. Az emberi retinában háromféle csapsejt található, 
melyek pigmentje a látható fény rövid, közepes és hosszabb hullámhosszú tartományára 
érzékeny, tehát pigment tartalmuk fényelnyelési sávja különböző.

A kétféle sensoros sejt megoszlása a retinában nem egyforma. A sárgafolt (macula 
lutea) ill. ennek közepén a fovea centrálisban csak csapok vannak, s ahogy ettől 
távolodunk, a csapok között megjelennek a pálcikák. A pálcikák az alacsony 
fényintenzitásért (sötétség-világosság, azaz achromaticus sensoros sejtek) felelősek, míg a 
csapok a színlátás receptorai. Mindkét fotoreceptor sejt perifériás nyúlványában található a 
fotoreceptorra jellemző fotosensitiv pigment. A pálcikákban egy (rodopsin), a csapokban 
három fotopigmentet találunk, melyek abszorpciós spektrumukban (kék, zöld, vörös fény) 
mutatnak eltérést.

A sensoros sejtektől az ingerület a bipoláris sejteknek, majd onnan a ganglionaris 
sejteknek adódik át. Ezek a rétegek egymás alatt találhatók.

A ganglionaris sejtek nyúlványai a retina belső (üvegtest felé eső) felszínén 
összeszedődnek, és mint II. agyideg (nervus opticus, látóideg) elhagyják a szemgolyót. A 
szemgolyónak ez a része a vakfolt.

A szemnek két fontos funkciója is ismert. Egyrészt létezik egy optikai funkció, mely 
képalkotást jelent, másrészt idegi funkciója is van, mely a fényimpulzusokat az 
idegrendszerbejuttatja, majd az idegrendszer újra képpé formálja azt.

A retina a klasszikus értelemben vett idegi analizátor tipikus példája. A beérkező 
fényinformációt elemeire bontja, idegi impulzusokká alakítja, azokat külön csatornákon a 
magasabb idegi központokba juttatja, ahol a központi idegrendszeri háttérapparátus 
értelmezi és előkészíti az arra adandó válaszokat. A háromdimenziós kép, mely a külső 
térben létezik, kétdimenziós formában kerül a retina fovea centrális területére. Minden itt 
keletkező kép méretét tekintve kisebb, mint lmm. A különböző fotoreceptor mozaikok 
keltette impulzusok jutnak el a retinán át a nervus opticuson keresztül az agyba. A 
valóságostól lényegesen kisebb kép a retinán különböző fénytörő közegek segítségéveljön 
létre. Ezek a közegek átlátszóak, de a levegőétől eltérő fénytörésű gyűjtőlencsékként 
működnek. Az első ezek közül a comea, mely egyrészt görbe felszínű, másrészt a 
levegőnél lényegesen nagyobb sűrűségű, emiatt a comeára érkező fénynyalábok 
közelítenek egymáshoz. A második közeg a csarnokvíz, mely átlátszó, de viszkózus 
folyadék. Ezután a szemlencse következik, mely egy bikonvex üveglencseként viselkedik, 
igen jelentősen töri és gyűjti a fényt. A lencse szélénél érkező párhuzamos fénynyalábok 
jelentősen közelítenek egymáshoz, s majd a fókuszpontban találkoznak. Minden lencsének 
rögzített fókuszpontja van, a humán szemlencse fókuszpontja nyugalomban kb. 16 mm. A 
szemlencse tulajdonságai miatt a retinán nemcsak kicsinyített, hanem fordított állású kép is 
keletkezik. Az utolsó fénytörő közeg a szemben az üvegtest, amely szintén viszkózus 
folyadék.
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Ha a szem szerkezetében, vagy a lencse alakjában, tulajdonságaiban változás áll be, a 
keletkező kép nem a fovea centralisra esik, ebben az esetben látászavarok alakulnak ki. Ha 
a fókuszpont a retina előtt van (pl. laposabb, hosszabb tengelyű a szemgolyó), a keletkező 
kép homályos lesz. Annak érdekében, hogy a fókuszpont a retinára essen, az érintett 
személy az adott tárgyat közelebb viszi a szeméhez (rövidlátó). Ha megfelelő bikonkáv 
lencsét helyezünk a szemlencse elé, akkor a fókuszsík a retinán lesz. Ha a szemgolyó 
tengelye rövidebb, a fókuszsík a retina mögött lesz, ebben az esetben az érintett személy a 
távollévő tárgyakat látja élesen (távollátó). A távollátók esetében bikonvex lencsét 
alkalmaznak.

Az emberi szemlencse fókuszpontja változtatható, mert a lencse akkomodálódik (106. 
ábra). A sugártest izmainak kontrakciójának, vagy relaxációjának következtében a lencse 
laposabb, vagy gömbölyűbb lesz. Ha a sugártest körkörös izmai összehúzódnak, a 
lencsefíiggesztő rostok lazábbak lesznek, a lencse domborúbb lesz.

Ez történik közellátáskor. Távolba nézéskor a sugártest izmai elernyednek, minek 
következtében a lencsefíiggesztő rostok megfeszülnek, a szemlencse laposabb lesz, a 
fókusztávolság nő. Az életkor előrehaladtával a szemlencse elaszticitása csökken, 
merevebb lesz, akkomodációs képessége csökken, általában bikonvex lencsére van szükség 
a megfelelő közellátáshoz (pl. olvasás).

Az akkomodációban a szivárványhártya (iris) is szerepet játszik. Érős fény hatására a 
pupilla szűkülni fog, hogy kevesebb fény jusson a retinára, sötétben, vagy szürkületben a 
pupilla tágul, a nagyobb fénymennyiség gyűjtése érdekében. Ez a pupilla-reflex. A pupilla 
a közeire látásban is fontos szerepet kap. Ha egy tárgy közel van a szemhez, a pupilla 
szűkül az élesebb kép keletkezése érdekében, ill. a két szem konvergál (közelít) 
egymáshoz.

7.4.2.2. Látóideg (II. nervus opticus)
Tisztán érző agyideg. A szemgolyóból való kilépés után a szemizmok által alkotott kúpban 
halad. Az orbitából (szemgödör) kilépve a koponyaüregébe kerül, s halad hátrafelé. A 
hypothalamus előtt a látóideg egyes rostjai kereszteződnek (chiasma nervorum opticorum). 
A kereszteződés után már nem látóidegről, hanem látópályáról (tractus opticus) beszélünk.

7.4.2.2.1./ Látópálya (tractus opticus)
A látópálya rostjai a thalamus külső térdes magvában (micleus corporis geniculatum 
laterale = CGL) átkapcsolás után a nagyagy nyakszirti lebenyében végződnek.

a./Látótérkiesések
A retina temporalis és nasalis oldaláról szedődő ganglionaris sejtek axonjainak lefutása 
nem egyforma. Azok az axonok, melyek a retina temporalis feléből szedődnek össze (ezek 
a látótér nasalis részéről érkező fénysugarak által keltett ingerületet továbbítják) 
kereszteződés nélkül haladnak a külső térdes maghoz. Azok a rostok, melyek a retina 
nasalis feléből (a látótér külső temporalis részéről képződött ingerületet szállítják) 
szedődnek össze, a hypothalamus előtt kereszteződnek. A látóideg, ill. a látópálya ezen 
anatómiai sajátosságával magyarázhatók a különböző látótér kiesések (107. ábra).

Ha pl. a baloldali nervus opticust nem messze a szemgödörből való kilépés után 
átvágjuk (107. ábra, A. kép, a. jelzése), akkor a retina mind halántéki, mind az orrfelőli 
ganglionalis sejtjeinek axonjai sérülnek, ingerület így nem továbbítódik. Ezzel 
magyarázható, hogy a bal szem látótere sötét (107. ábra, B. kép 1. jelzése) lesz.

Ha a látóideg kereszteződésében történik az átvágás (107. ábra, A kép, b. jelzése), akkor 
a jobb szem nasalis ganglionsejtjeinek axonjai sérülnek, az információ áramlás megszűnik, 
ezért a jobb látótér halántéki területe lesz sötét (107. ábra, B. kép, 2. jelzése). A
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kereszteződésben átvágtuk a baloldali nasalis retina ganglionalis sejtjeinek axonjait is, 
ezért a bal látótér halántéki része lesz sötét (107. ábra, B. kép, 2. jelzése).

Ha a baloldali látópályát teljes egészében átvágjuk (107. ábra, A kép, c. jelzése), akkor a 
jobb szem kereszteződő nasalis ganglion sejtek axonjaival együtt a bal szem nem 
kereszteződő temporalis ganglionaris sejt axonok is sérülnek. Ezért lehetséges, hogy 
mindkét szemünknél látótér kiesés következik be (107. ábra, B. kép, 3. jelzése), pontosan a 
jobb látótér temporalis, a bal látótér nasalis része lesz a sötét.

107. ábra: A látóideg sérülése, látótéri kiesések.
A: a látás-információ útja, B: a jobb és a bal látótér

7.4.2.3. A szemgolyó segédszervei
Ide azok a szervek tartoznak, melyek a szemgolyót mozgatják, a külső behatásoktól, 
valamint a kiszáradástól védik.

a./ A külső szemizmok
A szemgolyók mozgását a szemüreg hátsó csontos falán eredő és a szemgolyón tapadó ún. 
külső szemizmok biztosítják. 4-4 egyenes (musculi recti) és 2-2 ferde (musculus obliquus) 
külső harántcsíkolt szemizmunk van.

Az egyenes szemizmok elhelyezkedés szerint lehetnek felső- (musculus rectus 
superior), alsó- (musculus rectus inferior), belső- (musculus rectus medialis) és külső 
(musculus rectus lateralis) egyenes szemizmok.

A ferde szemizmok: a felső és alsó ferdeizmok (musculus obliquus superior és inferior), 
a szemgolyó lateralis részén figyelhetők meg.

A szemizmok beidegzését agyidegek látják el. A musculus rectus superiort, inferiort és 
medialist, valamint a musculus oliquus inferiort a III. agyideg (Közös szemmozgató ideg = 
nervus oculomotorius), a felső ferde szemizmot (musculus obliquus superior) a IV. 
(Sodorideg = nervus trochlearis) a musculus rectus medialist a VI. (Távolítóideg = nervus 
abducens) idegzi be.

209



A szemgolyót kifelé (abductio) a külső egyenes szemizom, befelé (adductio) a medialis 
helyzetű egyenes szemizom mozgatja. A szemgolyó süllyesztését (depressio) az alsó 
egyenes és a felső ferde szemizom, a szemgolyó emelését (elevatio) a felső egyenes és az 
alsó ferde szemizom látja el. A két szemgolyó mozgása egymástól elválaszthatatlan. Ennek 
az összerendezett mozgásnak a hatása az, hogy a két szem látótengelye mindig egy közös 
pont, nevezetesen a tér binoculáris fixált pontja felé irányul. A végtelenbe néző szemek 
látótengelyei egymással párhuzamosak. A látótengelyek divergenciája normális 
körülmények között nem fordul elő. 
b./A szem védőkészülékei
Ide tartoznak a szemhéjak, a szempillák, a szemöldök, a kötőhártya és a könnykészülék. 

b. a./Szemhéjak (palpebrae)
A szem védelmét, tisztántartását biztosítják. Kívül vékony bőrrel, belülről 
kötőhártyávalborított redő, melyekben harántcsíkolt izom található. A szemhéjak szélein 
pillaszőrők vannak, melyek között nyílik a Moll-féle mirigy, ami módosult verejtékmirigy. 
A szemhéj külső peremén nyílik a Meibon-féle mirigy, ami a szemhéj széle bezsírozását 
biztosítja.

b .b j Kötőhártya (conjuctiva)
Ez a vékony hártya köti össze a szemgolyót a szemhéj belső felszínével. 

b.c./Könnykészülék (apparatus lacrimalis)
Szerepe a cornea állandó nedvesen tartása. Két fő részre különítjük, nevezetesen a 
könnymirigyre és a könnyelvezető csatornarendszerre.

A könnymirigy (glandula lacrimalis) a szemgödörben a szemgolyó dorso-lateralis 
részén helyezkedik el, csöves-bogyós mirigy. Váladéka a könny (lacrima), ami kevés 
fehérjét tartalmazó víztiszta, sós ízű, gyengén lúgos kémhatású folyadék.

A könnyelvezető csatornarendszer a szemhéj medialis szélén kezdődik egy kissé 
kiszélesedő könnytavacskáv al. Itt figyelhetők meg a könnypontok, ahová a
könnycsatornácskák nyílnak. A könnycsatornácskák a könnyzacskókba egyesülnek. Minek 
a vezetéke az orrüregbe nyílik.

7.4.2.4. A szem fontosabb betegségei
A szemet érő betegségek közül sok magát a retinát érinti.

a. /Részleges iris defektus
A lencsefuggesztő rostok ellazulásával közeire nézéskor a lencse felső része a pupillában 
található. A fej mozgatásakor a lencse változtatja helyzetét.

b. / Retinitis pigmentosa
Ez a betegség a fotoreceptorsejtek lassú degenerációját takarja, melynek következtében a 
pigmenthám réteg megvastagszik. A kór a látásképesség fokozatos romlásával jár, 
gyógyítása jelenleg nem lehetséges. Újabb kutatások szerint ez a betegség genetikai 
eredetű.

cJ  Retinaleválás
Nagyobb mechanikai traumák vagy keringési rendellenességek (pl. diabeteses retinopátia) 
hatására a retina idegi elemei leválhatnak a pigmenthám rétegről. Miután a pigmenthám 
védi, táplálja és bizonyos értelemben folyamatosan megújítja a fotoreceptorsejteket, a két 
sejttípus közötti kontaktus megszűnése a látási funkció folyamatos romlásához, esetleg
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vaksághoz vezethet. Gyógyítása az utóbbi 10 évben elsősorban lézeres terápiák 
segítségével történik.

d. /  Farkasvakság
A fotoreceptorok, elsősorban a pálcikák fotopigment sejtjeinek részleges hiánya, emiatt 
kedvezőtlen fényviszonyok (szürkületkor, borús napokon) között, alacsony megvilágítás
erősségeknél a kis kontrasztkülönbségek felismerése nem megfelelő. Ilyenkor pl. arcokat, 
részleteket egy nagyobb képben nem ismer fel a beteg. A betegség nem veszélyes, de 
bizonyos szituációkban igen komoly problémákat okozhat (pl. gépjárművezetők). 
Eredményesen kezelhető magas karotintartalmú táplálékok (pl. sárgarépa, 
margarinféleségek, sütőtök, stb.) fokozott fogyasztásával, vagy A-vitamin adagolásával.

e. /Színvakság, színtévesztés
Mindkét probléma genetikus eredetű, nemhez kötötten öröklődik. A színtévesztők a piros 
és a zöld szín árnyalatait képtelenek megkülönböztetni egymástól (zöld-piros 
színtévesztés), mert az egyik fotopigmentet szintetizáló gén hibás, vagy egyáltalán nem 
működik. A színvakok színeket egyáltalán nem látnak, miután csapsejtjeikben nincsenek 
meg a megfelelő fotopigmentek.

/ /  Sárgafolt degeneráció
Általában időskori rendellenesség. A retina vérkeringése fokozatosan romlik, melynek 
eredményeképpen a vérerekkel leggazdagabban átszőtt régió, a sárgafolt (macula lutea) 
területe nem kap elégséges tápanyagot és oxigént, így sejtjei degenerálódnak, elhalnak. A 
betegek elvesztik éleslátásukat, színlátásuk is folyamatosan romlik. A betegség 
visszafordíthatatlan változásokat eredményez, gyógyszeres terápiával legfeljebb lassítható.

g. /  Kötőhártya-gyulladás (conjunctivitis)
A leggyakoribb szembetegség. Ébredéskor a szem erős váladéktól nehezen nyitható 
(„összeragadt”), a kötőhártya vörös és duzzadt. Néha viszket, fáj. Bakteriális fertőzés, 
allergiás reakciók (pl. pollenek következtében, vagy szembe került kozmetikumok miatt), 
idegentestek a szemben a betegség elsődleges okozói. Ha vírusfertőzés okozza, akkor 
vizes-nyálkás a szemből ürülő váladék. Először csak az egyik szem fertőződik meg, majd 
néhány nap múlva átterjed a fertőzés a másikra. A járványos kötőhártya-gyulladás gyorsan 
terjed a családban és bármilyen közösségben. A fertőzés gyakran nem megfelelő tisztaságú 
uszodai vízben, nem tiszta törölköző használatakor terjed. Kötőhártya-gyulladást okoz a 
szolárium használata megfelelő védőszemüveg nélkül.

h. /  Szürkehályog (cataracta)
A  betegség lassú folyamatként érzékelhető. A látás egyre életlenebb, ha nem kezelik, 
idővel mindent homályosan lát a beteg. Leggyakoribb formája időskorban jelenik meg. A 
lencse öregedése következtében először a lencse szélénél lát a beteg homályosan. Ha a 
probléma nagyobb területet érint már a szemlencsében, műtéttel eltávolítják a lencsemagot, 
s egy mesterséges lencsét kap a beteg. Ritkán a terhes anya betegsége következtében 
(rubeola, bárányhimlő, mumps, hepatitis) örökletesen is jelentkezhet. Ebben az esetben 
születés után az első évben operálják, majd korrekciókkal látóvá teszik a kisgyermeket. 
Cukorbetegségnek is gyakori következménye.

i. /  Zöldhályog (glaucoma)
A betegség úgy alakul ki, hogy a szembelnyomás megemelkedik, mert a csarnokvíz 
elfolyása nehezített. A szembelnyomás kb. 13,5 Hgmm, de kb. 20 Hgmm még normálisnak 
tekinthető. Glaucomás roham esetén a szembelnyomás 70 Hgmm-re is megemelkedhet.
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Időskorban úgy is kialakulhat, hogy a szemfenéki ér trombózisának következtében lassan 
nő a nyomás a szemben. A látótér a periféria felől károsodik, lassan csőlátás alakul ki. Az 
emberek kb. 4%-a glaucomás. A 40. életév felett célszerű évente felkeresni a szemorvost a 
hályogbetegségek megelőzése, korai felismerése érdekében. A glaucomás beteg sportolhat, 
változatos életet élhet, de nem ihat egyszerre sok folyadékot, nem dohányozhat, kerülnie 
kell a stresszt.

7.4.3. Vegyi érzékszervek
Különböző halmazállapotú kémiai anyag érzékelésére szolgálnak. A gáz halmazállapotú 
anyagokat a szagló-, míg az oldott anyagokat ízlelőszervünkkel érzékeljük.

7.4.3.1. Szaglószerv (orgánum olfactus)
A szaglószerv gyakran nagy távolságra levő ingerforrásból származó vegyi anyagokat 
érzékel. Szerepe sokrétű, pl. a táplálék megkeresése, a veszély felismerése stb.

Az ember gyengeszaglású. A felső orrkagyló medialis felszínének nyálkahártyája 
tartalmaz érzéksejteket. Ez a mintegy 500 mm2-nyi terület a régió olfactoria (108. ábra. A. 
kép). A nyálkahártyában elhelyezkedő sensoros sejtek primer érzékhámsejtek (108. ábra, 
B. kép). Perifériás nyúlványuk a felső orrkagyló nyálkahártyáját borító nyákba nyúlik be. 
Ez a nyúlvány képes az illatmolekulák érzékelésére.

A szaglóhámsejtek leloreceptorok, azaz távolról ható inger érzékelésére szolgálnak. 
Valójában csak azokat az anyagokat érzékeljük, melyek az orrkagyló belső felszínét borító 
nyákban oldódnak, és így azok oldott állapotban közvetlenül érintkeznek a perifériás 
nyúlványokkal. A „szaglónyák” rendkívül fontos szereppel bír, mert a benne levő Na+ és 
K+ ionok biztosítják az optimális mikrokörnyezetet a receptor-membrán érzékenységének 
beállításához.

A primer érzékhámsejtek centrális nyúlványai, mint fila olfactoriák a rostacsont (os 
ethmoideum) lyuggatott lemezén (lamina cribrosd) átlépve, a koponya üregébe kerülnek. 
Itt az agy alsó felszínén a szaglógumába (bulbus olfactorius) lépnek (109. ábra). A fila 
olfactoriák a szaglóagyi idegsejtekkel, nevezetesen a mitrális- és ecsetsejlekkel egy 
komplex synapsisban, a glomeruli olfactorii- bán kapcsolódnak össze. Egy glomerulusban 
100-100 primer afferens neuron tart kapcsolatot egy-egy mitrális sejt dendritjével.

A bulbus olfactoris harmadik sejttípusa a szemcsesejt, feltehetően gátló jelleggel 
kapcsolódik a mitrális sejtek födendritjének rendszerébe. A mitrális sejtek axonjai adják a 
tulajdonképpeni szaglópályát (tractus olfactorius), ami az agy alapján halad hátrafelé. A 
pálya a trigonum olfactorium-\g boncolással követhető. A szaglóagyi ecsetsejtek axonjai a 
commissura anterioron át az ellenkező oldali bulbus olfactoriusba vetítenek. A központi 
szaglópálya - thalamus képviselet nélkül - az arca praepyriformisban, az amygdala- 
komplexben és a tuberculum olfactoriumban végződik. A primér szaglókéreg az area 
pyriformis ((ld. A sportmozgások biológiai alapjai I. kötet, A limbicus rendszernél).

A szaglás során a tanulás folyamatát közvetlenül elektromos jelek útján nyomon tudták 
követni. A szaglás az egyik legkorábbi kialakult érzékelés az evolúció során. Az illat 
alkalmas a táplálék érzékelésére, a hasonló és nem hasonló (ellenség) érzékelésére, a 
territóriumok, a másik nem felismerésére. Fontos feladata van az emóciók kialakulásában, 
valamint segít a közelítő/elkerülő viselkedés kialakításában. Egy illat kiválthat egy jelentős 
örömet (virágillat) ill. hányingert, rosszullétet is, de kialakíthat éhséget, táplálkozási 
viselkedést is indukálhat.
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108. ábra: A szagló régió (A) és a szaglóhám szerkezete (B).

A szagérző receptorok bipoláris neuronok, a sejttestek az orrnyálkahártyában (tunica 
mucosa) találhatók. A sejtek dendritjei nagy mennyiségű nem mozgó csilióban végződnek. 
Az illat érzékelésében az illatanyag oldódik a mucosa folyadékban, majd a cihákon levő 
receptorokhoz kötődik, minek hatására a membrán depolarizálódik, egy receptor potenciál 
alakul ki, mely a sejt axonján mint akciós potenciál halad tova. A konvergencia itt is 
megfigyelhető, akár csak a retina esetében.

A receptorsejtek száma több millió. Ezek axonja a bulbus olfactoriusban a mitrális 
sejtekkel létesít kapcsolatot. A bipoláris receptorsejtek és a mitrális sejtek aránya 1000:1. 
Ez az erős konvergencia teszi lehetővé, hogy kis koncentrációban lévő illatanyagokat is 
érzékeljünk.
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109. ábra: A bulbus olfactorius sejtjei és kapcsolatai.

A receptorsejtek életideje 1-2 hónap. Degenerációjuk után a basalis sejtek osztódásával 
és differenciálódásával jönnek létre az új működő receptorsejtek. Egyes receptorsejtek 
többféle illatanyagra is érzékenyek. Kutatók szerint akárcsak az ízérzés esetében, a szaglás 
folyamatában is vannak alapillatok. Ilyenek pl. a virág-, a menta-, a kámfor-, az éter illata. 
Többféle illatból általában a legerősebbet érzékeljük. A receptorsejtek azonban 
adaptálódnak, s az adaptáció után ugyanazt az illatot változatlan körülmények között csak 
jóval nagyobb koncentrációban érezzük. Különböző illatanyagokat eltérő koncentrációban 
érzékelünk. A küszöbinger a merkaptán esetében (a gázhoz adott adalékanyag, hogy 
megérezzük, ha a háztartásban használt gáz bekerült a levegőbe) lényegesen kisebb, mint 
pl. a menta esetében. A merkaptánt 50000-szer kisebb dózisban érzékeljük.

A bulbus olfactorius mitrális sejtjeinek axonja az agyba küldi az információt. Az 
akcióspotenciái először az elsődleges szaglókéregbe jut, az érzékelés, a szagok 
megkülönböztetése, ill. a szagmemória feldolgozása folyik itt. A másodlagos központ a
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limbikus rendszerben található (amygdala és septum), ahol az illatok indukálta érzelmek és 
viselkedés központja található.

Az átkapcsolás után a hypothalamusba érkező axonok elsősorban a táplálkozási 
magatartást, valamint a nemi hormonok termelését szabályozzák. A bulbus olfactoriusból 
eredő és a formatio reticularisba eljutó információ pedig a szag indukálta figyelem, 
feszültség szabályozásában játszanak szerepet.

A tudattól független (ösztönös) viselkedésmintázatokat kialakító illatanyagokat 
feromonoknak nevezzük. Emberben a feromonok szerepe nem olyan jelentős, mint 
alacsonyabbrendü állatokban.

7.4.3.2./ Izlelőszerv (orgánum gustus)
Az ízlelőszerv az emésztőkészülék kezdeti szakaszában, a szájüregben szétszórtan 
elhelyezkedő ízlelőbimbókból (gemmae gustatories) áll. Legnagyobb mennyiségben a 
nyelven találjuk őket.

Az ízlelőszerv kontakt kemoreceptorkéni működik. Adequat ingere a szájba jutott 
anyag, ill. annak folyadékban vagy vízben oldott komponensei. Fő funkciója a táplálék 
kiválasztása, a táplálkozással kapcsolatos reflexek megindítása.

Az ízlelőbimbók különböző formájúak lehetnek. Nevüket a nyelv felszínéről 
kitüremkedő részük formáiról kapták. így ismerünk 

levélalakú -(papilla foliatae), 
gombaképű -(papilla fangiformes), 
körülárkolt {papilla circumvallatae) szemölcsöket.

A nyelven ismerünk még egy szemölcsöt az ún. fonálalakú szemölcsöt (papilla 
ftliformis) is, de ez nem szerepel az ízérzékelésben, tapintásra szolgál.

Az ízlelőbimbókat a neuroepithel (érzékhámsejt), és a támasztósejtek építenek fel. A 
neuroepithel pálcaformájú secunder érzékhámsejt. A sejtek apicalis részén mikroboholy 
microvillus) rendszer figyelhető meg. A sejtek ingerületét a nervus glossopharyngeus és a 
nervus facialis egyik ága (chorda tympaní) synapsis útján veszi át.

A támasztósejtek donga formájúak. A két sejtféleség egy serleg-formába rendeződik 
(110. ábra), amiben a sejtek nem érik el a felszínt, hanem egy gödröt hagynak szabadon, 
melyen keresztül jutnak az íz anyagok az érzéksejtekhez.

110. ábra: Az ízlelőbimbó szerkezete.
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Az ízérzékelésben négy, nevezetesen az édes, a sós, a savanyú és a keserű alapízt 
tudunk elkülöníteni. A nyelv hegyén az édes, elől oldalt a sós, oldalt hátrább a savanyú és a 
nyelv gyökén a keserű ízt érzékeljük. Az alapízek mellé egy „hús ízt” is említünk 1908. 
óta, amikor Kikunae Ikeda felvetette, hogy a hagyományosan ismert ízek mellé egy 
„umami” (kellemes zamatos) ízt is társítani kell. A glutamát (L-glutamát) és nukleotidok 
(pl. gunozin-monofoszfát) ízét érző receptort 1985-ben azonosították. Az emberi és állati 
nyelven is előfordul, alapvetően az ételek ízének intenzifikálásában és a hús íz erősítésében 
van szerepe, amit a glutamát karboxil-csoportja alakít ki. Ezért használják különböző 
ételekben ízfokozóként a glutamát származékokat. A monosodium-glutamát (MSG) az 
egyik leggyakrabban használt ízfokozó. Túlzott fogyasztásával kapcsolatban számos 
egészségügyi problémát írtak le. Ezek közül az egyiket kínai étterem betegségnek nevezték 
el. Tünetei a gyöngeség, hát és nyaki fájdalmak, merevség.

Nagy mennyiségű MSG bevitel esetén neurológiai problémákat (pl. depresszió) írtak le. 
Ez a mennyiség az idegsejteket olyan mértékben ingerelte, hogy idegsejt-elhalást, retina
degenerációt, májgyulladást, szabadgyök képző hatást is leírtak (Hala és mtsai., 2012). 
Patkányokban a nagyobb koncentrációban fogyasztott C-vitamin csökkentette az MSG 
toxikus hatását.

A keserű íz érzékelése tartós, és a körülárkolt szemölcshöz kötött. A körülárkolt 
szemöcsöknél a sensoros sejtek a szemölcs, oldalán az árokfelőli oldalán vannak. Az 
árokban megreked a nyál és a benne oldott „keserű anyag”, aminek eltávolítása „kimosása” 
hosszabb ideig tart, s míg ez az anyag el nem távolodott, a sensoros sejtek érzékelik a 
keserű ízt.

a./Izérzőpálya
Az ízlelőbimbók secunder sensoros sejtjeiben képződött ingerületet agyidegek (VII.= 
nervus facialis, IX.= nervus glossopharyngeus, X.= nervus vagus) elsődleges érző 
neuronjai továbbítják.

A dúcsejtek centrális nyúlványai a nucleus Iracíus solitariibm végződnek. Az ittlevő 
másodlagos neuronok a lemniscus medialishoz kapcsolódva érik el a thalamus VPM 
magját. A harmadlagos neuronok a nagyagy somatosensoros kérgében a Brodman 43 
areábán végződnek.

a.a./Nyelvgyulladás (glossitis)
A nyelven sötétvörös színű, égő érzés, fájdalom jelentkezhet, a nyelv begyulladhat, ami 
ízérzet kieséssel járhat. Glossitis létrejöhet mechanikus sérülés (rosszul illeszkedő 
protézisek, vagy éles szélű fogak hatására), égési sérülés következtében, erős fűszerek, 
vagy egyéb kémiai anyagok irritációs hatására. Lehet vashiány, vagy B-vitamin hiányjele 
is, ill. cukorbetegség hatására is kialakulhat. A panaszok étkezésnél, légzés során 
erősödnek. Ha betegség következtében alakul ki, akkor az alapbetegséget kell kezelni. Ha 
valamilyen sérülés következtében jelentkezik, megfelelő szájhigiéniával, öblögetéssel 
(kamillatea, zsályatea, hidrogénperoxid-oldat) kezelhető.
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A szerzők egy kétkötetes tankönyv második részében bemutatják az ember 
szerveinek, szervrendszereinek anatómiai felépítését, az adott szervek, 
szervrendszerek működését és egészségtanát. Külön ki kell emelni azt a 
szemléletet, hogy a szervrendszereknél az anatómiai, élettani isme
retek egymásutáni tárgyalása jobban segítheti a hallgatókat annak 
megértésében, hogy melyek a hasznos (mint pl. kalória fogyasztás, 
vitaminok fontossága, edzéstervezés) és melyek a káros tényezők (pl. 
doppingszerek, túledzés) az edzés folyamán az egészséges szervezet 
számára, s nem utolsó sorban a sikeres sporteredmények elérésében (pl. a 
magaslati edzés előnyei). A könyvet a szerezők elsősorban testnevelő-edző, 
sportszervező BSc szakos, továbbá bármilyen biológia, rekreáció szakos 
hallgatónak ajánlják.
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