
Összefoglalás 
- anyagcsere - 



Tápanyagaink: 

• szerves 

• szervetlen 

Szerves tápanyagok: (fehérje, cukor, keményítő, zsír) 

• fehérjék: sejtjeink fő építőanyagai 

• zsírok: fűtőanyagok 

• A cukrok, keményítő: energiát szolgáltatnak. 

Szervetlen tápanyagok (egyéb anyagok): 
• víz (oldószer, hőszabályozás, agyműködés) 
• ásványi anyagok 

Az emésztés lényege az elfogyasztott táplálékból kivonni azokat a 
tápanyagokat, melyekből a szervezet építőanyagot és energiát 
nyer. 



Zsírban oldódó vitaminok 
A, D, E, K 

Vízben oldódó vitaminok 
C, B 

A vitaminok járulékos tápanyagok: nem építőanyagok és nem is szolgáltatnak 
energiát 
A szervezet nem tudja előállítani, ezért többnyire készen fogyasztjuk el őket. 
Előanyagukból az A és a D vitamint elő tudja állítani a szervezet. 
A zsírban oldódóak raktározódni tudnak a szervezetünkben. A vízben 
oldódóakat nap mint nap fogyasztanunk kell. 



Tápcsatorna szakaszai 
(nyálkahártya béleli): 
• Elő bél 
• Közép bél 
• Utó bél 
 



A felnőtt embernek 32 foga van. 
8 db metsző fog 
4 db szemfog 
8 db kisörlő (zápfog) 
12 db nagyörlő (zápfog) 
 



szemfog 
nagyőrlő 

kisőrlő metszőfog 

20 db 

32 db 

Tejfogak 

Állandó fogak 



Szájüreg 
 
3 pár nyálmirigy 
 
A nyál fertőtlenít, pépesít 
és megkezdi a 
szénhidrátok emésztését 
(keményítőt bont cukorrá) 



A bél szakaszaiban termelődő emésztőnedvek és az általuk bontott 
tápanyagok. 
 
Előbél 

nyálmirigyek – nyál - szénhidrátok bontása (keményítőt cukorrá) 
gyomor mirigyei – gyomornedv (sósav, pepszin)– fehérjék bontása 

Középbél 
máj – epe termelés – zsírok aprózása – továbbá méregtelenítés 
hasnyálmirigy – hasnyál – szénhidrátok, zsírok, fehérjék 
vékonybél mirigyei – bélnedv – szénhidrátok, zsírok, fehérjék 

Utóbél 
vastagbél - emésztőnedvet nem termel, vizet és ásványi sókat szív 
fel 



gége 

légcső 

főhörgők 

hörgőcskék 
léghólyagok 

orrüreg 
orrnyílás 

garat 

hörgők 



Légcsere: Be és kilégzés során a tüdőben lévő levegő cseréje 
Gázcsere: A légzési gázok (O2, CO2) cseréje a léghólyagok és a vér között 

• orrüreg 
csillós hám borítja 
belülről, itt a levegő 
megszűrődik, 
felmelegszik és 
párával telítődik 



Hajszálerek 

szinusz csomó 

CO2 
bomlástermékek 

O2 
tápanyagok 



A hajszálerekből a vérplazma 
egy része kiszivárog a sejtek 
közötti hézagokba. Ezt nevezzük 
szövetnedvnek, nyiroknak. A 
nyirok a szövetekből a vakon 
kezdődő nyirokerekbe jut vissza, 
melyek a vénákba vezetik vissza 
a szövetnedvet. A nyirkot a 
nyirokszervek- melyek nyirok 
sejteteket is termelnek - szűrik 
meg (védelem). 
A legnagyobb nyirokszerv a lép. 



Vér 
Sejtközötti állomány – vérplazma – vérnedv 
Feladata:  tápanyagok, bomlástermékek, CO2, védőanyagok, 

hormonok szállítása 
 
Vérsejtek: 

Vörösvértest: számuk 4,5-5 millió/mm3, feladatuk O2 szállítás, 
élettartamuk 4 hónap 
Fehérvérsejt: számuk 6-8000/mm3, feladatuk védelem 
élettartamuk néhány hét, vagy hónap 
Vérlemezkék: számuk  250-300 ezer/mm3, feladatuk véralvadás 
élettartamuk  2 hét 



húgycső 

húgyhólyag 

húgyvezeték 

vese 

A kiválasztó szervrendszer részei 



kanyarulatos csatorna 

Naponta kb. 180 L 
szűrlet keletkezik, 
melyből csak kb. 1,5 L 
vizelet képződik. 



Hasmenés: vírusos, vagy bakteriális fertőzés 
Szívinfarktus: koszorúerek elzáródása, szívizomzat elhalás 
Tüdőbaj (TBC): bakteriális fertőzés 
Gyomorfekély: a gyomor nyálkahártyája sérül 
Torokgyulladás: vírusos, vagy bakteriális fertőzés 
Vesekő: a pangó vizeltben lévő sók kicsapódnak 
Hólyaghurut: bakteriális fertőzés 
Érelmeszesedés: zsíros ételek 
Légcsőhurut:  vírusos fertőzés 
Trombózis: az erekben vérrög keletkezik és elzáródást okoz 
Mandulagyulladás: vírusos, vagy bakteriális fertőzés 
Vérszegénység: a vörösvértestek, vagy festékanyaguk jelentős 
csökkenése 
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