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Alakjuk szerint csöves, lapos és 
szabálytalan csontokat különböztetünk 
meg.
• végtagjainkat csöves csontok,
• a koponyát, mellcsontot, medence 

csontot, bordákat lapos csontok 
alkotják

• csigolyáink a szabálytalan csontok közé 
tartoznak

• csontjaink a támasztó szövetek közé 
tartoznak és nagy teherbírásúak

• kívülről csonthártya borítja, melyből 
erek lépnek a csont belsejébe

• ezek O2-t és táplálékot szállítanak, ill. 
elszállítják a bomlástermékeket

• a csonthártya belső rétegében 
csontépítő sejtek találhatók (szerepe 
csontvastagodás, továbbá sérülések 
gyógyulása)



A csonthártya alatt tömött 
csontállomány található, mely nagy 
teherbírású.
Csontegységei oszlop szerűen állnak 
egymás mellett.
A szivacsos állomány 
csontlemezekből áll, melyet vörös 
csontvelő tölt ki, ami a vérsejtek 
termelésében játszik fontos szerepet.

A csontszövet sejtközötti 
állományába kalcium- és 
magnéziumsók rakódnak be.
A csontot a szervetlen anyagok teszik 
keménnyé, szilárddá, a kötőszöveti 
rostok pedig rugalmassá.
Törés esetén a  végtagot, testet 
rögzítsük és vigyük orvoshoz.

A gerinc sérültet sose mozdítsuk 
meg, hívjunk mentőt!



MF.: 13. oldal 1. feladat



Csontok kapcsolódása:
• csontösszenövés - pl. keresztcsont, medence csont
• porcos összeköttetés – pl. mellcsont és a bordák, vagy a gerincoszlop
• varrat – pl. koponya csontjai – kötőszövet tölti ki
• ízület – pl. a mozgó végtagok összeköttetései



Koponya - varrat
Keresztcsont

csontok összenövése



ízesülő csont

ízületi porc

ízületi tok

ízületi szalagok

ízületi nedv

Az egymáshoz képest elmozdulni képes csontok ÍZÜLETEKKEL kapcsolódnak 

egymáshoz.

http://www.3dscience.com/3D_Images/Human_Anatomy/Skeletal/Joints/Rotations/Synovial_Joints.php


gömbízület

tojásízület

hengerízület

http://www.3dscience.com/3D_Images/Human_Anatomy/Skeletal/Joints/Type_of_Joint_and_Location.php
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Rándulás ficam
rándulás: a csontok eltávolodnak egymástól, de visszaugranak eredeti 
helyükre, duzzanat keletkezik
ficam: Az eltávolodott csontok nem ugranak a helyükre és rendellenes 
módon rögzülnek. Orvosi beavatkozás szükséges, általában az ízületi tok 
és szalag szakadásával jár.



• rándulás

• ficam
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Testünk több mint 600 kisebb nagyobb-izommal rendelkezik.
Míg a csontok passzívan, addig a harántcsíkolt izmok (vázizmok) aktívan 
vesznek részt a mozgásban.
Izmaink
• fej, törzs, végtag izmok

• a nyak izmai a fejet tartják, mozgatják
• a hát hosszanti izmai a törzset egyenesítik
• a törzs oldalsó izmai fordítják a törzset
• a hasizmok előre és oldalra hajlítják a törzset és védik is belső 

szerveinket

Végtagok mozgásában részt vesznek a törzs egyes izmai a:
• mellizom (kar mozgatása)
• csípő izmok (láb mozgatása)
Törzs izmai részt vesznek a légzésben.



A váll izmai a felkart, a felkar izmai az alkart, az alkar izmai kézfejet és az 
ujjakat mozgatják.
A combot a csípő izmai, a combizmok a lábszárat, a lábszár izmai pedig a 
lábfejet és lábujjakat mozgatják.

A mozgást az izmok, csontok és ízületek teszik lehetővé.
Az izmok megfeszülésükkel összehúzódnak, elernyedésükkel 
megnyúlnak.
Az izmok ínakkal rögzülnek a csontokhoz.
Az izmoknak általában van egy ellentétesen működő párjuk (hajlítók és 
feszítők). Pl.!



musculus sternocleidomastoideus – fejbiccentő izom

(muszkulusz szternokleido masztoideusz)

sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi

(szulkusz tendinisz muszkuli flexórisz hallucisz longi)

– a nagylábujj hosszú hajlító izom inának az árka

https://www.zygotebody.com

https://www.zygotebody.com/
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Az izmok kémiai energiát alakítanak mozgási energiává.
Az izmok üzemanyaga a szénhidrát, mely az izomrostok sejtplazmájában 
bomlik le.
A lebomlás a mitokondrium
nevű sejtalkotókban
fejeződik be.

Víz és szén-dioxid keletkezik, ill. energia szabadul fel.
Az energia nagyobb része hővé alakul, kisebb része mozgásra fordítódik.
A lebontásra kerülő szervesanyagokat és az oxigént a vér szállítja az 
izmokhoz.
Hosszú ideig tartó terhelés során a vérkeringés nem képes megfelelő 
mennyiségű oxigént és tápanyagot pótolni, így erjedés jön létre.
Az erjedés végterméke a tejsav, ennek köszönhető az izomláz is.
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A vázizom működési egysége az izomrost. Ezek akár több centiméter 
hosszú, sokmagvú izomsejtek.
Az izomrostok plazmájában fehérjeszálakból álló izomfonalak vannak.
Összehúzódáskor az izomfonalak egymás közé csúsznak. Ekkor az 
izomrostok, így az izom is megrövidül, összehúzódik.
Ilyenkor az izom átmenetileg meg is vastagszik.
Az izomrost kötegeket és magát az izmot is kötőszövet burkolja.
Az izmok lehetnek folyamatosan megfeszülve (statikus)(pl. állás, ez 
fárasztóbb), vagy ritmikusan húzódhatnak össze (dinamikus)(pl. járás).




