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nyék is kőzetalkotó tényezőként lépnek fe » 
amikor a növényi anyag rothadását a 
levegő elzárása akadályozza. (Szénképző
dés.)

Végezetül térjünk vissza a kőzetek alaku
lásának folyamatára. Láttuk, hogy a mag
mából a korán kivált ásványok (pl. olivin) 
lesüllyedése s a megmerevedési feltételek 
megváltozása következtében a legkülön
bözőbb eruptív kőzetek alakulnak. Láttuk, 
hogy a mállás következtében kémiai tulaj
donságuk is megváltozhatik. Így pl. a 
kvarcot, agyagot, vashidroxidot (barnavas), 
magnéziumot és vaskarbonátot tartalmazó 
elegy egy sajátos kloritpáttá alakul, amely- 
fcne elegyrészei klorit, kloritoid, hematit.és

kvarc. A tőzeg barnaszénné, ez újbői k ő 
szénné, antracittá s grafittá, majdnem 
tiszta szénné (C) alakul. (A sajtolt tőzeg 5,9  
a grafit 98*5 C-t tartalmaz.) Nagyobb vegyi 
változás nélkül történik az átalakulás a 
mésznél és a homokkőnél. A márványba és a 
kvaroitba való átalakulásuknál csupán az 
elegyrészek települése lesz sűrűbb.

A hőmérséklet s nyomás megváltozása 
szerint a kőzetek különbözőképpen képződ 
nek ki s ennek következtében igen külön
böző típusok képződnek.

Nagy vonásokban megismertük a kőze
tek keletkezését és átalakulását. A kőzetek 
életében is a természet egyetemes törvény# 3 
a körforgás érvényesül.
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M i b ő l  é p ü l  f e l  a z  e m b e r i  t e s t ?
Az emberi szervezet csodálatos szerke

zethez hasonlítható. Sokoldalú működésé
nek bonyolultságával már ősidők óta ámu
latba ejtette mindazokat, akik érdeklődve 
fordultak feléje. Régen csak nagy általá
nosságban kísérhettük figyelemmel az em
beri test működését, ma azonban a finom 
technikai és vegyi eszközök segítségével 
már számtalan érdekes titkot is meg tu
dunk fejteni, de még mindig csak elenyé
szően keveset mindabból, amit magában 
rejteget.

Az emberi test szerkezetének, felépíté
sének kutatásában óriási szerepet játszott 
a mikroszkóp, a górcső, amely nagyító
képességével egészen új világot tárt fel a 
kutatók számára. Segítségével megtudtuk, 
hogy az összes élőlények s így az ember 
is nem más, mint millió és millió sejtből 
álló sejtállam. Az emberi ssjtállam 30 billió 
sejtnek a közössége 1 E sejtállam minden 
egyes tagja önálló életre képes, ha rendel
kezésére állanak a megfelelő életfeltételek. 
Mivel azonban a szervezetnek rendkívül 
sokféle kötelessége van, a célszerűség ked
véért a sejtek felosztották egymás között 
a különféle munkaköröket: az egyik a 
mozgatásban, a másik az emésztésben, a 
harmadik a vázatalkotó támasztórendszer
ben működik. Ennek a munkamegosztás
nak megfelelően alakjuk, szerkezetük is el
tér, de azért mindegyik sejtnek megvan 
a reá jellemző alkatrésze. A sejt egyik 
alkatrésze a sejttest vagy protoplazma: 
nyúlós, nyákos tömeg, ez zárja magába 
az élet rejtélyét. Annak ellenére, hogy 
rendkívül kicsi, —  hiszen az emberi sejt
test egy oldala átlagosan 0.02 milliméter 
hosszú —  szerkezetében mégis bizonyos 
rendszer található. Olyanféle, mint a szap
panhab, csakhogy itt az egyes üregeket 
nem levegő, hanem sokfajta anyag oldata 
tölti ki. A protoplazmában bonyolult vegyi 
és fizikai folyamatok játszódnak le, ezek 
alkotják az életfolyamatok alapját. De a 
eejttestben végbemenő sokoldalú műko-

x. ábra. A sejt alapszerkezete 
Középen a mag a magvacskával, körülötte a prets* 

plazma.

dést irányítani, ellenőrizni is kell, ezt végzi 
a sejt központjában fekvő sejtmag. Egy 
finom bőrszerkezetű, belül hálózatszerű szá
lakból álló golyócska, amelyben még egy 
kisebb golyócskát, a magvacskát találhat
juk. A mag alkatrészei közül a legfonto
sabbak a jól festődő szemcsék, illetve pál
cikák, az úgynevezett kromozomák, ame
lyek a sejtek oszlással történő szaporodása 
alkalmával szalagok alakjában, szabályos 
rendszerben sorakoznak fel. Kiderült ró
luk, hogy az öröklődő tulajdonságokat rej
tik magukban. Még a kromozomák sem 
egységes képződmények, kis láncszemekre, 
az úgynevezett genekre esnek szét. S már 
egyetlen ilyen gén jelenléte, vagy hiánya 
döntően befolyásolja az utód tulajdonsá
gainak kialakulását.

Az egész szervezet kifejlődése két sejt
nek, a petesejtnek és az ondósejtnek össze
olvadásából indul ki. Mind a két sejt ma
gában foglalja a nőstény-, illetve a hím
szervezet tulajdonságait, a tehetséget, a 
testalkatot, hajlamokat s még sok min
dent, amit a szülők így mintegy átültet
nek utódaikba. S mindezek az öröklődött 
tulajdonságok —  számunkra még fel nem 
fogható módon —  össze vannak szorítva 
abban a néhány ezer gen-láncszembeo, 
amelyek kromozomák alakjában olvadnak 
össze az újonnan kialakuló szervezetben!

Az egész embari szervezet tehát egy sejt 
elszaporodásából alakul ki. A  szaporodás-
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t .  ábra.
A kromozoma, amely számtalan génre osztható tel

nak induló sejtek eleinte egymáshoz ha
sonlóak, de csak aránylag rövid ideig, mert 
hamarosan megkezdik' a munkamegosz
tást, elkülönülnek, eltérő tulajdonságú sejt- 
képzódményekké alakulnak át. Így a fej
lődő magzat, embrió, három lemezzé, az 
úgynevezett csíralemezzé alakul, később 
mindegyikből a reá iellemző testrészek fej
lődnek ki. Az egyikből lesz az idegrendszer 
és a bőr, a másikból az izom, csontrendszer, 
a  vér, a harmadikból a különféle belső 
szervek. Ha az egyformán képződő sejtek 
és ezek utódai közös kötelékben társulnak, 
akkor mint szövetekről beszélhetünk ró
luk, így megemlíthetjük, hogy van izom
szövet, porcszövet, csontszövet, zsírszövet, 
idegszövet, kötőszövet, stb. Amint azon
ban iparosaink is, például a cipőkészítők, 
nemcsak bőrt, hanem szeget és cérna, is 
használnak, úgy bizonyos szövetek szer-

3 . ábra.
Néhány példa a szervezet különböző sejtfaltáiból

vekké egyesülnek. így például a máj ml» 
rigyszövetből és kötőszövetből alakul ki, 
A szöveteknek és a szerveknek szerkezetét 
a szövettan segítségével vizsgálják meg a 
laboratóriumokban, ahol rendkívül vékony 
metszeteket készítenek belőlük, különféle 
festékkel szép színesre festik s így láthatóvá 
teszik nemcsak az egyes sejteket, hanem 
a bennük található alkatrészeket, szemcsé
ket, sőt egyes vegyületeket is.

Testünk szervei egészen önálló életet 
élnek, de hogy szervezetünk működése 
egységessé válhasson, közös irányítás, ve
zetés alatt állnak. Ezt az irányító tevé
kenységet az idegrendszer végzi, a kívá
nalmaknak megfelelően fokozván, vagy 
csökkentvén az egyes szervek munkáját. 
Szervezetünk működése rendkívül bonyo
lult, Minden egyes sejtnek az életszükség
letének megfelelő ellátásáról kell gondos
kodnia. Asejteket el kell látnia megfelelő 
levegővel, élelemmel, el kell belőlük szál
lítania a működésük közben keletkezett 
szemetet, salakot. E feladat nagy részét a 
vér végzi, amely életünk egész tartama 
alatt állandóan kering szervezetünkben. Az 
élet folyamán sejtjeink közül rengeteg el
pusztul és rengeteg születik. De erről mi 
alig veszünk tudomást, csak teljes egészé
ben látjuk a sejtállárn működését, fejlődé
sét, virágkorát és halálát.

S z e r v e z e t ü n k  s z i l á r d  v á z a
Szervezetünknek jellemző külső alakját, 

főleg nagyságát a bennelévő szilárd váz 
határozza meg. A  több mint 200 csontból 
álló csontvázra akaszkodnak, vagy azt 
veszik körül a különböző, sokkal puhább 
állományú szervek. Csontvázunk azért 
épül fel olyan sok csontból, mert csak 
így tudja biztosítani a fej, a törzs és a vég
tagok sokféle irányú mozgóképességét.' 
Csontjaink úgy alakulnak ki, hogy részben 
a végük közelében lévő porcrs'teg szélső 
sejtjei csontosodnak el. részben az őket 
borító osonthártya belső rétegéből képződ
nek a növekedés idején újabb és úiabb 
csontsejtek. Az új csontsejtek úgy válnak 
szilárddá, hogy mindig több és több fosz
forsavas mészszemcsét gyűjtenek testükbe, 
míg végül egész tömény, szilárd képződ
ménnyé alakulnak. Minden csontnak meg
van a maga csodálatos szerkezete. Erről 
magunk is könnyen meggyőződhetünk, ha 

éldául bármilyen állatnak a combcsontját 
osszirányban szétvágva megszemléljük. 

Ekkor bonyolult belső gerendaszerkezet 
tárul elénk, ez különleges erősséget, szilárd
ságot biztosit. A legtöbb ember azt hiszi, 
hogy ha osontjai kialakultak, akkor ezek 
egész életére már változatlanul megmarad
nak. A vizsgálatok folyamán azonban 
kiderült, hogy ez a felfogás téves, mert

4 . á b ra . A  csont belső szerkezete gerenda rendszeré ve!

csontjaink felépítése állandóan változik, 
alkalmazkodik a testsúlyváltozáshoz, spor
toláshoz, a különféle tevékenységekhez. 
A csont azonkívül mészraktárnak is tekint
hető, ahonnan szervezetünk a szükség sze
rint vagy merít vagy ahova ismét szállít. 
Csontjaink belül vagy szivacsosak, vagy 
üregesek, bennük fehér vagy vörös csont- 
velő van. Durva, nagy erővel történő beha
tásokra bármelyik csontunk eltörhet. Ha 
a tört csont nem szakítja fel a bőrt, akkor 
zárt, ha azonban a csontszilánk vagy a 
csont vége a bőrt is átszúrja, nyílt törésről 
beszélünk. A szétszakított csontsejtek kör
nyező sejttársaikat sejtoszlásra ingerük, 
úgyhogy sérült, de összeillesztett és gipsz
kötéssel rögzített csontvégek között csont
dudor alakjában új csontszövet képződik. 
Ez először puha, majd keményebbé válik. 
Jól gyógyult törött csontok még a töret
lennél is ellenállóbbak.

Ott, ahol két egybekötött, de szabadon 
mozgó csontvég találkozik, ízület kelet
kezik. A osontvégeket rostos, rugalmas 
szalagokból álló tok köti össze, ez légmen
tesen veszi körül a nedvet tartalmazó 
ízületi üreget. Az ízületi felszíneket vékony 
porcogó borítja, amelyet egy zsírszerű, 
nyákos kenőcs tesz csuszamlóssá. Alak
juknak megfelelően sokféle ízületet külön
böztetünk meg, van gömbízület (váll, 
comb), nyeregízület (a csigolyák között), 
forgóizület (könyök), csuklóízület (ujj) 
stb. Ha az Ízület valamilyen okból túl
feszül, akkor az ízületi szalagok vagy tok 
megrepedhet, esetleg vérzés is támadhat: 
'ánduíást kaptunk. Nagy fájdalommal 
ár, ezért szervezetünk úgy védekezik, 
ogy a rándult testrészt mozdulatlanul 
ártjuk s ezzel a gyógyulást elősegítjük. 

Súlyosabb baj a ficam, mikor a csontvég 
elszakítja a tokot, helyéből kiugrik s az 
izmok között megakad. Ezt már csak az 
orvos tudja megfelelő helyre visszailleszteni 
s hetekig is eltarthat, míg az izületi tok 
begyógyul. Mandulagyulladásnak, influ
enzának meglehetősen gyakori kísérője 3Z

ízületi gyulladás. Ilyenkor bizonyos kór
okozók az ízületekben elszaporodnak, gyul
ladást s ezzel együtt nagy fájdalmakat 
okoznak. Ez csak hosszú ideig tartó fek
véssel, gyógyszerekkel, fürdőkkel, iszap
pal stb. gyógyítható.

Csontvázunk törzse a 33 csigolyából álló 
gerincoszlop. Efölött van a központi 
idegrendszert magábafoglaló koponya. A 
12  hátcsigolyából kiinduló 12  pár borda a 
mellcsonttal együtt alkotja a mellkast, 
ehhez csatlakozik alul a • medencecsont, 
amely a hasüri szerveket zárja körül. A 
gerincoszlop nem egyenes, hanem egy S 
alakú rúgóhoz hasonlít. Ezáltal rugalma
sabb és a szerveknek is jobb elhelyezkedést 
biztosit. Gyakoriak azonban a _ gerinc- 
oszlopelíerdülések, így a púpalakúak há-
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tulsó fokozott kidomborodással vagy oldalsó 
elferdüléssei. Ez gyakran az iskolapadban 
való helytelen ülés, vagy a műhelyben való 
természetellenes, a mozgást akadályozó, 
vagy lehetetlenné tevő állandó, görcsös 
tartás következménye. Ez ellen csak meg
felelő tornagyakorlatokkal küzdhetünk, úgy 
példá.ul, hogy tárgyakat hordunk a fejün
kön, mert ilyenkor gerincoszlopunk minden 
porcikája működésre serkentődik.

Egész testünk súlyát a lábfejünk hordja, 
mégpedig három ponton : a sarkon és a 
két elülső lábfejpárnán. E három pont 
között különlegesen felépített rugalmas 
boltozat ivelődik. A természetes puha 
talajon való járás közben a boltozat egész 
szerkezete állandóan tevénykedik, de ha
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6 . ábra.
• Egészséges éslűutaipú egyénnek nedves lábnyoma

kizárólag aszfalton, kemény kövezeten 
mozgunk, csak ezt a három pontot terhel-, 
jük folytonosan. A túlterhelés következ
tében a boltozat wstf'llyed s kialakul a lúd
talp. A lúdtalpra való hailamosság örököl-

7 .  ábra. A fog szerkezete
a — fo g g y ö k é r ,  b — k o r o n a , c - to g fn y , d ~  áll- 
k ó p o c s c s o n t,  e — g y ö k é r c s a t o r n a  iceggel, í — fo g - 

ü r e g ,  g =  ío g c s o n t ,  h — zománc

hető. Gyakori 1 áb-, térd- sőt derékfájásnak 
is a lúdtalp lehet az oka. jó  módszer a 
lúdtalp megelőzésére, ha gyakran járunk 
mezítláb, ha a cipő orra széles és a sarok 
3— 4 centiméteres. De ha a legkisebb 
gyanú is felmerül, azonnal menjünk orvos
hoz, aki a megfelelő betét elrendelésével 
segít a bajon.

Csontvázunk legkeményebb, legelien- 
állóbb része a fog. Először a tejfogak nőnek 
ki. Az elsők a 6— 7. hónapban bújnak ki. 
számuk a 2. év végére eléri a 20-at. Az első 
maradandó fog 5— 7 éves korban jelenik 
meg, míg az utolsó bölcsesági'-g néha csak 
30 éves korban nő ki. összesen 32 mara
dandó fogunk van. A fogakat alkotó fog- 
csontot a koronarészen fogzománc fedi. 
A foggyökereket nem zománc, hanem fog- 
cement borítja. A foggyökerekben csa
tornát, a fogtestben pedig üreget találunk, 
mindkettőben kötőszövetbe ágyazva idegek 
és véreink helyezkednek el. A zománcnak 
itt-ott keletkező repedésein keresztül bak
tériumok hatolnak a fog csontszövetébe, 
így kezdődik *a fogszuvasodás. Ha ez ellen 
idejében nem védekezünk, a csontállomány 
elpusztul.

I  z o m  g á t u n k
Az emberi szervezetben 60ö-nál több 

izom van. A különféle alakú izmok 10 
milliárdnál is több izomsejtből tevődnek 
össze. Ezek a szövettani képükről elneve
zett harántcsíkolt izmok, amelyek akara
tunktól függően működnék. A haránt
csíkolt izomrendszer mellett szervezetünk
ben vannak még úgynevezett sima izmok 
is, amelyek a tápcsatornában, a légcsö
vekben, erekben, bőrben s még egyebütt 
itt-ott elszórva, sokszor mint körkörös 
izmok találhatók. Ezek akaratunktól füg
getlenül működnek, összehúzódásukról álta
lában nem is veszünk tudomást, így nem 
érezzük a gyomor vagy bél mozgásait, s 
Csak a kóros körülmények között kelet
kezett görcsös összehúzódásaik kellemetlen
kednek, mint például asztmás rohamnál a 
hörgőizmok vagy bélkólikáknál a bélizmok 
fokozott tevékenységekor. A két izom- 
féleség működésében is nagy különbség 
van. mert a síma izmok lassan, kitartóan 
működnek, a harántcsíkoltak pedig hir
telen összehúzódásra is képesek. Az izmok 
működését az idegek útján kapott ingerület 
inditia meg. Az izmok működésekor tej
sav és más működési termékek, méreg
anyagok keletkeznek, amelyek felszapo
rodásuk következtében nemcsak az izom
ban, hanem a véráram útján az egész 
szervezetbe kerülve, létrehozzák az elfára
dás érzését. Az elfáradás voltaképpen a 
szervezetnek védekező berendezése a túl- 
e-rőltetés ellen, hogy ilyenmódon kénysze
rítse az egyént az új erők összeszedéséheá
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szükséges pihenőkre, miközben' a méreg
anyagok kiküszöbölődnek. Az izmok gyú
rásának (masszírozás) is az a célja, hogy 
részben kihajtsuk az elfáradás! termékeket, 
részben fokozzuk a vérkeringést, amit még 
elősegít az izmok felett izgatott bőr ereinek 
tágulása is. Előmozdítja a gyúrás hatását 
a forró- vagy gőzfürdő is. A halál után 
rövidebb-hosszabb idő múlva az izmok 
a vegyi változások miatt megdermednek. 
Ez a merevség azonban néhány óra múlva 
megszűnik. Az élő izomban is felléphet 
a hullamerevedéshez hasonló állapot, az 
úgynevezett izómreuma, ekkor az erős fáj- 
dalom kényszeríti az izmot a teljes nyu- 
galombantartásra. ilyenféie merevség kö
vetkezik be akkor is, ha rándulás, váratlan 
rossz mozdulat, vagy túlerőltetés érte az 
izmunkat.

Izmaink állandóan bizonyos összehúzó
dásban, úgynevezett tónusban ■ vannak, 
amely a központi idegrendszerből az idegek 
útján állandóan érkező ingerületek hatá
sára jön létre. Viszont központi idegrend
szerünk állandóan értesül arról, hogy min
den egyes izmunk milyen összehúzódott 
állapotban van s ezeknek az izomérzések
nek összegezéséből adódik végtagjaink hely
zetének tudata, anélkül, hogy szemünkkel 
ellenőriznénk. Ha egyes izmokat vagy 
izomcsoportokat rendszeresen működtetünk, 
edzük. azok egyrészt az izomrostok meg
növekedésével megerősödnek, másrészt az 
összehúzódást gyorsabban tudják végrehaj
tani. Ez sporttevékenységünk alapfeltétele.

A csontot csonttá! összekötő nagy iz
maink kötőszöveti tokban helyezkednek el. 
A tokok rostjai az izmok végén erős inakban 
szedődnek össze. Egyes izmok inait veszé
lyeztetett helyeken ínhüvelyek veszik kö
rül, amelyekben a dörzsölés elkerülése cél
jából kenőcsszerű olaj van. Sokáig tartó 
gyakori mozgáskor ez a kenőcs elhaszná
lódhat s ilyenkor a dörzsölés következté
ben inhüvely-gyulladás keletkezhet.

Az ember bőrizomzata az arcon a leg
gazdagabb. Arcizmaink összehúzódása, el
ernyedése. az izomjáték, a mimika a lelki- 
állapot hű kifejezője. Az örvendő ember 
izmai feszültek, élénken mozognak, a 
fáradté vagy reménytelené eiernyedtek. A 
csodálkozó ember szeme kitágul, a gondol
kozóé összehúzódik, magábamályed. Az 
állandó mimikái működés alapján alakul 
ki az illetőre jellemző arc-kifejezés.

Hasfalunk izmainak az a feladata, hogy 
beleinket zsákszerű képződményben össze
tartsák. A feladat elvégzése érdekében a 
lapos izmok keresztbefektetett kendő mód
jára helyezkednek el. Ennek a rendszer
nek vannak gyengébb pontjai is, ilyen a 
többi között a has és comb közötti ágyék- 
hajlat. Ha a hasfal kisebb ellenállású, elő-

* rf
*. altra- A láb fnhüYéb-ei

fordulhat, hogy a belek hasprés, sportolás, 
szülési erőlködés következtében a leg
gyengébb ponton átfúrják magukat s a bőr 
alatt kisebb-nagyobb daganat képében 
jelentkeznek. Ezt nevezzük sérvnek, ame
lyet legcélszerűbb műtét segítségével minél 
előbb bevarratnunk, mert különben a sérv
daganat állandóan nő.

S z í v .  v é r k e r i n g é s
Szervezetünk zavár nélküli működésének 

első feltétele, hogy testünk minden sejtje 
megkapja a számára szükséges táplálékot 
és a nélkülözhetetlen oxigént, továbbá, 
hogy mindig könnyen meg tudjon szabadulni 
a tevékenysége következtében keletkezett 

^égéstermékektől. Ezt az óriási feladatot 
°a szervezetünkben állandóan keringő vér 
látja el. A vér csőrendszerben, érrendszer
ben kering, állandó körforgásbán van. Ezt 
a körforgást a szívműködés tartja fenn. A 
szív tehát érrendszerünk központja, életünk 
első percétől az utolsóig dolgozik, préseli 
a vérerekbe, az artériákba a vért. Az arté
riák a szervezet különböző helyei felé ha
ladva mindjobban kisebb erekbe ágasod
nak el, végül az úgynevezett hajszálerekben 
osztódnak szét. Az elnevezés voltaképpen 
nem helyes, mert a hajszálér sokkal véko
nyabb a hajszálnál. A hajszálerek minden 
sejthez elvezetődnek, ennek következté
ben hajszálérrendszerünk rendkívül szerte
ágazó. Ha hajszálereinket hosszában össze
kötnénk, körülbelül egy 2500 kilométer 
hosszúságú csövet kapnánk, vagyis olyan 
hosszút, amely Budapestről elérne Kairóig. 
A hajszálerek azután ismét összeszedődnek 
s mindig vastagabb visszerekké, vénákká 
egyesülnek, ezek azután a szívben végződ
nek. Az erek fala rugalmas. A verőerek
nek sokkal vastagabb faluk van, mint a 
visszereknek, ■ mert nagyobb vérnyomást 
kell kibfrniok. A verőerek olyan ütemben, 
ahogy a szív hullámokban beléjük préseli 
a vért, lüktetnek is. Kóros körülmények 
következtében mész rakódhat le az erekben, 
ez érelmeszesedésre vezet, aminek' követ
keztében az erek elvesztik rugalmasságukat, 
sőt hirtelen keletkező nagy nyomásra meg-
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9. ábra. Az emberi test érhálózaia

repedhetnek. Ha ez az agyban történik, 
agyvérzés áll be, s ha életfontos helyen reped 
meg az ér, hirtelen halál következik be.

A szív különleges izomzatta! bíró zacskó
szerű képződmény, amely egy harántfallal 
egymással nem közlekedő két szívfélre, 
valamint egy keresztfallal ismét két részre, 
összesen tehát négy részre: jobb pitvarra 
és kamrára, meg bal pitvarra és kamrára 
oszlik. A  jobb szívfái (kamra) a tüdő 
verőerébe és ezen keresztül a hajszál
erekbe hajtja a vért, ahol a gázcsere tör
ténik, majd innen a vér a bal szívfélbe 
(pitvar) kerül. Ezt a körutat kis vérkör
nek nevezzük. A bal szívfélből (kamra)

a verőereken keresztül a test összes többi 
részébe osztódik szét a vér, azután azok
ból újra összeszedődve a jobb szívfélbe 
(pitvar) folyik. Ez a nagy vérkör. A vér 
egyirányú keringését a szívben lévő bil
lentyűk szabályozzák.

A szívet belül egy hártya, a szívbel- 
bártya béleli ki. Kívülről is egy hártya 
borítja a szívet,- ez a szfvburok. A szerve
zetbe kerülő kórokozók megtámadhatják 
e hártyákat. Így közönséges torokgyulla
dásból szívbelhártyagyulladást kaphatunk, 
amelynek gyógyulása után a billentyűk 
a visszamaradó hegek következtében már 
nem záródnak tökéletesen. Ez a szív mun
káját jelentősen növeli és könnyen kimerü
léshez vezethet. Ugyancsak hosszabb ideig 
tartó, gyakrabban megismétlődő túleről- 
tetés következtében a szívünk kitágulhat, 
ilyenkor szintén nem zárnak már jó! a bil
lentyűk. Ha a szívizomzat gyarapodása, 
tehát a szív megnövekedése lassú, elővigyá
zatos sportolás következtében történik, 
sportszívrő! beszélünk. Kóros körülmé
nyek következtében maga a szívizom is 
megbetegedhet, szívizomgyulladást kap
hatunk, avagy mérgek hatására a szfv- 
izomzat el is fajulhat, ami a szívizomerő 
jelentős csökkenésével jár. Ha a szív
bajok súlyosakká válnak, lábvizenyő, has- 
vizenyő lép fel. mert a beteg szív a meg
felelő véráramlásról már nem tud gondos
kodni. A szívizomzatnak vérrel való ellá
tását külön szfvérhálózat látja el. Néha

1 0 . ábra. A szív belül 
A nyilak a vér áramlásának iránj-át jelzik

a. ábra. A nagy- és kisvérkör vázlatos rajza 
. • 1. kisvérkör, 2. nagyvérkör

ezek az erek is elmesresedhe.tnek, vagy gör
csöket kaphatnak, ami a szívet jelentősen 
megzavarja munkájában. . Az ilyen egyé
nek szíve kíméletre, szorul. Megakadhat 
egy vérrög, is a szív érhálózatában, ami 
vagy hirtelen halált vagy súlyos Szív
zavarokat okozhat.
- Bár a szív aránylag kicsi, 300 gramm -súlyú 

szerv, óriási munkát végez. Egy össze
húzódás alkalmával a felnőtt szív nagy 
erővel 70 cm’ - vért nyom a főütőérbe, 3 
ezt naponta 100.000-szer ismétli meg. Napi 
munkája megfelel 16.000 méter kilogramm
nak, ez annyi, mintha egy nagy teher- 
vagónt egy méterre felemelnénk. Csak 
ezzel a nagy munkával tudja a szív az egész 
vékony erekre oszló rendszeren a vért 
keresztülpréselni. Növekedik a szív mun
kája, ha ez erek rugalmassága csökken, 
tehát öregkorban, vagy érelmeszesedés 
esetén. A szívműködés közben hangok, 
az úgynevezett szfvhangok keletkeznek, 
ezt a billentyűk becsapódása idézi elő. 
Elektromos áramot is termel a szívizomzat 
működése közben, ezt érzékeny készülék
kel egy állandóan ismétlődő jellemző rajz
ban mintegy feljegyeztethetiük vele. Sőt 
e rajz alakjából következtetni lehet egyes 
szlvrészek izomzatának a tevékenységére, 
erőbeli állapotára stb. Ezzel igen értékes ada
tok kerülnek a vizsgálatot végző orvos kezébe.

A  szív működését idegek szabályozzák, 
hatásukra szaporább vagy ritkább lesz a 
percenkinti összehúzódások száma. Nyu
galomban a percenkinti szívverések száma 
72, ez a szám munkaközben jelentősen 
növekszik. A lázas beteg szíve szintén sza
porábban ver. Lelki felindulások is befolyá
solják a percenkinti összehúzódások számát.

Érrendszerünk összehúzódását és tágu
lását is az idegrendszerünk szabályozza. 
Rendkívül fontos ez a tevékenység, mert 
segítségével jut el a keringő vérmennyiség 
nagy része az éppen működő szervbe, ott, 
ahol pillanatnyilag a legnagyobb szükség 
van rá, például mozgáskor az izomzatba, 
emésztéskor az emésztőszerveinkbe. Hasér- 
rendszerünk annyira kitágulhat, hogy as 
egész vérünk elférne benne, ez azonban halá
lunkat okozhatná. Ha valakit erősen basba- 
rúgnak, reílexszerűen kitágulnak a haserek, 
odatódui a vér és az élethez nélkülözhetet
len vér hiányában az agysejtek beszüntetik 
működésüket, s bekövetkezik a halál.

A szivmunka következtében a verőerek
ben mérhető á hajszálerek felé állandóan 
ható nyomás, a vérnyomás. Az ember 
vérnyomását készülék segítségével rend
szerint a karverőérben mérik, A vérnyomás 
azonban nem egyforma az egész élet folya
mán, hanem állandóan nő. így 20— 40 
éves korban i20-—140, 40-—60 éves korban 
140— 150 és 60 évén felül rendszerint 155—  
165 ..milliméteres a nyomás. Magas vér
nyomás különböző okból keletkezhet, 3 
ilyenkor nem ritka a 200— 250 milliméteres 
nyomás sem. Az erek szétágazódása és a 
fokozódó felületsúrlódás következtében az 
érrendszerben fokozatosan esik a vérnyo
más. Ezt megállapíthatjuk abból, hogy a 
megsérült verőerekből fecskendez a vér, 
míg a visszerekből csak folyik. A verőét1 
sérülése éppen ezért sokkal veszedelmesebb, 
mint a viaszéré.

I7S

M« ábra, A nyirokér-hálózat sematikus jfcéps
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1 3 . ábra. A vérnyomásnak kor szerinti növekedése.

A függőleges tengelyen a vérnyomás 0—200 mm-ig; a vízszintesen az életkor van feltűntetve

Szervezetünkben az érrendszer mellett 
van még egy nedvszállító rendszer, a nyirok
érrendszer. Ez a szervezet minden részé
ből a sejtek közül indul ki, lassan nagyobb 
erekben szedődik össze, áthalad a nyirok
csomókon s végül a Vénás rendszerbe ömlik. 
A  nyirokérrendszerben színtelen nyirok 
kering.

A v é r
A vér szervezetünk folyékony szövet

féleségének tekinthető. A felnőtt embernek 
öt liter vére van. A szív által hajtva a vér 
állandóan kering, hogy a szervezet minden 
sejtjét elláthassa megfelelő táplálékkal, 
oxigénnel és elszállíthassa a felhalmozódó 
salakot. Vérnedvből (plazmából) és a benne 
úszkáló alakelemekbő! álK A vérplazmában 
megtalálhatjuk mindazokat a tápanyago
k at: fehérie- szénhidrát-, zsír-, vitamin- 
és sóvegyületeket, amikre a sejteknek szük
ségük van. De. különböző salakanyagok 
is vannak benne, ezeket a vese, tüdő, a 
bőr vagy . más kiválasztó szervek távolít- 
ják el belőle. Ha a vérér megsérül, a vér- 
oedvben található fehérjék közül az egyik

finom szálakban kiválik s fgy vérünk meg 
alvad. Ez rendkívül fontos berendezke 
dése szervezetünknek, különben már kis 
sérülés esetén, például foghúzáskor is, el
vérezhetnénk. Vannak olyan egyének, 
akiknek vére nem alvad meg, ezek vérzé
kenységben szenvednek. A baj öröklődő, 
de csak férfiak kapják meg, viszont a nőkön 
keresztül öröklődik.

Az alakelemek közül a vérben legnagyobb 
mennyiségben a vörös vértestek találhatók. 
Számuk óriási. Egy köbmilliméternyi férfi
vérben 5 , női vérben 4-5 millió van, egész 
szervezetünkben tehát 20—24 billiót szá
molhatnánk meg belőle. Már számukból 
is következtethető, hogy igen kicsinyek. 
Parányi, korongalakú, kétoldalt behorpadt 
testecskék, átmérőjük hét mikron (ezred 
milliméter). Ha láncszemként egymás 
mellé raknánk őket, egy 150.000 kilométer 
hosszú láncot kapnánk, tehát olyan hosszút, 
amelyet négyszer csavarhatnánk földünk 
egyenlítője körül . . . Felületük összessége 
is óriási, 4000 m*-. Ez a nagy felület azon
ban szükséges. Ugyanis a vörösvértestek

34. ábra. Vörös vértestek oldalról (piskóta-alakúak) 
és szemközt (korong-alakúak) nézett képe

elég nagy sebességgel szaladnak át a tüdő 
hajszálerein, ezért az oxigén felvételére 
rövid idő áll rendelkezésükre, tehát ennek 
megfelelő nagyságú felületen kell történnie. 
A  vörösvértestekben az oxigént egy szem
csés, vastartalmú, vörös festékanyag, az 
úgynevezett hemoglobin köti magához. 
Ha oxigéndús a vér. világosszínű, míg ha 
oxigéntartalmát már leadta, sötétszínű 
lesz. Ha a vörösvértestek száma csökken, 
vérszegénység .áll be. A vörösvértestek 
képződési helye a vörös csontvelő, innen 
kijutva körülbelül három hétig élnek. 
Újabb vizsgálatok kiderítették, hogy a 
vértestképzéshez egy a gyomorban képződő 
és a májban raktározódó hatóanyag is 
szükséges. Ezért ajánlják, hogy a vér
szegény emberek a vastartalmú gyógy
szerek mellett sok májat is fogyasszanak.

A vér másik alakeleme a fehérvérsejt. 
Ez nem működik közre a gázszállításban,

1 5 . ábra.
Fehér-vérsejt áilábaivaí megeszik egy baktériumot 

Siet é» Tudomány Évkönyve

m
hanem mint sejtmaggal bíró, a vörösvér- 
testnél jóval nagyobb képződmény, ön
álló egység, amely ál-lábaival mindenüvé 
elmászkálhat. E tevékenysége miatt ván
dorsejtnek nevezik. Hatásosan támogatja 
a szervezetet a behatolt kórokozók elleni 
védelemben. További feladata az idegen 
testek eltávolítása vagy legalább is ártal
matlanná tétele. Tömegesen odatódul, 
ahol nagyobb mennyiségben szaporodnak 
el az idegen baktériumok. Így keletkezik 
a geny.

A fehérvérsejtek száma messze mögötte 
marad a vörösökének, köbmilliméterenkint 
7000— 8000-re becsülhető. De ha a szer
vezetben valami gyulladás van, például 
vakbélgyulladás, számuk megkétszereződik. 
Kóros körülmények között, például fehér
vérűség esetében, számuk köbmilliméteren
kint 70Ó.000-re is felszaporodhat.

A két említett alakelemíéleség mellett 
vérünkben még vérlemezkék is fellelhetők. 
Kicsiny, 1— 2 ezred milliméter átmérőjű 
sejtlemezek, köbmilliméterenkint 100 .000-es 
számmal. Ezek a többi között a véralva
dásban játszanak nagy szerepet.

Ha vérünknek több mint egyharmadát 
elveszítjük, elpusztulunk. Az elvérzés 
okozta halál elkerülése céljából vérátömlesz
tést végeznek. Kiderült, hogy nem mind
egy : kinek a vérét ömlesztjük át a vérét 
vesztett szervezetbe. Az emberek vére a 
látszat ellenére sem egyforma. Különböző 
vérosoportbeli embereket különböztetünk 
meg, beszélünk A, B, AB és O csoportról,- 
s csak az azonos és az O csoportbeliek vérét 
szabad átömlesztésre felhasználni A  vér
csoportvizsgálat egyszerű, mindössze egy 
csepp vér kell hozzá,

A l é l e g z é s
A sejteknek élettevékenységük fenntar

tásához állandóan oxigénre van szükségük. 
A felvett oxigént a protoplazmában lévő 
különféle anyagok elégetésére használja 
a szervezet. Ezért olyan berendezést kel
lett felépítenie, amely a testünket körül
vevő levegő oxigénjének odaszállításáról 
gondoskodik. Ezt a feladatot végzi a légző
berendezésünk. A be- és kilégzéssel tüdőnk
ben állandóan kicserélődik a levegő. Ebből 
a levegőből a vér vörösvértestei felveszik 
az oxigént és a véráramlás útján az összes 
sejtekhez elszállítják. A. sejtek az elhasz
nált oxigén helyett széndioxidot adnak át 
a vérnek, amely azt újból a tüdőbe szál
lítja, ahonnan a kilehelt levegővel együtt 
eltávozik. Szervezetünkben tehát volta
képpen két helyen történik a légcsere : a 
tüdő és a vér között, továbbá a vér és az 
egyes sejtek között. Ennek megfelelően 
természetesen a ki- és belélegzett ievegő

12
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10. dt â, A tüdő átmetszete a légcsövei és hörgőkkel 
. A  légcső tetején á gége

Ssszetétele is megváltozik. A belélegzett 
levegőben 79% nitrogén 20% oxigén, .1% 
körül nemes gázok (argon, hélium, neon) 
és 0.03% széndioxid van. A kilélegzett 
levegőben a nitrogén mennyisége változat
lan marad, az oxigén 16%-ra csökken, 
.viszont a széndioxid mennyisége 4'3%-ra 
e»-elkedik, Azonkívül telítve van víz
párával is, ez télen láthatóvá válik, amikor 
a hideg hatására a pára egy része kicsapó- 
(ük.

Ha a nap besüt a szobánkba, akkor észre-
vehetjük, mennyi por szálldogál a levegő
ben. Hpgy ez a sok p or  ne kerüljön a tü
dőnkbe, erről az orrunk gondoskodik, 
amely nedves, nagyfelülető nyálkahártyá
jával megtisztítja a levegőt, egyúttal fel 
is melegíti. A levegő az orrból a garat
űrön át, a gége hangszalagjai között a lég
csőbe, majd a hörgőkbe kerül. Ezután 
egyre kisebb és kisebb ágakra oszlik szét 
a levegőt vezető csövezet, végül már 25 
millió kis, félmilliméteres ágacskát szám
lálhatunk meg. Ezek mindegyike azután 
fürtszerűen. IC— 20 kis hólyagban, a tüdő- 
hólyagocskákban végződik. Egy ilyen 
hólyagocska nem nagyobb egy kis gombos
tűfejnél. a számuk viszont körülbelül 400 
millió. Valamennyit erős' hajszálérhálózat 
veszi körül. A hólyagoóskák és a hajszál
erek fala olyan vékony, hogy rajtuk az 
oxigén könnyedén átáramlik. E hólya- 
gocskák alkotják a tüdő szivacsszerű szö
vetét. Azért van ilyen rengeteg hólyagocska 
-benne, hogy a-légcsere minél nagyobb- felü
letén történjék. Ha ezt a légcsere-felületet 
kiterítenők, 150 m’ -es felületet kapnánk, 
tehát egy felnőtt ember testfelületének a 
hetvenötszörösét 1 Sajnos, a legtöbbször 
nem az egész légzésfelületünk működik, 
egyik vagy másik tüdőrészben nem cseré
lődik ki a levegő úgy, ahogy kívánatos lenne, 
S a tüdő csak mély légzések alkalmával 
tágul ki teljesen. Tüdőnknek saját mozgása 
nincs, csak a mellkasunk térfogatváltozá
sait követi. Mellkasunk belégzés alkalmá
val úgy tágul, hogy bordáink felemelődnek, 
rekeszizmunk' lehúzódik, kilégzéskor pedig 
a bordák lesüllyednék és a rekeszizom fel*
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emelkedik. A rekeszizom légzőmozgásában 
a hasizmok is segédkezhetnek, ilyenkor a 
mellkaslzmokat kevésbbé vesszük igénybe. 
Ezt nevezzük hasi légzésnek, szemben a 
mellkasi légzéssé!, amelyben a hasizmok 
működése alárendelt jelentőségű.

Az ember tüdejében 3— 4 liter levegő 
helyezkedhet el, ebből egy átlagos be- is 
kilégzéskor félliternyit cserélünk. Ez a 
félliteres mennyiség megerőltetéskor egész 
három literig emelkedhet. Peroenkint 16—  
2 0 -at lélegzőnk, de fokozott munka közben 
(mikor az oxigénszükségletünk nagyobb), 
vagy ha lázasak vagyunk, ez a szám jelen
tékenyen növekedhet. Egy pihenő ember 
peroenkint 8 , járkálás közben 24, futás 
közben 50 liter levegőt használ el. Az 
ember napi, átlagos levegőfogyasztása 20.000 
liter. A tüdő egyes részeit sem egyenlete
sen használjuk, így a felül lévő tüdőcsúcsok 
sem szellőződnek mindig megfelelően. Tüdő- 
csúcshurutnái a tuberkulózis-baktérium ki- 
sebb-nagyobb megtelepülését találhatjuk a 
csúcsokban. A tüdő és a mellkas között 
kettős hártya van, a köztük lévő kevés 
folyadék lehetővé teszi az egymásközti 
dörzsölésmentes elmozdulást. Mellhártya- 
gyulladáskor e hártyák összeragadnak, 
gyulladt felületük dörzsölődik, s közöt
tük izzadmány, folyadék vagy geny gyü- 
lemlik fel. Ha a mellkas megsérül és a két 
lemez közé levegő jut, a két lemez egymás
tól elválik, a tüdő rugalmassága következ
tében összeesik és a sértett mellkasfél 
tüdeje nem vesz részt többé a légzésben. 
Ez a pneumothorax. Ezt néha gyógyítás 
céljából mesterségesen is létrehozzák, hogy 
az egyik tüdőszárny működését kikapcsol
ják. A mai tüdősebészet már igen magas 
fokon áll, s olyan módszereket is kidolgoz
tak, hogy tüdőiebenyeket elzárással, plom- 
bálássai ki tudnak iktatni a légzőtevékeny
ségből. Tüdőgyulladáskor a tüdő kisebb- 
nagyobb területén a hólyagok és tüdőcsö
vecskék belsejét megalvadt vérfehérje tölti 
ki, amely jelentősen megnehezíti a léleg
zést.

Világítógázömléskor vagy ha a kályhá
ban a szén nem ég el kielégítően, szobánk
ban szénmonoxid, egy mérgező égéstermék 
szaporodhat fel. A szénmonoxid a beléleg
zett levegővel a vérünkbe jut, aho! a vörös- 
vértestek festékanyagához, a hemoglobin
hoz kötődik s ezáltal megakadályozza az 
oxigénszállítást; Ha ez túlságosan nagy 
mértékben történik, az illető az oxigén
hiányba bele is halhat.

E m é s z t  S t e u é k e n y s é g ü n k
Szervezetünk működése közben állandóan 

fogyasztja a bennelevó anyagokat. Ezeket 
az anyagokat viszont pótolni kell, külön

ben a hiányok következtében a szervezet 
elpusztul. A szükségelt anyagok azonban 
nem mind egyformák, tehát az elhasznál
tak pótlásakor nemcsak a mennyiségre, 
hanem a minőségre is tekintettel keil len
nünk. Szervezetünknek elsősorban sejt
felépítőanyagokra : fehérjékre van szük
sége, hogy ezekkel a növekedés korában 
a sejtszaporulást lehetővé lehessük, a 
felnőtt korban pedig a működés közben 
keletkezett kopásokat helyrehozzuk. Meg 
kell szereznünk azután a kívánt fűtő
anyagokat : a szénhidrátokat (cukor, kemé
nyítő) és a zsírokat is, amelyekkel testünket 
fűtjük és a munkavégzéshez szükséges ener- 
giát a rendelkezésére bocsátjuk. Nem hiá
nyozhatnak a különféle szabályozó anya
gok : a sokféle sófajta és a vitaminok sem. 
Végül állandóan pótolni kel! a vizet is. 
Mindezek az anyagok a táplálékunkban 
rejtőzködnek. A táplálékból szervezetünk 
az emésztés munkájával kiválogatja, szét
szedi mindazokat, amikre szüksége van. az 
előkészített tápanyagok a bél falán keresztül 
jutnak, más szóval felszívódnak, s a vér 
elszállítja őket a sejtekbe.

Szervezetünk ösztönei segítségével sza
bályozza, hogy mennyi legyen a felvett 
táplálékmennyiség. A táplálékfelvételre az 
éhség- és étvágyérzetünk ösztönöz, a táp
lálékfelvétel megszüntetésére a jóllakott
ság érzése bír. Az éhség kellemetlen, kínzó, 
időszakosan jelentkező érzés, míg az ét
vágy kellemes, jelentkezésében semmi idő
szakosságot nem lehet megállapítani. Ha 
éhesek vagyunk, nem válogatunk, az ét
vággyal kapcsolatosan viszont már a minő
ségbeli kiválogatás is szerepet játszik. 
Az éhség és étvágy közös ellentétes érzése 
az étvágytalanság. Az étvágy érzés bizo
nyos tekintetben kormányozható, például, 
ha a jóllakott embert kedvenc ételével 
megkínálják, képes még abból is jóízűen 
enni. Hasonlóan szabályozható a telített
ség érzése is, amelyet az emésztőszerveink 
telítettségének foka, a falakra gyakorolt 
feszítőhatás, az emésztőnedvek fokozott 
termelése idéz elő, mert egy új íz élvezé
sével, a változatossággal el tudjuk nyomni. 
Táplálékaink kiválogatásánál nagy szere
pet játszanak érzékszerveink, az ízlés, 
szaglás, látás, hallás és tapintás érzéke.

Megevett táplálékaink kevés kivételtől 
eltekintve felszívódásra egyáltalában nem 
alkalmasak. Csak a kismolekulájú és víz
ben oldódó anyagok szívódhatnak fel. 
Viszont a fehérjék, keményítőfajták • és 
zsírok mind nagymolekulájú, vízben, rósz- 
szül oldódó anyagok. Ezeket tehát az emész
tőszerveknek át kell alakítaniok. De táp
lálékunk nem minden része szívódik fel, 
van olyan, amelyiket nem tudunk meg
emészteni. Ezért jól meg kell iegyeznU

12*
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nem mindaz a mienk, amit megettünk, 
hanem csak az. ami át tud bújni a bél 
talán. Még az emésztheti tápanyagok sem 
használódnak ki emésztőrendszerünkben 
tökéletesen, átlagosan csak 90% szívódik fel. 
Az emészthetetlen anyagok a fel nem szí
vódott tápanyagrészekkel együtt a szék
iénél- távoznak testünkből.

Az emésztés munkája tehát főleg'a mole
kulák kisebbé tételében és a vízben való 
oldhatóság elősegítésében áll. A fehér
jéket emésztőnedveink kisebb részekre, az 
úgynevezett aminósavakra hasítják, mint 
ahogy a lebontandó házakat téglákra szedik 
szét. Huszonhatféle aminósavat ismerünk, 
ezekből tevődik össze más-más arányban 
és mennyiségben az egyes növény- és állat
fajokra iellemzö úgynevezett fajlagos fe
hérje. Az ilyen kész, teljesen felépített 
fehérjéknek nem is szabad a vérünkbe

kerülniük, mert méregként hatnak. Ezzel 
magyarázható a tejinjekció lázkeltő hatása. 
Az emésztés folyamán a különféle fehérjék 
aminósavakra építődnek le. ezek vízben 
könnyen oldódván, felszívódnak s szer
vezetünk belőlük megfelelő mennyiségben 
és minőségben felépíti a maga emberi, 
fajlagos fehérjéjét.

A szénhidrátok közül a cukrok kismole- 
kulájúak és jól oldódnak vízben, ellenben 
a keményítő, amely voltaképpen sok cukor
részecskéből áll, nagy molekulájú sahideg 
vízben nem is oldódik. Az emésztés folya
mán azonban a keményítő részecskéire 
esik szét: cukorra, amely már felszívó
dásra alkalmas. A szénhidrátok közé tar
tozik még a növények vázát alkotó cel
lulózé. Ez is sok cukor-molekulából áll, 
de ezek olyan szorosan kapcsolódnak egy. 
máshoz, hogy emésztőmunkánk szétsze*.

désükre már nem képes. Valami keveset 
azért fel tudunk belőle használni, mert 
bélrendszerünkben élnek olyan baktériumok, 
amelyek egy részét szét tudják szedni 
és ilyen módon némileg értékesül. A  cel
lulózénak inkább az a jelentősége, hogy 
mint terhelőanyag a bélfalat erősen ingerli 
és ezzel a béltartalom gyorsabb előrehala
dását és kiürülését elősegíti.

A vízben egyáltalában nem oldódó zsí
rok emésztőnedveink hatására glicerinre 
és zsírsavakra esnek szét. Ezek a hasadás! 
termékek bizonyos átalakulással már fel
szívódásra alkalmasak.

A szabályozóanyagok, vagyis a sók és 
a vitaminok, vagy vízben való oldhatóságuk 
miatt, vagy azért, mert más tápanyagokkal 
társulnak,, szintén felszívódnak.

Az emésztés erjesztők, enzimek segítsé
gével történik. Az erjesztők annak ellenére, 
hogy igen csekély mennyiségben szerepel
nek, rendkívül nagy hatékonyságú fehérje- 
természetű vegyületek. Hatékonyságukra 
jellemző, hogy 100-milüós2oros hígításban 
is kimutathatók, s ha például keményítőt 
bontanak, akkor saját mennyiségüknél 
4 milüószor több keményítőt szednek szét. 
Avagy emésztőrendszerünk egy bizonyos 
erjesztőmolekulája 800.00Q tápanyagmole
kulát építhet le anélkül, hogy háíóképes- 
sége csökkenne. Hasítóképességüket testhő
fokon (38—39" ekörül) fej tik ki. Specifikusak, 
vagyis mindegyik erjesztőfajtá csak egy 
bizonyos tápanyagot tud bontani, a többire 
hatástalan. t

A felvett táplálék szétbontása részletek
ben történik. Az emésztőcsatorna első 
állomása a száj. A falat először is az íz- 
és szagérzés segítségével kerül vizsgálat 
alá, hogy esetleg nem ártalmas-e. Ezután 
megkezdődik a falat felaprítása, kisebb 
darabokra való szétszakítása a fogazat 
segítségével. A rágás fontosságát igen sokan 
kevésre becsülik, pedig a jól megrágott 
étel könnyebben emésztődik, mert a rágás
sal jelentősen növelhetjük azt a felületet, 
amelyen az erjesztők megkezdhetik mun
kájukat. A rágás közben , a táplálék jól 
összekeveredik a nyálmirjgyek által termelt 
nyállal. A nyál mennyisége és minősége 
alkalmazkodik az elfogyasztott táplálék 
mennyiségéhez és minőségéhez. Az ember 
átlagos napi nyáltermelése egy liter. Folyé
kony, víztartalmú étel fogyasztása közben 
kevés és sűrű, száraz táplálék rágása közben 
sok és híg' nyál termelődik. A nyálban 
lévő hatóanyagok közül fontos a mucin, 
amely csúszóssá teszi a lenyelendő fala
tokat, továbbá a ptialin nevő erjesztő, 
amely a keményítőt cukorra hasítja. 
Erről magunk is könnyen meggyőződhetünk, 
ha például kenyérdarabot a kelleténél 
hosszabb ideig rágunk, édes ízt érzünk.

ISI

tg. ábra. A gyomor felmetszve, belső redőivei

A gyengén lúgos vegyhatásű nyál még 
sókat is tartalmaz,. Ha a nyálban oldott 
szénsav elillan, a só méSzkristályok alak
jában kiválik. Ezek a kristályok mint 
fogkövek fogainkra is lerakódhatnak, eze
ket egészségügyi szempontból tanácsos erő- 
művi úton eltávolítani.

A  jói megrágott falat a nyeléssel a nyelő
csöven át a gyomorba kerül. A gyomor 
tápcsatornánk legtágabb része. Űrtartalma 
körülbelü' egy liter, de igen erős telítéskor 
két és félliternyi tartalom is elfér benne. 
Az első falatok megérkeztexor még tiem 
kezdi meg nyomban mozgását, hanem 
egyelőre nyugalomban marad s így rété- 
genkint gyűl benne az étel. Ilyenkor még 
a nyál ptialinja egy ideig tovább folytatja 
munkáját, de később a gyomornedv sava
nyú hatása következtében tönkremegy. 
A  gyomor működésekor élénken mozog, 
mégpedig keverő mozgást végez s azon
kívül tíz-húsz másodpercenként továbbító 
mozgások is végigszaladnak rajta, amelyek
kel a gyomortartalom egyre inkább a bei 
szomszédsága felé halad, ahonnan az ott- 
tévő záróizom megnyílásakor a bélbe kerül, 
A gyomor belső felülete tele van mirigyek
kel, négyzetcentiméterenként körülbelül 
100 darab van rajta. Ezek a mirigyek 
termelik a gyomornedvet, naponta körül
belül három litert. Az üres gyomorban 
nincs gyomornedv, csak az étel fogyasztá
sakor képződik. Mennyisége szintén az étel 

' mineműségétől függ. A gyomernedv igen 
erősen savanyú vegyhatásű, átlátszó folya
dék. Savanyúvá a körülbelül félszázaléknyi 
sósav teszi. A sósav az egészséges gyomor
falat nem támadja meg, mert a sejtek véde
kezni tudnak ellene. Sajnos azonban meg
történhet, hogy körülírt helyen, például 
érgörcs következtében, a sejtek vérellátása, 
elégtelen, elienállóképeségük csökken, itt 
a nyálkahártyát megemészti a sósav és 
fekély keletkezik Elősegíti a gyomor
fekélyképződést még az is, hogy néha*



132

íavarok következtében, több sav terme
lődik a kelleténél és gyomorsavtúltengés 
áll elő. Ennek ellentéte a gyomorsavhiány, 
amikor a gyomorsavképződés nem a szük
séges mértékű. Pedig a sósavnak a gyomor
működésben fontos szerepe van, egyrészt, 
mert fertőtlenít s nem engedi elhatal
masodni a 40°C hőmérsékleten könnyen 
meginduló erjedési és rothadási folyama
tokat, másrészt mert hatékonnyá teszi a 
gyomornedv fehérjebontó erjesztőjét, a 
pepszint. A pepszin hatására a fehérjék 
kisebb molekulákra, a több aminósavból 
álló polipeptidekre esnek szét. A pepszinen 
kívül a gyomornedvben van még egy másik 
erjesztő is, az oltó, amely a tejben lévő 
fehérjét, a kazeint csapja ki. Ennek az 
a célja, hogy a tej ne szaladhasson emész
tetlenül keresztül a gyomron, hanem a 
kicsapott fehérjepelyheket a pepszin kellő
képpen szétszedhesse. A  gyomornedv har
madik erjesztője a zsírt hasító lipaze, ez 
azonban csak a finom részecskékre szét
osztott, emulgeált zsírra hat, mint amilyen 
például a tej zsírja.

Hogy a gyomornedv kellő mennyisége 
meg ne változzék, az étkezés közben fo
gyasztott víz a gyomor felső görbülete men
tén átfolyik a bélbe, —  ha nem túlságosan 
hideg. Hogy az eledel mennyi ideig tar
tózkodik a gyomorban, az elsősorban az étel 
minőségétől függ. Minél zsírosabb az étel, 
annál tovább marad a gyomorban, mivel 
a zsír a gyomornedv képződését csökkenti. 
Így egy pohár tej már egy-két órán belül 
eltávozik a gyomorból, egy tálnyi tőtt 
paraj csak két-három óra múlva, 10 deka 
füstölthús négy-öt, a szardínia hat órán 
túl is bennmarad. A gyomorból az eledel 
csak akkor távozik, ha teljésen elpépese- 
dett és kellőképpen megsavanyodott. A 
megemésztett tártál om lassankint eljut a 
bélfelöli gyomorszáj (pilorusz) részéhez. A 
pilorusz voltaképpen záróizom, amely állan
dóan zárva van, csak bizonyos időközökben 
nyílik ki pillanatokra, hogy a gyomortar
talmat apródonként a bélbe engedje. A 
záróizom tulajdonképpen a sósav hatására 
nyílik ki, de amint a savanyú gyomor- 
tartalom a bél falát érinti, ismét' bezárul 
és addig marad zárva, míg a bélnedv ’ úgos 
vegyhatásával a savanyú gyomortartalmat 
teljesen semlegessé nem tette.

A  tápcsatorna föl ytatása a gyomron túl 
a bél. A  gyomor után következő vékony 
bélrészletet tizenkétujjnyi bélnek nevezzük. 
Ezt követi a hosszú vékonybél és a rövid, 
zömökebb vastagbél. A vékonybél és a vas
tagbél találkozási helyén találjuk a vak
belet, egy ökölnyi bélkidudorodást, ame
lyen a kisujjnagyságú féregnyúlvány van. 
Énnek a féregnyúlványnak a gyulladását 
szokták yakbéigyulladásnak nevezni. A bél

csatorna a rövid végbélben végződik. Az 
egész bélcsatorna hossza élő emberben 
körülbelül két és fél méter, régebben hat
nyolc méter hosszúnak .vélték, mert a holt 
ember bele megereszkedik és lényegesen 
megnyúlik. A hasüregben a belünk ide- 
oda hajló kacskaringók alakjában, egy 
tömegben helyezkedik el, ezt a vastagbél, 
mint valami keret, veszi körül, jobboldalon 
felmegy a májig, majd vízszintesen átvág 
a baloldalon lévő léphez s innen lefelé 
halad a medencébe. Hogy a felület nagyobb 
legyen, a bélfal belsejében körülbelül 800 
harántredő van. Ezt a belső felületet azon
ban még sokkal jobban megnövelik a bél- 
bolyhok, amelyek mint apró szőrszálak 
még bársonyossá is teszik a bélfalat. Több 
mint ötmillió van belőlük, s így körülbelül 
az ötszörösére növelik a bélfelületet. A 
bélbolyhok élénken mozognak s közben 
mint kis szivattyúk magukba veszik a bél
tartalmat. A bélnek jellegzetes lengő és 
továbbító mozgása van, az első a keverés, 
a másik a továbbjuttatás célját szolgálja. 
Átlagosan azt mondhatjuk, hogy körülbelül 
20—24 óráig tart, míg a bélrendszeren át 
a béltartalom a végbélbe jut.

Amikor a táplálék elhagyja a gyomrot, 
még csak félig megemésztett állapotban 
van. A bélben azután a bélnedv által folyta
tódik az emésztés. A bélnedv azonban 
nemcsak a bél nyálkahártyájában terme
lődő különféle mirigyek váladéka, hanem 
hozzákeveredik még két nagy mirigy ter
méke, a hasnyálmirigyé és a májé. Ez utóbbi 
az epe. A  60— 70 gramm súlyú hasnyál
mirigy naponta 200 köbcentiméter váladé
kot termel, a másfélkilogrammos máj, 
szervezetünk legnagyobb mirigye, naponta 
700—800 köbcentiméter epét készít. Az 
epét az epefestékek Vörössárga színűvé 
és az epesavak keserű ízűvé teszik. Epe 
nemcsak emésztés idején, hanem állandóan 
termelődik, az emésztési szünetekben nem 
a bélbe ömlik, hanem a körülbelül 50 köb- 
centiméter ürtartalmú epehólyagban gyűlik

20. ábra. A vakbél
A képen alulról betorkollik a vékonybél. A balra lévé 

kis nyúlvány a féregnyulvány
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össze. Az epehólyagban az epe besűrűsödése 
következtében kövek képződhetnek, ezek 
az epevezetékben megakadhatnak s meg
akadályozzák az epe kifolyását. Ilyenkor 
az epe a vérbe kerül, emiatt megfestődik 
a bőr, a szaruhártya, ezt sárgaságnak hív
juk.

A  bélnedvben számtalan erjesztőt talá
lunk. Fellelhetjük benne a fehérjeemésztést 
szolgáló tripszint és erepszint, a keményí
tőt hasító amilázt, a zsírokat bontó lipazt. 
A  táplálékot, hogy a felszívódásra alkal
massá váljék, teljesen fel kell oldani. Ennek 
céljából tekintélyes folyadékmennyiségre 
van szükség. A bél körülbelül 20 milliónyi 
kis mirigye naponta öt-tíz liter bélnedvet 
termel. A bélnedv az erjesztők segítségével 
szétszedi az egyes tápanyagokat, kis mole
kulákra hasítja, s a különböző vegyületeket 
vízben oldhatóvá teszi. Ételeinkben azon
ban vannak olyan alkatrészek is, amelye
ket emésztőnedveink nem tudnak szét
szedni. Ilyen ellenálló anyag a cellulóz. 
A vastagbélben azonban körülbelül 70- 
féle baktérium miliiárdjai élnek, ezek az 
odajutó béltartalmat erjesztik, rothasztják, 
Emellett azonban olyan eriesztőt is ter
melnek, amely a cellulózét hasítja, fel
bontja alkatrészeire. így a cellulóza egy 
része is értékesül.

A  felszívódás székhelye a vékonybél. A  
béltartalom a vastagbélben besűrűsödik, 
mert ott már a víznek nagy része is fel
szívódik. A vastagbél tartalma, a bélsár, 
a meg nem emésztett táplálékrészecskéken 
és a bél által kiválasztott termékeken kívül 
főleg, körülbelül egyharmadnyi mennyiség
ben, baktériumokat tartalmaz.

A  bél üregéből főleg a bélbolyhokon 
keresztül a felszívódott tápanyagféleségek 
közül a zsír a nyirokba, a cukor és az amino- 
sav a vérbe kerül. A bélerekben össze
gyűlt vér a májba vezetődik. A máj egyéb 
számos tevékenysége mellett egyrészt mé
regtelenítő szerv, mert minden a bélből 
felszívódó anyagot ellenőriz, s ha szükség 
van rá, a mérgeket közömbösíti, ezenkívül 
raktárnak is tekinthető, mert a szervezet 
számára felesleges mennyiségben jelenlévő 
anyagokat átalakítja, elraktározza.

Napjainkban igen sok ember szenved 
székrekedésben. Ilyenkor a vastagbélben 
nagyobb mennyiségű béltartalom halmo
zódik fel s a kellő időn túl benne marad. 
Ennek egyik oka az lehet, hogy a bél- 
izomzat görcse miatt nem tud tovahaladni 
a béltartalom, vagy hogy a bélizomzat 
annyira elernyed, hogy nem továbbítja 
a tartalmat. Hozzájárulhat a székrekedés 
kialakulásához még az is, hogy táplálékunk 
nem tartalmaz elegendő salakanyagot, 
amely kellő mozgásra serkentené a bél- 
jzomzatot. A  székrekedést a különböző

2 T ábra. A bélfal
A felső ábrán a felvágott bél belső redőivel, a középsőn 
a fedőkön elhelyezkedő bélbolyhók ezrei, az alzőe 

néhány bólboholy keresztmetszete.
6*
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M. rfira. A béltartalom tovahaladSsa a bélmozgís
• következtében

okoknak megfelelően kell kezelni. Használ- 
hatunk hashajtó sókat, amelyek nem szívód
ván fel, vizet szívnak magukba és tömegük
kel fokozott bélmozgást idéznek elő. Célt 
érhetünk a bélfalizomzatot mozgásra ser
kentő ricinusoiajjal is. Használhatunk be
öntést, amely felpuhítja a besűrűsödött 
béltartalmat és a víz tömegével fokozott 
összehúzódásra serkenti az izomzatot. A 
bélizomzat görcsét ópiummal megszüntet
hetjük, de ez a gyógyszer alkalmas a túl
ságosan élénk, felingerelt bélmozgások csil
lapítására is.

Az idült székrekedéssel gyakran párosul 
az aranyér. Ilyenkor a bél nyálkahártyá
jának ereiben a bélsár által összeszorítva 
a vérkeringés akadozik és \z erek kitágulnak, 
néha megrepednek é; vérzés keletkezik. 
Gyakori ismét'/'léskor gyulladásba jönnek 
és csomókká keményednek. Súlyos esetben 
nagy fájdalmak között a szilvanagyságot 
te elérhetik ezek a csomók.

.4 h o r m o n o k  v i  ! ág a
Testűnk különböző szerveinek egyöntetű, 

összehangolt működéséről az idegrendszer
fondoskcdik. Az utóbbi időkben azonban 

iderült, hogy az idegrendszer mellett még 
egy másik berendezés is ügyel arra, hogy 
a kapcsolat az egyes szervek között minél 
szorosabb legyen. Ez az úgynevezett belső 
elválasztásos mirigyek rendszere, amelyek 
vegyi anyagok segítségével a vér útján 
létesítenek kapcsolatot a szervezet egyes 
részei között. Már régen észrevették egyes 
kutatók, hogy vannak szervezetünkben 
olVan mirigyek, amelyeknek nincs a váia- 
d « c ‘ kivezetésére szolgáló csőrendszerük. 
EbfeA arra következtettek, hogy valószí

nűleg váladékuk sincs. Csak néhány év* 
tizede derült ki, hogy ezek a mirigyek is 
termelnek váladékot, csakhogy ezt a mirigy- 
sejtek egyenesen a vérnek adják át, tehát 
mintegy beleválasztják közvetlenül a vérbe, 
ezért belsőelválasztásos-rendszerű mirigyek
nek nevezték őket. E mirigyeknek mind-, 
egyike különleges összetételű vegyületet, 
hatóanyagot, néha többfélét is termel:, 
a hormonokat. Ezek az erjesztőkhöz ha
sonló, rendkívül hatásos anyagok, igen cse
kély, szinte alig mérhető mennyiségben 
fordulnak elő a vérben, mégis nagy hatás
sal,lehetnek egyes szervekre vagy sejtekre, 
amelyeket működésükben serkentenek vagy 
gátolnak. Szervezetünk sok belsőelválasz- 
tásos mirigyet rejteget magában, ezek közü! 
megemlítjük a pajzsmirígyet, a mellék
pajzsmirigyet, a mellékvesét, az agyalapi 
mirigyet, a csecsemőmirigyet. Kívülük 
találunk még olyan mirigyeket is, amelyek 
kettős működést fejtenek ki, hormont ter
melnek és emellett még más váladékot is. 
Ilyen például a hasnyálmirigy, a here, a 
petefészek. A belsőelválasztású mirigyek 
működés tekintetében egymással is szoros 
kapcsolatban állanak. Mivel rendkívül 
csekély mennyiségű hatóanyagot termel
nek, az összehangolt gépezet szabályos 
működésébe könnyen hiba, csúszhat. Ilyen
kor egyik vagy másik mirigy a szükséglet
nél fokozottabban (hiperfunkció), vagy ki 
nem elégítő módon, hiányosan (hipofunkció) 
működik.' A mirigyekből ma már sike
rül olyan kivonatokat készíteni, amelyek 
a-hatásos hormonokat tartalmazzák. Ezek 
a hormonok éppen úgy hatnak, mintha 
azokat a szervezet saját mirigye állította 
volna elő, Ha csökkent működéssel állunk 
szemben,; akkor ilyen hormonadagolással 
segíteni tudunk a bajokon. A hormonok 
egy részét azonban nemcsak állati szervek
ből tudják kivonni és a gyógyászatban 
felhasználni, hanem egyeseket vegyi úton, 
mesterségesen is sikerül előállítani. Bár 
az egész belsőelválasztásos tudományág 
alig hatvanéves, ma nem ismerünk az orvos- 
tudományban olyan ágat, amely ne hasz
nálná gyógyszerül a hormonok nagy részét.

Az agyalapi mirigy (hipofízis) pontosan 
a koponyánk középpontjában, az agy
alapon található kis, borsónyi szerv. Ki
csinysége ellenére három : elülső, középső 
és hátulsó lebenyből áll. Működésével 
mintegy irányítja a többi belsőelválasztású 
mirigy tevékenységét azzal, hogy vagy 16- 
féle hormont állít elő. Az elülső lebenye 
termeli a növekedési hormont. Ha fiatal 
korban túlsók állítódik elő ebből a ható
anyagból, óriások, két méteren felüli 
emberek alakulnak ki. Ha viszont a mű
ködés csökkent, -törpék keletkeznek. Ugyan
itt termelődnek azok a hormonok, amelyek
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S tejelválasztást megin
dítják és amelyek a pajzs- 
mirigy, a mellékpajzsmi
rigy, a mellékvese és r.z 
ivarmirígyek működését 
serkentik. A  középső le
beny, az intermedia, a 
halakon a párzás idején 
megjelenő bőrszínfolto
kat, »nászruhát« létesíti.
A  hátulsó lebeny egyik 
hormonja a vízforgalmat 
szabályozza. Ha ez hi
ányzik, az állandó vizelet
kiürítéstől nincs nyugta a 
betegnek. A  napi vizelet 
mennyisége a 2 Ö litert is 
elérheti. De rögtön meg
szűnik a zavar, ha egy
két köbcentiméternyi há
tulsó lebeny kivonatot jut
tatunk a beteg szerveze
tébe. Egy másik hormon 
a szüléskor a méh izom- 
zatának összehúzódását 
segíti elő, azonkívül a 
bél izmait is mozgásra 
serkenti. Az orvosi gya
korlat ma sokszor igány- 
beveszi őket, amikór szü
léskor a mébizomzat ki
merül, vagy hasműtétek 
után, ha a bélmozgás nem 
akar megindulni. A há
tulsó lebeny működésza
varainak következtében 
rendkívül elhízhatunk, 
vagy annyira lesoványod
hatunk, hogy ebbe bele 
is pusztulhat-a szervezet.

A  nyakon elől két le
benyben helyezkedik el a 
2S— 60 gramm súlynyi 
pajzsmirígy. Szervezetünk 
testi és lelki kialakulására, 
valamint az égésfolyama
tok mértékére hat. Ha fia
tal korban hiányosan mű
ködik a pajzsmirígy, akkor szellemileg Igen 
gyengén fejlett, törpenövésű, úgynevezett 
kretének alakulnak ki. Ha felnőtt korban va
lamilyen betegség következtében csökken a 
pajzsmirígy működése, akkór a beteg érdek
lődése a körülötte történő dolgokkal szem
ben eltompul, nyákbőrűság fejlődik ki, 
duzzadt lesz a bőr, kifejezéstelen az arc, 
a. szívverés ritkul, a vérnyomás csökken. 
A pajzsmirígy hatóanyaga a thiroxin nevű 
hormon, amelynek szerkezetében a jód 
nevű elem is szerepel. Ha nem ál! elegendő 
jód a szervezet rendelkezésére, kifejlődik 
a. golyva. Ilyenkor a pajzsmirígy mirigy- 
sejtjeit összetartó kötőszöveti rész megnő,

mire a nyakon duzzanat, majd daganat
keletkezik. Egyes vidékeken nagyon el
terjedt ez a betegség. Ezeken a helyeken 
a hatóságok jódos konyhasó vagy jódos 
gyógyszerek nyújtásával igyekeznek a. ba
jon segíteni. Á pajzsmirígy azonban úgy 
is megnövekedhet, hogy a mirígytermelő 
része . gyarapodik s ennek megfelelően a 
kelleténél több hormon termelődik. Ez az 
úgynevezett Basedow-kór, mikor a beteg 
szeme kidülled, erősen lesoványodik, ide
gesség, szívdobogás, reszketés gyötri. A 
mirigy működésváltozását alapanyagcsere- 
vizsgálatokkal szokták megállapítani, ami
kor a bizonyos idő alatt fogyasztott oxigéÉ
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mennyiségéből következtetni lehet a szer
vezetben végbemenő égések fokozott vagy 
csökkent voltára. Nyugalommal, magas
lati'levegőn való tartózkodással vagy ope
rációval lehet segíteni a basedowos bete
geken.

Mellékpajzsmirigyünk néhány kis rizs- 
_szemnyi szervecskcből áll. Kicsinysége 
ellenére működése életfontosságú, mert ha 
valamilyen okbói eltávolítódik, néhány 
napon belül görcsök közepette elpusztul
hatunk. A mellékpajzsmirigy hormonjával 
szabályozza a szervezet a mész forgalmát s 
a vérben lévő mész kellő mennyiségben 
való tartásával az idegek ingerlékenységét 
csökkenti. Ha hiányzik a megfelelő meny- 
nyiségtl mész. már olyan ingerek is, amelyek 
egészséges állapotban semmi zavart sem 
okoznak, súlyos görcsöket váltanak ki.

A mellékvese a két vese fölső végén talál
ható apró, 7— 12 grammnyi szerv. Nem 
egységes szerkezetű, két állományt, a velő- 
és a kéregállorhányt különböztetjük meg 
rajta. A velőállomány állítja elő az adrena
lint, a legerősebben ható hormonok egyikét, 
amelynek hatására a többi között szűkül
nek az erek, erősödik a szívműködés, növe
kedik a vérnyomás, mozgosítódik a máj
ból a cukor. A kéregálfomány a kortin 
nevű hormont gyártja, ez szabályozza 
a szervezet konyhasóforgalmát, megakadá
lyozza a vér besűrűsödését. Ha hiányzik 
a szervezetből, a beteg bőre megbámul, 
ezért nevezik bronzkórosoknak a hiányos 
mellékveseműködésben szenvedő betege
ket.

A  hasnyálmirigy az emész
tőnedv mellett még az insu
lin nevű hormont is termeli. 
Ez a hatóanyag a szervezet 
cukorforgalmát szabályozza, 
ha hiányzik, akkor a vize
letbe kerül a szervezet szá
mára egyébként oly fontos 
cukor, ez a cukorbetegek jel
lemző kórtünete. Ha szerve
zetünkbe a kelleténél több 
cukor kerül, akkor az az ín- 
sulin hatására a májban fet- 
raktározódik. Az insulin hiá
nyakor a cukrok nem tudnak 
úgy elégni, mint ahogy ez 
szükséges lenne, ennek kap
csán a zsírok sem építődnek 
úgy le, mint az egészséges 
szervezetben, mérges anyag- 
cseretermékek keletkeznek, 
amelyek annyira felhalmo
zódhatnak, hogy a beteg el
veszti eszméletét s ha idejé
ben nem segítenek rajta, el 
is pusztul.

Mind a petefészek, mind a 
herék nem is egy, hanem 

többfajta hormont termelnek. Hatásukra 
alakulnak ki a nemekre jellemző, a nemi 
érettséget jelző úgynevezett másodlagos 
nemi vonások, mint amilyen férfinál a 
bajusz, szakáll, szeméremszőrzet, hangvál- 
tozás. vagy a nőnél a szeméremszőrzet, az 
emlők, a medence kialakulása. A petefészek 
hormonjainak hatására fejlődik ki a méh 
s változik át úgy a nyálkahártyája, hogy 
a megtermékenyített pete felvételére alkal
massá lehessen.

Találunk a belsőelválasztásos mirigyek 
között olyanokat is, amelyek működése 
még egyáltalán nem tisztázott. Ilyen a 
csecsemőmirigy, amelyről csak azt tudjuk, 
hogy fiatalkorban a növekedést segíti elő, 
vagy a koponyaűrben elhelyezett tobozi 
mirigy, amely az ivarmirígyek idő előtti 
kifejlődését akadályozza meg.

G o n d o l j u n k  a v i t a m i n o k r a !
Mikor a táplálkozástan alapjait körül

belül harminc évvel ezelőtt tisztázottnak 
véltük, senki sem kételkedett abban, hogyha 
szervezetünk megkapja a szükséges napi 
fehérje-, szénhidrát-, zsír-, különféle só- és 
vízadagját, akkor mindenről gondoskodtunk 
számára, amire csak szüksége lehet. Amikor 
azonban e feltevésből kiindulva fehér kísér
leti patkányokat vegytiszta tápanyag
keveréken igyekeztek tartani, kiderült, 
hogy az állatok minden igyekezet ellenére 
hosszabb ideig nem voltak életben tart
hatók. Ha azonban a vegytiszta táplálé
kok mellett már csak egy csepp friss tejsí
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is kaptak, nem pusztultak el. Ebből az 
következtethető, hogy abban a csepp tej
ben valamilyen új. eddig nem ismert anyag
nak kell rejtőzködnie, amely az élet fenn
tartásához feltétlenül szükséges. Ezt az 
anyagot nevezték el vitaminnak. Később 
még az is kiderült, hogy nem is egy ilyen 
anyag létezik, hanem több, ezért ezeket 
az A, B, C betűivel jelölték meg s ezért 
is A, B, C stb. vitaminokról beszélünk. 
Sőt idővel még az egységesnek gondolt 
vitaminok között is akadt olyan, amely 
külön részekre bontható, ezeket számmal is 
megkülönböztették egymástól, például B„ 
Bs. B, vitamin.

Tekintettel arra, hogy szervezetünk a 
maga erejéből nem tud vitaminokat elő
állítani. ha ezek hosszabb ideig hiányoznak 
táplálékunkból, avitaminózisban beteg
szünk meg, sőt ha nem jutunk idejében 
hozzá, a hiányba bele is pusztulhatunk. 
Újabb ismereteink alapján sok betegség
ről, sőt járványosnak vélt betegségről is 
kiderült, hogy vitaminhiány okozza, s ennek 
estek százezerszámra áldozatul az emberek. 
Ma már mindezek a bajok megfelelő vitamin- 
adagolással gyógyíthatók. Mégis minden 
embernek érdeklődnie keli a vitaminkérdés 
iránt, mert újabban azt is megállapították, 
hogy a teljes vitaminhiány okozta avita- 
"ninózisbetegségek és az egészséges állapot 
között adódnak igen gyakran olyan hely
ietek is, amikor kapunk ugyan vitamint, 
de nem annyit, mint amennyire szükségünk 
lenne. Ilyenkor alakul ki az úgynevezett 
hipovitaminótikus állapot, amely nem súlyos 
kórtünetek képében jelentkezik, hanem apró, 
de azért elég kellemetlen elváltozások alak
jában. Ilyen például a tavaszi fáradtság
érzés. vagy a fokozott mértékű foghús- 
vérzés. Ezeknek a kisebb jellegű zavarok
nak esetleg nincs is nagyobb jelentőségük, 
ha nem párosulnának mindig azzal, hogy

ekkor szervezetünk ellenállóképessége is 
nagy mértékben csökkeh, tehát sokkal köny- 
nyebben betegszünk meg. Nem ritkán egy 
influenzajárvány alapja is ilyen részleges 
vitaminhiány. Ugyanekkor természetesen 
munkaképességünk is csökken, s éppen 
ezért kell mindenkinek ezzel a kérdéssel 
tisztában lennie.

Egyes vitaminok között vegyileg igen 
nagy különbség van. ennek megfelelően 
viselkedésük és oldódási viszonyuk is 
más és más. így az A, D. E-vitamin zsír
ban a B-vitaminok és a C-vitamin vízben 
oldódik.

Az A-vitaminnak vagy hámvédelmi vita
minnak a szervezetben való szerepe főleg 
a hám, szövet, a nyálkahártya, szarúhártya 
működésével áll kapcsolatban. A  hipo- 
vitaminózis esetén könnyebben kapunk 
torokgyulladást, hörghurutot, bőrkeléseket. 
Részleges hiányának legelső tünete, hogy 
szemünk a hirtelen sötétséghez nem tud 
alkalmazkodni, ez az anyag tudniillik 
résztvesz a szem recehártyájának festék
anyagképzésében. Teljes hiányakor fél
homályban egyáltalán nem látunk (farkas- 
vakság), majd szemünk is elpusztulhat. 
Ha a gyermek egyáltalában nem kap 
A-vitamint, a növésben visszamarad. Az 
A-vitamin csak állati termékekben, csuka
májolajban, nyári tejben és tejtermékek
ben, tojásban, valamint a szárdinaoíajban 
található. Ezenkívül egy növényi festék
anyagból. különösen a sárgarépában és 
a zöld főzelékfajtákban fellelhető karóim
ból is képződhet májunkban. Ezért fontos, 
hogy minél több friss, színes főzeléket 
fogyasszunk. Az A-vitamin hőérzékeny, 
főzésközben nagyrésze elpusztul, a karot.in 
a főzést kibiria.

A B-vitamin csoportjai résztvesznek az 
idegműködésben, befolyást gyakorolnak a 
vérképzésre, s fontos szabályozói a sejt
légzésnek. Ha az aneurin. vagy B,-vitamin 
hiányzik/ akkor a különösen Keleten ren
geteg áldozatot követelő beri-beri beteg
ség keletkezik. Egy másik B-vitamín 
hiány-betegség a peilagra. ezt a nikotin- 
savamid nevű vegyüiettel gyógyíthatjuk. 
A hemogen nevű B-vitaminfajta a vér
képzés nélkülözhetetlen kelléke. A fiatal 
szervezetek fejlődéséhez feltétlenül szüksé
ges a B-vitamin, a riboflavin. A részleges 
B-vitaminhiány először étvágytalanságban, 
reumás izomfájdalmakban jelentkezik. A 
B-vitaminok főforrása az élesztő, a máj 
és a minél több korpát tartalmazó liszt. 
Ezért, ha választhatunk fehér és barna 
kenyér között, mindig a barnát válasszuk, 
mert ez nemcsak ízletesebb, hanem egész
ségesebb is.

A magyar nép leginkább C-hipovita- 
minózisban szenved. Különösen télen és



tavasszal érezzük hiányát, amelynek els8 
tünete a tavaszi fáradtságérzés, a foghús- 
Vérzés, a bőr alatti vérzés. Ilyenkor a beteg
ségekkel szemben való ellenállókénességünk 
is nagy mértékben csökkent. A C-avitami- 
nózis következménye a skorbut. A C-vita- 
min főforrásai a friss zöld főzelékek és gyü
mölcsök. A C-vitamin igen kényes vegyület, 
nem bírja a főzést és a tárolást. Éppen ezért 
rendkívül fontos, hogy lehetőleg friss 
áru kerüljön asztalunkra, mert néha már 
napok alatt is rohamosan csökken a gyümöl
csök és főzelékfajták vitamintartalma. 
Az ételek elkészítésénél pedig arra kell 
ügyelnünk, hogy ne sokáig főzzük őket, 
hanem lehetőleg csak pároljuk, mert a 
főzés közben a C-vitamin tönkremegy. 
A  burgonyát ne hámozva, hanem csak 
héjában főzzük, mert a hámozottból a 
C-vitamin kioldódik a főzővízbe és kárba-
VÉ3Z.

Az embernek napi átlagos C-vftamin- 
mennyisége 50 milligramm. Munka esetén 
a szükséglet napi 100— 120 milligrammra 
nő. Fokozott C-vitamin igénye van a fejlő
désben lévő gyermeknek, lázas betegnek és 
a terhes anyának. Legfontosabb C-vitamin 
táplálékunk a zöldpaprika, kelkáposzta, 
bimbóskel, paraj, télen a burgonya és a 
savanyúkáposzta, a gyümölcsök közül a sza
móca, citrom és a csipkebogyó. Szerve
zetünk nem tudja tárolni, ezért megszer
zéséről állandóan gondoskodnunk kell. Cse
csemők is szenvedhetnek C-avitaminózist, 
ha állandóan csak forralt tehéntejet kapnak. 
Ennek elkerülése céljából jó, ha naponta 
néhány csepp paradicsomlevet vagy málna
szörpöt keverünk a táplálékukba.

D-vitamin hiányakor angolkór, raohitis 
keletkezik. A D-vitamin a szervezet mész 
és foszfor anyagcseréjét szabályozza, hiá
nyakor nem rakódnak !e ezek a sók 3 cson
tokban. ezek puhák maradnak, elgörbülnek, 
szabálytaian alakot vesznek fel. Fő D- 
vitaminforrásunk a csukamájolaj. Főleg 
gyermekeinknek adjuk ezt. különösen télen. 
Nyáron nincs csukamájolajra szükségünk, 
mert a napfény hatására a D-vitamin elő- 
anyagából a bőrünkben lévő ergosztennből, 
a bőrfelületünkön hatásos D-vitamin lesz. 
Télen a napsütést kvarclámpával helyet
tesíthetjük, mert az eoben lévő ibolyántúli 
sugarak a napfényhez hasonlóan hatnak.

Megemlíthető még az E- vagy szapo
rodási vitamin, amelyre akkor van szüksé
günk, amikor a megtermékenyített pete 
cnágyazta magát a méh nyálkahártyájába 
és fejlődni kezd. Ha a szervezetben nincs 
elegendő E-vitamin, a magzat kihordását 
veszély fenyeget! elvetélés következhet be. 
Hím szervezeteknél E-vitamin hiányára 
az ondóseitek kialakulásában keletkeznek 
zavarok, a megtermékenyítésre -képtelen
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egyedek keletkeznek. A leggazdagabb E*
vitaminforrásaink a különféle csirák, mint 
búza-, rozs-, kukoricacsíra olaja s jelentő
sebb mennyiséget tartalmaz még a saláta 
és a kelkáposzta is.

Újabban mindinkább felismertük a 
K-vitamin jelentőségét, amelyről kiderült, 
hogy a véralvadás folyamatánál nélkülöz
hetetlen. Sok van belőle a lucernában. 
Hasonlóan ismertük fel a H-vitamin 
fontosságát, amelyről kiderült, hogy a 
baktériumkultúrák fejlesztése érdekében 
már régóta használt, ismert vegyület.

K i v á l a s z t ó  s z e r v e i n k
Szervezetünk valamennyi sejtje élet

tevékenysége közben a legkülönbözőbb táp
anyagokat fogyasztja, ugyanakkor több
kevesebb salakanyag is halmozódik föl 
bennük. Minél könnyebben szabadulnak 
meg sejtjeink az őket terhelő salakanya
goktól, életképességük annál tovább, tart. 
A sejtek a salakanyagoktöl való gyors
megszabadulás céljából minden fölös 
anyagukat a vérbe szórják, hogy az el
szállítsa. Ha a sejt vérellátása rossz, 
hamarosan megöregszik s végül a benne 
összegyűlő salakanyagoktól elpusztul.

A vérbe került salakanyagoknak azon
ban szintén el kell távozniuk a testből, 
különben a szervezet megmérgeződik és 
elpusztul. Ezt a fontos munkát nem is 
egy szerv végzi. Szervezetünk legfonto
sabb kiválasztószervei a tüdő, a vese, a 
bőr s nem utolsósorban a vastagbél kivá
lasztó mirigyei. A tüdőn keresztül a gáz
alakú termékek, főleg a széndioxid távozik. 
Az oldott anyagoknak legfontosabb kivá
lasztó szerve a vese. A hasüreg hátulsó 
részén, közvetlenül a rekeszizom alatt talál
hatjuk meg ezt a barnás, babalakú, 10 
centiméter hosszú és 5 centiméter széles, 
páros, kétoldalt elhelyezkedő szervet. Köz
vetlenül a nagy ütőér mellett fekszik, ahon
nan még nagy nyomás alatt vastag éren át 
kapja a vért. A vesén naponta körülbelül 
500 liter vér folyik át, hogy a salakok el
távolítása a kívánt mértékben megtörtén
hessék. Ha a vesét kettévágjuk, egy kéreg 
és egy velőállományt észlelünk rajta, azon
kívül a homorú közepe felé egy üreget, 
a vesemedencét, amelyből egy csővezeték, 
a húgycsővezeték vezet a húgyhólyagba. 
Ha mikroszkóppal szemléljük a vese szer
kezetét, a kéregállományban számtalan 
kettősfalú, zacskószerű kis képződményt 
(glomerulusokat) vehetünk észre. Ezeknek 
az úgynevezett, vesetestecskéknek zacskó
jában egy rendkívül finom erekből álló 
érgomolyag helyezkedik el. Az érgomolyag- 
ból a vérnedv átlép a zacskó két fala közé- 
ahonnan a még ma sem teljesen tiszta,

>6. ábra. A vese keresztmetszete 
1. vesemedence, 6. velőállomány, 8, vesepiramisok, 

10. húgycső

zott működésű húgycsövecske indul ki. 
A vesetestecskék száma rendkívül nagy, 
vesénként körülbelül egy millió, Ha az 
ér és a vizeletkészítő rendszer felületét 
egészben, vízszintesen ki tudnók teríteni, 
akkor mindkét veséből egyenként körül
belül két négyzetméternyi felületet kap
nánk. Viszont a vesetestecskék bői kiinduló 
húgycsövecskék is szinte elképzelhetetlenül 
hosszúak. Az ide-oda kanyargó rendszerű 
csövecskék egyenként körülbelül öt centi
méter hosszúak, úgyhogy egy vesében el
helyezkedő vezetékrendszer 50 kilométer 
hosszú. A vesetestecskékben s a vele kap
csolódó húgycsövecske-rendszerben készül 
a vizelet; Rendkívül finom műszerekkel 
végzett vizsgálatok segítségével megállapí
tották, hogy a vesetestecskék által, készí
tett szüredék naponta átlagosan 6Ö liter, 
ennek azonban nagy része a húgycsövecs
kékben való átfolyás közben újból fel
szívódik és ismét a vérbe kerül. Ennek 
viszont az a következménye, hogy 60 liter 
szürletből csak egy-két liter vizelet képző
dik. Sőt még az is valószínű,hogy a húgy
csövecskék egyes anyagokat maguk is 
kiválasztanak a vérből, s ezzel is sűrítik 
a vizeletet. Az elkészített vizelet az egyre 
vastagodó vezetékeken a vesemedencébe 
kerül, ahonnan a húgyelvezető csövön át 
a húgyhólyagba csepeg. Itt lassankint 
összegyűl a két vese terméke s mire a 200—-

250 köbcentiméternyi mennyiséget eléri, 
vizelési inger keletkezik. Erre a hólyag
záró izom akaratunktól irányítva kinyílik 
s a vizelet a szervezetből a bennelevő sok 
salakanyaggal együtt eitávolítódik.

Hogy a vesék milyen fontos működést 
fejtenek ki, azt azokon a betegeken észlel
hetjük, akiknek veseműködése különböző 
okokból felmondja a szolgálatot s a beteg 
saját salakanyagaitól megmérgezve az 
úgynevezett urémiában elpusztul. A vese 
finom szerkezeténél fogva különben is 
nagyon érzékeny. Izgató szerek, kávé, 
alkohol, dohány mértéktelen fogyasztása 
vagy a baktériumok mérgei hamarosan 
árthatnak néki. Ezért ajánlatos minden 
torokgyulladás után a vizeletet megvizs
gáltatni, nem ártottak-e a gyulladást okozó 
baktériumok mérgei a vesének, hogy azután 
ez ellen még idejében védekezhessünk. Néha 
egyes tápanyagok túlságos fogyasztása 
miatt különlegesen sűrű vizelet választó
dik el, mire homok vagy kis kövek képződ
hetnek a vesemedencében, vagy a húgy
hólyagban. Ha ezek a húgyvezető csövek
ben megakadnak, rettenetes fájdalmak 
keletkeznek s ha idővel maguktól nem csúsz
nak át, csak műtéttel tudjuk őket eltávolít
tatni.

A napi vizelet mennyisége rendkívül 
sok körülménytől függ s ennek megfelelően 
igen változó. Naponta átlagosan másfél
liter vizeletet ürítünk, de rendes körülmé
nyek között a mennyiség 400 köbcentiméter 
és három liter között ingadozhat. Egyes 
betegségek alkalmával, így cukorbetegség
nél. vagy az agyalapi mirigy hiányos mű
ködésénél tíz literre, sőt még ennél többre 
is növekedhet a napi mennyiség.

Egy felnőtt ember napi vízfelvétele át
lagosan három liter, de ez hőség idején 
nyolc literre is növekedhet. Ugyanakkor 
a szervezetben is a tápanyagok elégése 
következtében körülbelül fél liter víz kép
ződik, úgyhogy az összes vízkiválasztó 
szerveinkkel, a vesével, tüdővel (vízpárával), 
béllel és bőrrel naponta három és fél vagy 
még ennél is több vizet távolítunk el.

A vese mellett fontos kiválasztó szervünk 
a bőr is» A bőr élettevékenysége rendkívül 
fontos, amit abból következtethetünk, hogy 
ha megakadályozzuk működését, mint ezt 
a középkori rr u atságok alkalmával a test
nek aranyfestékkel való bevonásával cse
lekedjék, ebbe bele is pusztulhatunk. A 
súlyos égési sérülések, amikor a bőrfelület 
egyharmada elpusztul, szintén halált okoz
nak. A bőr kiválasztótevékenységét egyes 
kutatók egyenlőgjik tartják egyik- vesénk 
munkájával. Bőrünk mirigyei, a verejték
elválasztó és a faggyúmirígyek sok salak
anyagot szállítanak a felületre. A verejték- 
mirigyek által kiválasztott váladéknak a
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s y .  ő b v a . Hajszál és haj gyökér 
J. haíszá 1, 2. izom, 3. verejtékmirigy, 4. faggyú- 

mirigy, 5. hajgyökér

bőrből való elpárolgása nagyban hozzá
járul szervezetünk hőszabályozásához.

Végül bélrendszerünk is végez salak- 
anyagkiválasztó működést és ezzel szintén 
hozzájárul e fontos kiküszöbölő munkához.

I d e g r e n d s z e r

Az idegrendszer segítségével érzékeljük 
a külvilág különböző ingereit, ugyanez a 
berendezés a szervekre és az izmokra gya
korolt szabályozó tevékenységével mintegy 
válaszol az ingerekre. Szervezetünkben 
két idegrendszer működik. Az egyik a köz
ponti vagy agygerincvelő idegrendszer, 
amely tudatosan és akaratlagosan tevékeny
kedik és ugyanakkor izomtevékenységün
ket irányítja. A másik az úgynevezett 
autonóm idegrendszer, amely önállóan, 
akaratunktól függetlenül működik és szer
veink munkáját befolyásolja. A két ideg- 
rendszer között szoros kapcsolat áll fenn, 
ez biztosítja a szervezet összhangzó tevé
kenységét.

Mindkét idegrendszer idegegységekből, 
az úgynevezett neuronokból épül fel. A 
neuron idegsejtből, a hozzátartozó ideg
rostból (tengelyszál) és az ennek végén 
lévő ingerfelvevő készülékből áll. Az ideg
sejtnek még több hosszabb-rövidebb nyúl
ványa lehet, ezek segítségével kapcsolatot 
létesíthet más idegegységekkel is. Az ideg
rost hosszúsága is igen különböző, néha 
a fél métert is megközelítheti. Ha az inger
felvevő készüléket inger éri, akkor abban 
ingerület keletkezik és az végigszalad az 
egész idegegységen. Gyakran nem egy, 
hanem két vagy több neuron közbeiktatá
sával történik az ingerület továbbítása 
úgy, hogy egyik idegegység átadja a másik
nak. A központi idegrendszerben az ideg
sejtek megfelelő elhelyezkedését még egy 
különleges támasztószövet, az úgynevezett

gliasejtekbői álló szövet biztosítja. Az egy
máshoz köze! elhelyezkedő idegvégződések
ből kiinduló idegrostok először vékonyabb, 
majd vastagabb kötegekké, az idegekké 
egyesülnek. Az idegekben lévő idegrostok 
azonban környező társaiktól teljesen el
különülve, elszigetelve vezetik a bennük 
végigszaladó ingerületet, olyanok, mint a 
kábelekben az elektromosságot vezető szá
lak. Szervezetünkben nagy általánosság
ban az ingerület vezetésében kétféle irányt 
különböztetünk meg. Az egyik a testből 
a központi idegrendszer felé halad, az inge
rületet az úgynevezett érzőidegek vezetik, 
a másik kiindulópontja a központi ideg- 
rendszer s innen a mozgató és elválasztást 
irányító idegek által szerteágazódik a test 
különböző részeibe. A központi idegrend
szerben azonkívül vannak még olyan 
idegek, amelyek a központ egyes részeit 
kötik össze. Az idegekben az ingerület 
átlagosan ; másodpercenként 34 méteres 
sebességgel halad tova, ami óránkénti 12  
kilométeres sebességnek felel meg.

A központi idegrendszer a nagyagy velő
ből, kisagy velőből, nyúitvelöből és a gerinc
velőből áll. Az agyvelőt kettémetszve, 
megkülönböztethetjük rajta a szürke kéreg
állományt és a fehér velőállományt. A 
szürke kéregállomány főleg, idegsejteket 
tartalmaz, a fehér velőállomány az ídeg-
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MStok- tömege. \ gerincvelőben megfor
dítva : belül van ■; szürke állomány és kívül 
a-fehér. Az agyvslőben a fehérállopiány. 
között szürkeállományú szigeteket, azonos 
működésű sejtekből álló központokat, agy- 
ganglionokat találhatunk. Az agyvelőt, 
hártyák burkolják-, ezek kóros körülmények 
között gyulladásba jöhetnek, ami iszonyú 
fájdalommal jár (agyhártyagyulladás). 
Maga az idegrendszer sérülésekkel, vágással 
szemben érzéketlen. A . nagyagy felületén 
sok tekervényt találunk, az úgynevezett 
agytekervényeket, ezáltal mintegy meg
nagyobbodik az agyfelület. Ilyen módon 
az átlagos nagyagyfelület 2200 négyzet-, 
centiméternyi terület, ez azt jelenti, hogy 
ha-ez a-felület síma volna, akkora fejünk 
lenne, amelyre csak 1 m-es: fejbőségű kala
pot tehetnénk. A finom vizsgálatok .során 
kiderült, hogy az agykéreg különböző körül- ■ 
írt területei (kéregmezők) más-más tevékeny
séget végeznek. Vannak látó, halló, szagló, 
beszélő, különböző testrészeket mozgató 
stb. területek. Az egész lelki élet a lehető 
legszorosabb, kapcsolatban van az agykéreg 
működésével. Csak azokat a benyomásokat, 
ingereket tudjuk érzékelni, amelyek inge
rületként, az agykéregbe jutnak s ott, mint 
érzetek tudatossá válnak. Minden akarat-, 
la-gos működés az agykéregből indul ki.

Agyvelőnkben igen sok központ talál* 
ható, valamennyit ez alkalommal,nem sorol
hatjuk fel. Mindennapi életünkben a leg
fontosabbak egyike az alvásközpont- Ez 
voltaképpen kél .'észből áll, az ébrenlét- és 
az alvásrészből, amelyek váltakozva mű
ködnek,. Alváskor az alvásközpont által 
az agykéreg elzárkózik minden külső inger
től, amire az agykéreg elalszik. Az embe
rek nem egyformán alszanak, különböző 
alvótípusok vannak. Az.egyik típus gyor
san elalszik s alvása már az első vagy máso
dik órában eléri a legnagyobb mélységet, 
hogy azután reggelig fokozatosan felülete
sebbé váljon. Így alszanak az egészséges 
idegzetű emberek, akik pihenten ébrednek. 
A  másik típus nehezen alszik el, alvása 
eleinte egészen felületes, közben könnyen 
felébred s csak az éjszaka utolsó harmadá
ban éri el a legmélyebb alvásmélységet, 
mikor már fel kell kelnie. Fáradtan ébred. 
Ebbe a típusba többnyire ideges emberek 
tartoznak. A felnőtt ember alvásszükságlete 
átlagosan -:7— 8 óra, gyermekeké több. Az 
álmatlanságon ne altaíószerrel igyekezzünk 
segíteni, hanem vacsora utáni sétával, 
váltakozó hideg-meleg lábíürdővel, vagy 
csavarjuk be testünket nedves, kifa
csart ruhával, amelyre még egy melegítő 
takarót Helyezünk. Ma javulás nem mutat
kozik, forduljunk orvoshoz.

Műtét közben az altatás szintén kikap
csolja öntudatunkat, mégpedig főleg abból

ag. ábra. A központi Idegrendszer átmetszett

a célból, hogy a műtét okozta fájdalmakat
ne érézzük. Ilyenkor az altatószerek a nagy
agykéreg fájdalomérző központjait bénít
ják.

A kisagyvelő idegsejttömegeivel az izmok 
közötti működés összhangiát biztosítja és 
gondoskodik az egyensúly fenntartásáról. 
A nyúltvelőben viszont az életfontos köz
pontokat találjuk, így többek között a 
szfvműködésszabályozó-, vérnyomásszabá
lyozó-, hőszabályozó-központot.

Idegrendszerünk számtalan bonyolult mű
ködést végez. Valamennyire itt nem tér
hetünk ki. Ezért csak nagy általánosságban 
világítunk rá egy-egy működésre. Mi tör
ténik akkor, ha kezünkkel forró. tárgyhoz 
érünk? A hőhatásra (inger) a hőc-rző ideg
végződéseink működésbe lépnek és ingerület 
szalad végig idegrostjainkon a gerincvelőbe. 
Itt átkapcsolódás útján az ingerület tovább-



hítódik az agyve1Sbe, Illetve az agykéreg
egy bizonyos helyére, hol a »íorró« érzetét 
kelti bennünk. Ez az érzet működésre 
serkenti az agyveiének azokat a mozgató 
központjait, amelyek megfelelő idegeken 
át bizonyos kar- és kézizmokat összehúzó
dásra bírnak s ennek az eredménye, hogy 
kezünket visszarántjuk. Tehát az érző
idegen felszalad az ingerület az agykéregig, 
majd a rnegíelelő átkapcsolódások által 
akaratunk irányításával egyes mozgató ide
geken át leszalad a megfelelő izmokhoz.

Némely esetben azonban az ingerület 
nem jut el az agyvelőbe, hanem már a 
gerincvelőben áttevődik ' a mozgató ide
gekre és így akaratunkon kívüli mozgás 
létesül. Ezeket az akaratunktól függet
lenül végbemenő folyamatokat reflexeknek 
nevezzük. A reflexműködések közül a leg
ismertebb az. úgynevezett térdreflex. Ha 
a megvizsgálandó egyén ülőhelyzetben két 
térdét keresztben egymásra rakta, a felső, 
lazán elhelyezett végtagra valamivel a. 
térdkalács alatt egy kis kalapáccsal apró 
ütést mérünk, a comb feszitőizma az illető 
akaratától függetlenül, sőt akaratának 
ellenére is összehúzódik s előre löki a láb
szárat és lábfejet. Ilyenkor az ingerület 
a perifériáról a központba és innen a tükörre 
eső fénysugárhoz hasonlóan újra a peri
fériára vetődik. Ezért nevezik ezt a folya
matot reflexnek.

A reflexműködések ezrei szolgálnak arra, 
hogy a szervezet működését szabályszerűen 
fenntarthassuk. Ilyen módon számtalan 
rendkívül nehéz, bonyolult feladat oldódik 
meg a reflexek segítségével. Ezek közé 
tartozik például a hőszabályozás, a vér
nyomás fenntartása, a légzés. Ezek mind 
akaratunktól függetlenül, de teljesen sza
bályszerűen mennek végbe.
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szervek segítségével fogja fel. Mindegyik 
érzékszerv csak a maga különleges ingerét 
érzékeli, így a szem a fényingereket, a 
fül a hangingereket alakítja át ingerületté • 
és továbbítja az idegen keresztül az agy
velőbe.

Megkülönböztetünk még íz-, szag-, hi
deg,- meleg-, tapintás-, mély- és fájdalom- 
érzéseket.

A fény ingerét felfogó szembe csak 
az a fénymennyiség jut, amely a szivár
ványhártya szűkülése és tágulása követ
keztében a kisebb, illetve nagyobb szem
bogáron keresztüljut. A  szemben lévő 
lencsén a fénysugarak megtörnek s azután 
a recehártyán egyesülnek. A  recehártyában 
a látóideg végződésein, a csapokon és 
pálcikákon a fény hatására ingerület 
keletkezik s ezek mint a távolbalátó készü
lék ezernyi pontjai továbbítják az ingerü
letet az agyvelő felé. A fülben a dob
hártyánkat a hanghullámok megrezegtetik, 
e rezdülések továbbítódnak a középfülben 
lévő hallócsontocskák segítségével a belső 
fülbe, hol a hallóideg végkészülékei a 
különféle hanghullámoknak megfelelően 
más-más helyen jönnek ingerületbe. Ugyan- . 
csak a belső fülben helyezkedik el az 
egyensúlyt fenntartó szervünk, a labirintus 
is. Izérző szervünk a nyelv különböző 
részén helyezkedik el, ennek segítségéve! 
a négy ízalapérzést, az édeset, keserűt, 
savanyút és sóst, vagy ezek keverék
ízét különböztetjük meg.

Az orr felső részén találjuk a szagló- 
szervünket.

Izmainkban, ízületeinkben vannak a mély. 
érző idegvégződések. A hideg-, meleg-, ta
pintó-, és fájdalomérzést közvetítő ideg
végződések a bőrben találhatók.

yi- ábra. szem szerkezete 
1. szivárványhártya, 2. szaruhártya, 3. pupilla, 
4. lencse, 5. ínhártya, 6. érhártya, 7. recehártya, 

8. üvegtest, 9. látóideg

m

ja. ábra. A fül szerkezete
lofttlkagyló, 2. dobhártya, 3. dobüreg a halló csontocskákkal, 4. a légnyomást kiegyenlítő Eustach-íéle kört 

5. a labirintus ívjáratai, 6. a labirintus előcsarnoka, 7. a labirintus hallócsigáia

A r « . * « e  k t t ö n f t l t  h a n g m a 
g a s s á g r a  b e r e n d e z e t t  e mb e r i  

f ü l

A külvilág hangjait a fül, mint a hallás 
érzékszerve fogja fel. A hang magassága 
a levegőhullám rezgésszámával függ össze. 
Hallani tehát annyit tesz, mint a levegő 
hullámrezgését észlelni.
• Az emberi fül a különböző hullámrezgé
seket roppant nagy számban képes felfogni. 
Mintegy 20.000 különböző hangmagasságot 
érzékelünk. Különösen finom ebből a szem
pontból a gyerekek hallása. Olyan magas 
hangokat is érzékelnek még, amilyeneket 
felnőttek és különösen öregek már nem 
hallanak meg.

A hanghullámok a fül külső hallójára
tán át a dobhártyához jutnak. Ezt a finom 
hártyát a hanghullámok rezgésbe hozzák.
SSat te  Tudomány Évkönyve

A dobhártya belső oldalához tapadó haltó-
csontocska, a kalapács átveszi a rezgést, ez® 
továbbadja a következő csontocsxénak, 
az üllőnek, ez viszont a harmadik halló- 
csontocskának, a kengyelnek adja át.

A  három csontocska nemcsak továbbítja 
a rezgést, hanem meg is erősíti. A belső: 
hallócsontocska, a kengyel oda van ta
padva a belső füljárat hártyával borított 
nyílására. A belső fülben folyadék van. Ez 
a folyadék veszi át a hallócsontocskáktól 
a rezgést, és ezzel ingerli a hallóideg végző
déseket. Ezek után továbbvezetik az inge
rületet a hallóközpontba.

Az idegélettani vizsgálódások alapján 
valószínűnek látszik, hogy minden hang- 
magasság más meg más idegvégződésfc 
ingerel. E szerint annyi fajta hallóideg 
végződés lenne, ahány fajta rezgésszámot 
meg tudunk hallani.
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