A BIOLÓGIAI

ÉRETTSÉG.

A FELNŐT'.l!:EV,ALiIS

KEZDŐ LÉPCSŐJE

1. A szaporodás az élet alapvető jelensége, ezért ~den
hozzá szUkséges moaaanaf megvalósulásáról
bonyolult
biológiai szerkezetek és meohanizmusok gondoskodnak.
2. A magasabb rendü állatokban - és az emberben is - a
szaporodás ivari jellegű, a faj egyedei kétfélék,
hámnemííek vagy nőnemüek, Uindegyik nemre másfajta anatómiai felépités, más élettan:!..
működések és más
magatartásmódok
jellemzőek.
3. Az uj egyedet a nőstény nemi apparátusa érleli meg
annyira, hogy születése után életképes legyen. A
születés után a legtböb fajban még a nőstény végzi
az ivadék további gondozását, a teljes önálló életképesség, fejlettség eléréséig.
4. A him feladata a nőstényben termelődő petesejt megtermékenyitése.
Ez a folyamat speoiális külső nemi
szerveken át történik, amelyeknek felépitése teljes
egészében azt SZOlgálják, hogy a h:I..m
ivarsejtjei közvetlenül és biztosan a petesejthez jussanak.
5. A szexualitás fogalma általában minden megnyilvánulásra vonatkozik, ami csak kapcsolatban áll a megtermékenyüléssel,
ill. a nemi szervek érintkezésével.
Tágabb értelemben ide sorolunk minden jelenséget,
mely a két nem egyedeinek viszonyával foglalkozik.
Biológiai szinten az emberi és az állati szexualitásban alig van különbség.
6. A szexuális biológiai folyamat v~latosan
a következő:
Kell hozzá két különnemii egyed, amelyekben érett ivarsejtek vannak. Az ivar érettség az egyedekben belső
feszültséget tart fenn, amely a másik nem felkeresésére és a nemi érintkezésre irányul. Fajonként .különbözo az a mód, ahogyan a két nem egyedei felhivják magukra egymás figyelmét és ahogyan a nemi érintkezést előkészitik, majd ~ebonyolitják.
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7. A zavartalan szexuali tás feltételei :

- a nemi szervek teljes fejlettsége
és hibátlan szerkezete
- hormonális szabályozás megfelelő mUködése,
- késztetés és-viselkedési forma megjelenése
laz idegrendszer megfelelő fejlettsége/o
E három feltételt kUlön-kUlön tárgyaljuk meg.
8. Minden élő sejt mUködését a benne levő kromosz6mák
szabályozzák. Az emberi sejtben 23 pár, tehát 46

kromosz6ma van. A párok csaknem teljesen azonosak
egymással. OsztcSdáskor mind a 46 megfeleződik, igy
válik ketté a sejt. Az oszt6dáat látjuk, mely 2 6rán belül zajlik le.
9. Az emberi ivarsejtekben csak 23 kromo8zóma van. r,~egtermékenyüléskor a him ivarsejt és a petesejt kromoszómái összeadódnak, igy jön létre a 46. ésa sejt
szaporodhat. Ez az összeadódás azt jelenti, hogy az
~
és apai szervezet genetikus programjaiból alakul ki az uj élőlény tulajdonsága. A képen a nagy
petesejt falát átfurja egy'parányi spermium.
10. A kromosz6mák párjai közt van egy, amely a nemi 11.0vatartozást,a nemi szervek kialakulását ésmüködtetésétszabja még. Nőkben a két kromoszóma hasonló
- XX-el jelölik - a férfiak sejtjeiben az egyik olyan mint a nóknél, ez X, a másik ettől eltér, ez
az Y.
Férfi kromosz6ma ké8z1ete nagyság szerint.
ll. A petesejtben mindig X, a him ivarsejtben X vagy Y
kromosz6ma van. Attól1'üggően, hogy melyik spermium
végzi el a megtermékenyitést, az utód him vagy nőnew lesz.
12._Előfordulhatnak rendellenességek az ivarsejtekben,
kialakulhat XXX, XXY vagy XO. Ezek élettani fejlődési zavarokat okoznak és genetikai betegségek. Kisérője lehet a nemi szervek fejletlenségén tul a
szellemi visszamaradottság. 13. A nemi szervek férfiakban és a nőkben is azonos program szerint kezdenek kialakulni. Az Y kromosz6ma hatására hereszövet fejlŐdik a magzatban. Ez é8 a kivá-
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lasztott hormon kezdi kifejleszteni a külső nemi
szerveket. Ha hereszövet nem fejlődik ki, a szervezet nőivé válik, és normális petefészek alakul ki.

14.

A here is és a petefészek is a hasüregben, a vesék
közelében kezd fejlődni. 1tLndkét nemben kialakul a
lágyéktájan a hasizmok között egy osatorna, amelyen
férfiaknál a here leszáll a herezacskóba. Ez közvetlenUl a születés előtt történik, a fiumagzat
érettségének jele. Ha a hereleszállás nem történik
meg, mütéti bea~tkozás
szUkséges.

15.

A fiumagzatban is először kialakul a nőies tipusu
szemérembasadék.
Ami a lánymagzatban a csikló, az
válik - megnövekedve a fiunál himvesszővé. A szeméremnyilás fiuknál összezárul. és szélei, amelyek-ből a női nemi szerv szeméremajkai fejlődnek, .a herezaoskó szövetanysgává válnak.

16. Az egész nemi apparátus

a serdülőkorban
arányu fejlődésnek. Megnövekszik a nemi
hormonjainak termelése, ennek hatására
erősödik, hang mélyül, férfias szőrzet
/bajusz, szakáll/.

17.

indul nagymirigyek
az izomzat
jelentkezik

Nóknél kifejlődnek az emlők, a bőr alatti zsirszövetek a testformát nőiessé teszik.
Ivlindkétnemben megindul az érett ivarsejtek termelése.
SerdUlésnek a testen megmutatkozó másodlagos nemi
jellegen kivUl nőknél kritériuma a menstruáció,
fiuknál a magömlés - ugyanis a termelődő spermiumok és nemi váladékok időszakosan, reflexmechanizll!USokrévén kiUriilnek.

18. A hormonok

az anatomiailag megfelelő nemi szervek
mi.iködését és a szeX\.lális funkcióIc összehangolását
végzik. Ez a szabályozás kiilönösen a női szervezetben bonyolult és fontos, ahol a menstruációs ciklust, valamint a megterrJékenyiiléssel és a mae;zat
kihordásával kapcsolat os átalakitásokat végzi.

19.

Hormonális zavarok fé:r-fiakná.lés nÓknél egyaránt
problémákat okozhat, meddőséget eredményezhet.
Nőknél sulyosabb következményekkel
is járhat, ezért
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a panaszokkal

feltétlenül

szakorvoshoz

kell fordulni.

20. A serdülőkor lezajlása után az egyed nemileg érett,
inegtermékenYÜlésre. vagy megtermékenyitésre
képes.
A normális nemi élet - ellentétben a régebbi lrledelmekkel - a szervezetre nem káros.
21. A szexualitáshoz tartozik az egyed késztetése abllOZ,
hogy ellenkező neillÜpartnel't keressen, továbbá a jellegzetes magatartásformákat
végrehajtsa. Régebben
ezt a nemi ösztönnel magyarázták, mely szerint az
idegrendszer és hormonális apparátus tartalmaz egy
ilyen programot.
22. A biológiai érettség 15 év körUl. a társadalmi érettség - értjük ezalatt azt a kort, melyben a fiatal
önáll6an osaládot alapithat - j wal 20 év fölött van.
Társadalmunk e közbeeső korban a szexualitást nem
tiltja, de a fiatalokkal szemben bizonyos elvárásai
vannak.
23. Amig a osaládban a szexualitás alapfunkciója az utódok létrehozása. ezt a házasság előtt el kell kerülni. Nem erkölosi vagy vallásos meggondolások alapján. hanem azért, mert megfelelő családi háttér
nélkUl az uj szülött élete. felnevelése nincs biztositva. A gyermek állami gondozásba adás osak a legvégső megoldás lehet.
24. A fogamzás megakadályozásának
vannak hagyományos,
és az ut6bbi idóben kialakitott korszerU eszközei.
Egyik m6dszer a közösülés megszakitása, a másik pedig férfiak és nők számára készitett gumiszerU anyagból való védőesZközök, melyek a himcsira utját
elállják.
25. A születésszabályozásban
forradalmi változásokat
hoztak a nagy biztonságot nyujtó, egyszerU használatu fogamzásgátló szerek. Jegyezzük meg:
26. 1. Osak olyan lány kezdjen tablettát szedni, aki
legalább két éve szabályosan és rendszeresen
menstruál.
2. Dohányzó nők jobban tennék. ha választanának a
kettő között.
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3. Visszérgyulladásra

hajlanloS nők nem szedhetile.

27. 4. IG'Uönböző alkatu nőknek más tabla"ttát helyes
szedniük, ezért azt orvostól keil kérni.
5. Ha valaki gyermeke,t akar, hagyjon három li6napos
sziinetet.
28. Ha csak lehet kerüljük el a terhesség miivi megszakitását, ezért:
'
1. M:l..nden
módszer jobb a semm:l..nél.
2. Nincs mindenki számára egyaránt JO mÓdszer.
3. A fogamzásgátlást
is tanulni kell.
29. A nemi betegségekről nem azért szólunk, hogy ijesztgessünk, hanem azért, hogy óvatosságra intsünk. A
nemiség mindenkinek magárúigye. Más a helyzet a betegséggel. A szemérem és titkolÓdzás csak addig helyénvaló, mig abból egyéni, vagy társadalmi kár nem
származik. AZ eltitkolt nemibaj sulyos Icárosodást '
jelent a betegnek és azoknak is, akiket megfertőz.
30. A nemibetegségek
terjedése nagyrészt nemi érintkezés
utján történik és tünetei a külső és belső nemzőszerveken jelentkeznek. A nemibetegségek
ellen semmiféle védettség vagy védőoltás n:l..ncs.
A szifilisz - orvosi néven luesz - hosszu időn keresztül egyik leggyaIcoribb oka volt a vetélésnek,
csecsemóhalandóságnak,
vakságnak, süketségnek, torzulásoknak, sziv és elmebetegségnek.
31. A betegség kórokozója egy eGYSejtü állatka. Ez a
vér ésszövet
élősdi századmilliméter
hosszu, spirál alaku. Fertőzéskor a kórokozó a beteg bőr vagy
nyálkahártyán keresztül jut a vérerekkel ellátott
szövetekbe. Gyógyitása évekig eltarthat.
32. l~ nem gyógyitják 10-20 évvel a fertőzés után idegrendszeri zavarok következnek be. Ha agerincvelőt
támadja meg, bénulások, ha az agyvelőt, elmezavar
a következmény.
33. A másik 6si betegség a kankó, vagy tripper. Általában a külső és belső nemzőszervek nyálkahártyáján
telepszik meg, de eljuthat a szembe, izületekbe, a
hashártyára, sőt a sziv belső hártyájára is. A nyál-
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kahártyálcon gyulladást okoz, melynek bŐ, gennyes folyás a következménye.
Férfiaknál 2-4 nap mulva a hugycsőben viszketés, szuró fájdalom keletkezik, ez később tovaterjed a többi
szervre.
A női fertőzés is igy kezdődik, de szövődményeivel
aulyos elváltozásokat okoz. A nŐk biztos gyógyulásának megállapitásához
a kezelés után legalább három
hónap szükséges. Ez alatt az idő alatt a nemi érintkezés tilos.

.34. A fertőző közösülés után pár napra, a fertózés helyén hólyagocska keletkezik, mely hamarosan lepedékes, fájdalmas, zegzugos szélü fekéllyé szélesedik.
A környező mirigyeken nem terjed tul.
I

.35. Uj nemibetegség

van elterjedOben. Amerikából indult
el és az európai országokban mind gyakrabban fordul
elő. Csak tüneteit ismerjük, gyógyitását nem. Rendszerint halálos kimenetelü.
.

.36. A nemibetegségelcet megelőzhetjük,

ha ellcerüljük a
felelőtlen, könnyelmü, futó nemi kapcsolatokat. Ha
tünetek jelentkeznek - vagy bármilyen rendellenességet tapasztalunk -, feltétlenül forduljunk szakorvoshoz.

.37. Csak tŐlünk függ, hogy a szexualitás

gondot, betegséget, bajt olcoz,vagy életünket szebbé teszi. Fa
végül ne feledjük el, a szexualitás alapfunkoiója
az, hogy életünk folytatódjon.utódjainkban.

Ezen az órán a felnőttéválás biológiai-orvosi
vonatkozásaival foglalkoztunk. Ennek a kérdésnek legalább
ilyen fontos a társadalmi, erkölcsi, érzelmi megközelitése is. Erre a fiuk-lányok ka~osolatánalc megbeszélésekor kerül sor.
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