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Az Oktatásügyi Minisztérium Szemléltető Filmkirendel~sége
filmdia sorczatábdl
135oszámo
ANYAGCSERE SZERVRENDSZERE.
- Embertani sorozat: 180
KészÜlt 1954c évben~ .

t'l·' Kiválasztó szervek~
Szervezetünk szerveiben és IJzcveteiben szüntelp.nül folyik az anyagcsere •.A vér tá.panyagokat /fehérjékl) zsírok és szénhidrátok
elégésébal szárr:lazókat/hoz az emé satié e szervektóI a sejtekhez \1
amelyek ezeket felhasználják miközben felfrissUlnek~ nonek és sza~
porodnak /vagy is folyi k az asszimiláci6/ o A;..~sej
tbe került anyagok
az oxigén é~ a fermentek hatás~ra elbomlanak alkatrészeikreo Ennek a disszimilációs folyamatnak eredményeképpen energia szabadul fel, mely biztosi tj a testünk sz6veteinek és -szerveinek életképességét de ugyanakkor bomlástermékek is keletkeznek Iszéndioxid, ammónia stbel, melyek a szervezetre károsakoEzeket a k~~
ros vegyületeket a vér kimossa a sejtekből és a kiválasztó szervekhez szállitja9 melyeken keresztül eltávoznak a testb6l~ Kiválaszt6 szerveink: a tiidó,melyen keresztül gázalaku termékek távoznak., a bór9 mely izzadság formájában a felesleg~<3 vizettávolitja el é~-legfontosabb
szerva veses mely a vérnedvben feloldott salakanyagokat illetve ezeknek 'legnagyobb részét távolit ja
el a szervezetb51~
j

~:A vesék
.,
i

elhelyezkedése a szervezetben.

-

A két vese babaLaku ; sötétv-örös azí.nü , a hesüreg hátfelőli ré·szén közvetlen a rekeszizom alatt$a~erincoszlop két oldal~n el_o
helyezkedő mirigy. Egyenként kbo 10 cm hosszu~ 5 cm széles és 150
g sulyu mirigy~ A XII9borda a vesék mögött feksziko kb .•azoknak
közepe táján~ A vese felső része az utolsó háti csigolyával. a~ó
része pedig a két elsó ágyékcsigolyával van egy szintbeno A vesék
mögött és belül erős izmok vannak~ Hátulr6l és oldalról mindkét
vesét laza kötószövet és egy zsiros tok veszi körtil••A jobb vese
valamivel lejjebb fekszik mint a bal, a jobb májlebeny nyomása
mí at t , lA képen a latin szöveg fig~7elmen kivül hagy andő , F\3lhivjuk tanulóink figyelmét a vesékbe haladó, artériára é8.vér..ára../
A vesét a hasüreg ezen részébe belépő és kilépő erek$ a hasüregen belüli nyomás, a rostok, zsirrostok é8 a_~ashártyaszalagok
elég szilárdan megerősitik .•Ha ez a-megerősitő apparátus elernyed!l
akkor a vese süllyed: ezt az állapotot nevezik vándűrveséneko Előfordul - igen ritkán - hogy a két vese egybeolvac. és az u.n"
patkóvesét alkotják, néha pedig egy harmadik vedét is találun~o
.indezek igen ritka jel~nségekp ill~ ren~ellenességek~ ~ képen
megfigyelhetjUk a két vese csuesán elhelyezkedő mellékveséket
/belsó elválasztási mirigyek/o
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J,' A jobbvase.
A vese külső széle domboru. a. belső szále homoru. A Vese domboru
oldalán bevágás. az un. vesekapu /hilus ~enalis/heiyezkedik
ol,
amelyen keresztül a hugyvezeték /ureter/ véredények lA. r~nalis
é8 v. rena~is/, nyirokedények és idegek i épnek avesébe. ille1:őleg lépnek ki a veséból. /A két ut6bbi jelen ábrán nem látható./
A vese külsején megkülönböztetjük az als6 és a felsóve8evéget
lextramitas inferiór és superiorI, a vese oldalsó és a k6zponthaz k5zelfekvő széleit /margo lateralis és medialis/. a vase alUlsó feltlletét /faeies anterior/ és a máj lebeny nyomásának helyét
a vese f'eli1letén/inpressia uepat í.ca/', MegjegJzés,: a tanuló csak
a JD8gY8l'OSelnevezéseket jegyezze meg.v,
4~ A bal vese.
_
Ugyanazokat a részeket látjuk ezen is, mint a jobb vesén a májlebeny nyo,másának ,helYe nélkül.
'
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Se A vese hosszmetszete.
A vesét kivülről az un. rostos köpeny /Tunica fibrosa/ borit ja.
Ezen belill találjuk a világos rózsaazinükéregállomány
kérf~t
/Oort~x corticisI, majd beljebb magát a barnásvórh~nyea sz
kéregállomá~
/Substantia corticalis/. Ez ut6bbi erdu$, benn;
az erek gomOlyagok~t alkotnak. 'A,veae belso rétege az un. yeloál-'
lomá~halVány
piros szinü alappal és a szélek felévöröstia6 részekel rendelkezik. Avelóállományban
egymást6l elkülönitett le'Qenyeket •.pyramisokat - láthatunk, amelyek alapjukkal a k$regállományhoz forduln~k /Pyramides re-nales Malphygi, substantia medularia/~ A kéregállomány egy-egy rétege behatel a pyramisok k6z~
/Collumnae renales Bertini/. A velópyramisok domboru lapjáb6l Ibasis pyramides/ világosabb sávok alakjában vrló,sugarak nyulnak be
a kéregállományba, /Striae medulares cortic~s7 amelyek összessé'gükben alkotják a kéregállomány sugaras részét. A ves~pyramisok '
a veseszemölcsökben
/Pap111a renales/ végződnek. Ezeket kehely-'
szerU,en befogja a vesekehel;y /Calyces renales/, amely a"vese öblében ITela odiposa, sinus renalis/ lévő vesemedencén /Pelvis renalis/át a hugyvezetékbe /ureter/ vezet, amely a vesekapun /HiIus ~nalis/ keresztül lép ki a veséból. /Atanulók csak a magyar
elnevezéseket jegyezzék meg: a zár6jelbe tett latin elnevezés~ket
az ?bra, ill. kép magyarázatának megkönnyitésére .emlitettük meg.1
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,6. A MalpYghl féletest'/vesetestecske/ •.
A vese' kéregállományában igen sok kettósfalu, kehelyszel'Ü ~épzódményt az un. vesetestecskéket vagy Malpyghi-féle testeket talaljuk. Ezeket kivülről az un. Bowman tok fogja kö;rül. belsejükben
pedig rendkivül finom erekból álló há!6zat, érgomolyag van. Az érhálózatnak és kehelynek belső fala /Bowman tok falaI annyira v&kony, hogy. rajta keresztül á vérnyomás könnyen keresztül h3jtja
eo vé];'lnedv
szürülékét /viz és benne oldott cukor, sók stb.1 a Bowman to~ falai közé, áhonnan a tok szük nyakán át egy vékony cáórendszerben halad tovább. A csó kanyargós lefutás után, a t6bbi
vesetestecskákb5l származ6 hasonló asCSvekkel egyesülve a vese~y~amisok csuesán a vesemedencébe torkollik.! kanya~gós caövek sza-
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kaszonként más és más felépitésüek, ennek következtében más és
más müködést fejtenek ki. P'I, az egyes szakaszokban a csövek fa~
lát9.1kotó sejtek felsziv6 müködé$üek, ui. a fehérjementes szürületból e zen .a szakaszon víeazaaz vddd k a viz, a cukor és 'tlizo":
.
ny6so1dott s6fajta. Más szakasz falának sejtjei viszont .a vérből bizonyos káros anyagokat kiválasztanak és azokat a vezeték- .
be juttatják, tehát a viz~letet készitik~ Egy-egy kanyargós csó
hosszusága az 5 cm-t is elérheti~ Ha ezeket a csöveket egyesitené k , akkor egy kb. 50 km':'es
hosszuságu csövet kapnánk ; A veae tehát egy összetett cseves mirigy, melyben kb. ~oooooco6 vesetestecskét számláihatnánk mego IB. = Bowman tok~ ego = érgomOlyago/
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Avesetestecske

és.ésatorna-rendszere~
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A képen jol láthat6k. az elóbb eml'itett caatcrnák 'le.-és.felszái16 ágaJ,valamint az ezeket körülvevő érhálózat la vesetestek szo~
ros kapcsolata a vé~e=2kkel./
..'
.
lao = -vese'tGstecske,b" = vesecsatorna, co =aocsat9rl;l.á~,körülvevő érháló Za t:./
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á~:Brék.-és'csatornák a vesepyramisokban.
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ao= arteria" mo= vesetestecske ,eko=.'elsórendU kanyarulatos ésat-orna, ho= ennek le':'és felszálló ága, mk ,» másodrendü kanyar~la-tos csatorna, e 0= annak egyenes ága, az"un , egyenes eaatoz-na, go=
gyüj tócsatorna, ko= kéregállomány s V,,= velóállomány t ,hio: llajszál·(.r
>,álózat v" =vénao !Felhivjuk a tanu16k 'figYEümét a csatornarendszer utjára a kéreg- és a velóállományban, melyet azábrár61
világosan lehet ismertetnio!
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A vese igen gazdag véredények~en" V~rellátása ~~~si:~o~ia.;g~~k
ágap a vesearteria /a renalis/ részéről történiko A vesearteria .
a vesékbe belépve sürun elágazik behálózván a vese kéreg- és·velóállományát, ISz az ér nagymennyiségü vért hoz a ve aékhe a, .mély
nemcsak a .vese táplálására szolgál,' hanem elsősorbari.arra~>hogy
á vér megszabaduljon a felesleges és káros anyagcsere-termékektólo
Mialatt a vérnedv szürülete avesetestecskén és a hozzatartozó,
csóre~dsieren keresztül halad, vizelet ~észül belóle.Ami .ibb51
a szürületból a szervezetnek még szükséges,· az Lsmé t felsziYÓ'dik,
az égéstermékek viszont é vizelettel együtt távoznak a sze~vei~tból. A vese vérellátása igen bőséges" lA képről csak aza~-r~nalis és a v. renalis-ra hivjuk fel a tanulók figyelniéto.A képen
láthatjuk a vesevénáit is, amelyek. az artériákhoz hasoril6an sürUn behá16zzák a vese állományát. A kép egy corroziós' készitményt
szemlél tet. lElkészi tési m6dját lásd: Szakköri f'üz etek e Idegrend ....
szer II. függelék.1
..-.;, ..
;,
".,
.
lo~ A vese kialakulása •
.1örzsfejlődéstanilag· a férgek szelvénysz~rvéból/nefridium/' v~zet.hetó .le agerincesek elő-, ós- .és ut6veséj eo. .'
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1. elóvese, előtte kivalaszt6 érgomolyag, 2Q ősvese, éx-gomolyaga
részben zárt, 3. utó- vagy maradandó vese zárt érgomolya.ggal.
-
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A -ieseeÍnbriónális

fejlőd~se.

Az

emberi embrioban $gymást követően és egymás alatt mindkét oldalon három vesetelep képződik:. Ezek közül csak a legu~olsó pár marad mego A középsó vesetelepek alsó részén alakulnak ki az i var«
mirigyek"
.
.;
.

Ilo első vesetelep,

Ilo második vesetelep 15svese/iJ III~ maradand6 vese" 10 a,vesetelepek
kivez~tó cS5ve, 20 ivarmirigy az ósvese a1s6 terü1eténol
.
.
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A szUrókelyhek: Iveeete'ste'CskékL kialakulása.

A magzati fejlődés.során
kis hugycsatornák és erek ágaznak be a
veseszövetébe.,
~sszeta1álkozva la képen lentI a sztir6ke1yheket
.alkotják.

tl'~A -vese

napi munkáj.!..o
.

.'

1. A·vese kb. '!2-szer szilri át a vért naponta, ami 60 li ter szürii~
lete~ jelent.., 2. Akanyarulatos
csatornák kefeszegélyes hámsejt=
jei visszaszivják
a cukrot" vizet és egyes sókat, ez kb. 59 11tero 3.- Ezért távozik el csak 1 li ter vizelet naponta át1agoean
számi1;vao
'
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A.férfi

hWhcSlyag:L!o

A hugyh61ya~ egy üres labdához hasonlit9
lehet tojás vagy körte
alaku, 'amely a medencében a, végbél é:s a nemi szervek alatt a farcsonton foglal helyeto A hugycs6 falát rugalmas'fzomrostok
alkotják,~ ezért könn;yen tágul,~yira.
ho~y 1 ~iter m'ennyiség~g ter- j~do~ v1zeletet
1.8 képes magaba fogadn1.o AlIU,.k:or a..h61.yag -bl.ZOlllYOS
m'ért'éltig megtelt,. a fa1á'Ó'arrlévő idegv€gzódásek érzékennyé válnak
la f'es;zlIlés miattI és ez vi.z~e:lési ingerületet
vált ki o . Ekkor a r. hólyagQt elz'ár6 körkör(5s Izom akaratunktóI függó'en kinyílik
ésa
salakany.agokkal telt. vizelet elhagyj a szervezetünket o A képen a
férfi l1ugy'h61yagj'ánakhátulsó felszine' látha~t6·o J6l. látszanak a ,
hólyag falátalkot6erés
izomrostoko A hugyh6ly'agon csucsot /Ver'tex ves'ie'ael,.testet
.Icorpus vesic:ael és feneket különböztetünk
meg,.Jaz, a r'ész a képen Trigo'nium intersemir.tale - tO' van jelölve/o
Lá.thatjtlk a hugyh6Iyagba torkoló hugyvezetékeket Iureter
dex~ ureter- s111/, az ondó h61yagokat lvesicula
seminale:si és a hugyhó1yag .
fen'e'kével kapcsolat:ban lévő dülmirigyet Iprostata/,
melyen keresztü] lta:lad a hugY'C'gÓ~
JJgy'anc'sak a prostatába
torkollanak
azónd6~
h6JIY'ago~k
ve'zetékei is'o lA tl,bbi latin az'öveg e,lhagyand6'ol

15'0 l, noi hus:thólygg-:g:s hugyesóbela5

képe •

. Ezen' ai képen láthatju!
a hugycsó belsején'ek szerkezetét. 'iso Kiviil
a már' ismert fzomréte:get látjuk Itunica museularia s.tratum ext/ "
belül el' ltörkörö;g izomréteget- Itunica muscttlaris stratum' circulD1 Pj
és- az', ehhez tapad'6 n3álkahártyát, Itunica aucoaaz", Láthatjuk továb~
bá g hugy'h6lyag a1a6 részén levő két kis nyilást /orificium
tir~- .
te'r':tsl t' melyek a Y ala'ku hugycsóbe torkol,lanako
1
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16. A ,vizelet ~entirl.fJl.iá~ft.Uledékének vizs~álata.
a. huglsav, b. kaleiúmóSá14t'és kalö1úmfosfát,
e. ammoniak, d.
fosforsavaeammoniak,
e. hippurselv. !. sZ,énsavasmész. Az izUletekben lerakódott h~gys~vkr1~táll0k okozzák aköszvénye~ fájdalmakat.
170 A,Vizki~ála!6'táautj.a1
ás akivá1aeztQtt
napi menpYisá8ek,

7Magaa~ázai az

l~in.1 '

"

"
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'~8Sz&foglalva mondhatjl1k, hogy á ve,,4k tnjlk6d4se ,!"szerve.zetben a
következ6kben áll : 1. ez4tesesi tell'Dlákekeltávolitása
a szervezetb6l Ikiválaazt6 mUk6d's/. a~ • szervezet viz-'és s6tartalmának
szabályozáés. azaz a v'r álland6 6sszetételének
fenntartása.

,K'szült a Jels~o~tatási
,

Jeg;yzetel14tó Vál1alatnál

l'e1&16a veze:b4 : ~lleitter'.l.mre
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