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AZ:EMÉSZT6SZERVHENDSZER
Embertani soro sat.: ,12.
~észf1lt:,1152;" évben.
lJÍ Az emészt" csatQrna /Sz<:svegképlAz:emberi szervezetnek

élete fenntartásához-tápanyagokra. ·lszénhidrátra, fehérjére, zsir.ra és vizre/ Yan szUksége.
I

. Ezek az anyagok a táplálkozás sal jutnak szervezetünkbe, aJho1
megemészt6dnek,felszivó~nak,
felhasználódnak. ~áplálkozásunk
során általában nem tiszta tápanyagokat veszünk magunkhoz, hamem
élelmiszereket. Bzek nemesak a felsorolt szerves vegyületeket
tartalmazzák, hanem fontos ásványi anyagokat is. A tápanyagokon
éa ásványi anyagokon kivül a szervezetnek vitaminokra is szüksége van. AZ emésztés aZ,emészt6szervekben megy végbe.
.

.

2", Azemészt6szervrendszer·felépitése, Az egyedi fej16dés
méhen belUli-szakaszá~aa-az,ember-emészt~·szervrendszere.a
középs~ csiralemezbdl·fej16dik. Afej16dés-során különböz' szakaszok
kUlöntilnek el benne: 'l./ szájüreg, melyhez hozzátartoznak a nyálmirigyek, a nyelv, a fogazat lisa torok, 2./ Garat, 3,/ nye14cs6, 4./' gyomor, 5 •.l v.ékonybél~,:.
~elyhez hozzát~rtoznak, a nagy
emésztISmirigyek la 'nulj az epelrótyaggal és a hasnyálmirigy/ _ ~.I
V~stagbél és r.1 "Vé:Sb$l, Az ~br~ magyaráz6 szövege: '1'.:' orrüreg,
2. szájrés, ),nyelv, 4•.garat, 5, gégefed~, 6. légesd, 7. nyel'cs6, 8. gyomorbemenet , 9. gyomor" 10, :gyomorkimenet, ll. patk6bél, 1,2, 13. vékonybél, 14. vakbél, l5.féregnyulvány, 16. ~
vastagbél~ felszálló szakasz" 17. vastagbél keresztben haladó
szakasza, 18. ,a vastagbél leszál16szakasza,,.,.
avastagbél J
.lakn szakas.za, 20.
végbél.
.
- . ..
.

. 3,' Szájf.1regés nyálmirigyek,

Emészt6szervrendszerünk a száj.•
Ureggel·kezQ6d!.k.·lb'ben~1181yezkednekel a fogak és a nyelv, ~~
gyanide nyilnak til nyálmirigyek kivezet6 esövel. /i fogak részletes leirását 1. a csontrendszernél./ J,.nyelv a szájUreg fenekén __
tekv~ .izmos' szerv. Elt11e6,'szabadon·végzcSd6 része a nyelvesucs,
a nlelvesonthoz kapesolód6 hátsó része anyelvgyökér. A'nyelT a
rágásban, az ételesom6 kialakitásában vesz riészt, tapintó és iz~
le16szerv, valamint az artikulált beszéd szerve. Rágás kC:5zbena
nyelv állandóan a fogak közé tolja a falatot, m~ly ~közben a
nyállal jdl összekeveredik •.J. nyálat a nyálmirigyek termellk,-·
ltij~tuUkaz apr6bbak a száj nyálkahártyájában foglalnak helyet.
H4rom pár nagyobb nyálmirigyUnk van: a/ fölt6mirigy, /. fülkagy-'
16 elatt találhat6. kivezet6 csöve a pofa bels6 faláho~ ~ezet/.?

I

1.-

r

i.

\.:

r

·";'1-

78.

bl 'J:lkapoes alatti mirigy' laz állkapoc~ szöglete alatt huzódik

meg; kivezet6es6ve e161 a nyelv alátorkol11kl ,cI nyelv alatti ,
mirigy !az állkapocscsont belsd oldalán találhat6,"kivezet6cs6ve
s-z1ntén a nyelv alatt nyilik. Az ember átlagos::napi nyáltermeléae' 1-1.5 liter. ').myál a= els6 emészt6l:l&dvi1nk.A ~yálelválasztás
& Tegetati v idegremdeizer befOlyása alatt áll. ).'nyálalválasztó reflexekkel ~gen iok,t foglalkozott Iv~n ~~trovics ,avlo~.
,
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nye16esd és a gYomor-, ""megrágott és,nyállal jól átitatbtttáplál~k-a-garatGn-át-a
kb. 25 cm hosszu nye16cs5vön l~eauazd.k a gyomorba. A garat nyálkahártyával fedett izmos, töÍl1l6
t
mely összeköttetést létesit az orrUreg-, kö~épffllüreg, szájüreg
4~ 8 gége kBz5tt~ ~oltozatán helyezkedik el a garatmandula. A
g~ge felé es6 .sz akaaaén belenyu11k a porcos gégefed6, mely nyeléskor elzárj,a a légcsövet. J. nyel~csövet is nyálkahárty~ béleli.
A falábanlevd
körkörö~ és hosszanti izomzat rostjai ,lefelé hala'dtS· irányban egymás útánÖsszehuz6dv,a fokozatosan lejebb tolják
e. 'falatot. A nyel6cs6 éa gyomor határán "'an a 'gyomorszáj•.Bnnek
szorosan csuk6d6 .körkörös lzomzata csak akkor nyilik ki, he. közelébe kerül a falat.- A gyomor 'az emészt6szervrendszer kitágult
része, 'köbtartalma kb. 1 liter, de ha nagyon,meg'terheljUk 2.5
l1ternyi tartalom is elfér benne. A gyomron található tájék:
gyorilórbejárat,kijárat, fenék,_ nagy- éa kisgörbtilet. A meggörbült
kcSrtéhez hasonlt$ gyomor alakja fizio16giai állapotá't6l és a benne
lejátsz6d6 emésztési fo.lyamatokt6lfügg6 en vál toz1k~ Al gyomorba
jutott táplálék rétegesen rak6dik egymásra. A nagyobb mennyiségben felhalmoz6dbtt táplálék a gyomormozgások következtében
6sszekeveredik ~z emészt6nedvekk~1 és tovább jut. 4 gyomor keve~
r4 és továbbitó mozgást végez. A kb. IO-20,másodpercenként vé,gigazalad6 továbbitómozgás a bél felé toij,a a gyomor tartaimát.
A gyomor és a bél k5zött lev6 erds kt6rkörös izom idl5nként kinyilik, mire az elpépesedett,'ée a gyomor s6savát61 kel16képen,
savanyuvá vált gyomortartalomkis
adagonként átkerül a bélbe.
A gyomor belsd falában elhelyezke4~ mirigyek termelik a gyomornedvet, mely s6a8vat és fehérjebont6 fermentumot tartalmaz.Nedvtermelésük naponta több,'mint 1 l,iter,m~g a 3 -litert is ',elérhe--:t1.

't Gyomornedves választás. Látsz6lagos etetés. A gyomornedvelválasztás-~e1yamatát-is-Pavlov:tisztázza~-Katyákon
végzett
kisérleteivel bebizonyitotta", hogy az é'tel me gpd Ll.ant áaár-a fe1,tételes reflexek következtében indul meg a nedvelválasztás.4
"
kutyák nyel6csövé~ kivarrta a nyak b6rére,~s igy a lenyel táp-:
lálék nem kerttlhetett a gyomorba, hanem'a nyiláson át kihullott.
Egy máslkmUtéttel
a kutya gyomrát
has b6réhez varrta, gyomorsipolyt készitet;t. fi1:egfigyelte,
hogy bár a gyomorba nem jutott
táplálék, a gyomornedvelválsnztás
megindult. Ezt akisérletet
"látsz6lagos etetés"-nek nevezte Pavlov. Megállapito~ta,hogy
a
gyomornedvelválasztást nemcsak a szájba juttatott táplálék,hanem
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az ~tel megpillantása, vagy szaga is e15Jdézheti. Ebb51 a kisérletbdl azt a következtetést vonta le,-hogy az étvágy nem más;
mint nedv, -é8 hogy az étkezésben nagy szerepe van á felgerjesztett étvágynak. A ssklatott étkezés alatt a nyá'ielválasztás gátlást szenved, az 'emé"sztdfolyamatbanpedig zavar keletkezik. '/_
-

,
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,6:. A gyomorn'edv-elválasztás feltétlen reflexének 'vázlata.
II a nyelv-izlel($bimb6i, -2/--eentripetális/érz61 ,idegrost, -21"
gyomornedv-elválasztási központ: a nyultve15ben, 41 centrifugális
,idegrost, 51 gyomormirigyek~
'
,

,

7} A gyomornedv-elválasztás feltételes reflexének vázlata.
1/ fényforrás;, 21", idegvégz6dése 'a -szemreeehártyájában, '3./"lá.•
t6ideg rostjai, 4./ a nagyagykéreg lát6központja, 5./ gyomornedv
elválasztási központok a nyultv'előben, 6.F centrifugális /secre'!"
torieusl idegrost, 7./-gyomorIrrl.rigyek.
•
'

,
ai A vékonybél,. A gyomortartaicm kisebb adagokban Urfil, a
vékonybél-els~~szakaszába, az epés-patk6, vagy ~izenkétujjnyi
,
bélbe /duodenumbal~ Ebbe a patk6alaku bélszakaszba nyilnak ~nagy
emészt~mirigyek kivezetdcsövei, a hasnyálmirigyvezeték és az epevezeték. Apatk6bélben lev6- lugos kémhatásu nedv közombösiti a
e.avanyugyomornedvet.J;tt hasadnak tovább a szénhidrátok, fehérjék~ ésitt indul meg a zsirem'szt's. A v'konyb'l következ6 sza~
kasza az éhbél Ijejunum/ és '. csip6bé1 /1"leum/. A vékonybél a
tápcsatorna leghosszabb szakasza •.Ebbe~ tört'nik a tápanyagok
végleges emés~tése ésfelsziv6dása.

'S

,~~z epev~zeték
a hasnyálmirigy vezetékének benyilása
• patkébélbe,-a/-epehélyag. -b/..
májvez~ték, cI epevezet'k,dihas~
nyálmi:!"igyvézeték el 8. tizenk'tujjnyi bél felvágott' szakaszá '
'közvet1enUl a gyomor után., "

IQ. ·.Májés'hasnyálmirigy. A máj szervezetünk legnagyobb mirigyet -kb, -l.S--kg-sulya.·A·~e,keszizom alatt a ha aür-eg felsd rész'nek -jobboldalán van. ~ápanyagraktár és mér'egtelenit6 szerv.
A zsiremésztéshez IiélkUlözhetetlen ep't termeli Inapi mennyisé-o
ge átlagosan 3/4 liter/. Az epe a máj alstsfelületén le-v6 kör~e,alaku kis hólyagban, 'az epeh6lyagban raktározódik,s apatk6bélbe jut6 zSirtartalmt(táplál'klngereinek
hatására~rül ki.
'~' - Apatk6bé1, -homorulatában helyezkedik' el "a kb. 14 cm ho sa-,
,szuságu hasnyálmirigy. 4 benne lév6 szigetek termelik az inz1l:lin
,nevü hormont, a más mirigyek pedig a hasnyálat , melyben feh'rje, ,
- szénhidrátés zsirbont6fe'rmentumok vannak, A hasnyálmirigy mUk5désenek ideg;' szabályozását 'szip.ténPa~lov deri t ette fel. /A
vegetativ idegrendszér , iz:ányitja.l -'
'
Áz ábrán' 'á '~á'jaz --ep~h6'~yaggál- és a hasnyálmirigy látha t6:
s. b13/ a'máj jobb lebenye 1 a k't :lebeny

a.l /2/ a'máj, bal lebenye
.
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"-":k~-~~t~,,'a"b'~;
:.:ep~~6,~y.g,',~dJ$I,,~p'eh6lY~'I-·'~':~:
zet.§k',' "e/9/ni'ájvézet·ák;"f/lOI·.k~zas·
,epevezeték; .-,/11,121 has-" .
·nyálmirigy.:'
.
"', ' .
,.
'.
llr'A vékonyb'l~szerkezete,~,~/
n1álkahártya~ed~k,'bl
izomréteg, -el -laashártla.~.A~beleket~kivUlr6l
éppen 'ugy,' mint a gyomrot.
kett6sfalu.·hashártyabori
tja.,A vékonybél nyálkahártyájában
lev~
mirigyek :'bélIiedvet termelnek~C.A·'bélnetiv :f.erméntwn~i befeje~1k ft
tápaDJ'agok szétbo-ntását.;· A ·"vékonlbél'beri. lev. sima' izomeleme'k .:
·~sezehuz6dása" ill~ elernyedéserévén;,létrej8tt
perisztal tine
.
mozgás .következtében.a.béltartalom
tovább' halad. .
'.
_ 12" ,lvékonlbél
ábrán abélb9kely-/al
hat~.
,~

nzálkahártyaredc5i.
t :;a3~lzemréteg·/bl
.~.

"Az er6se:n· megnagyi tott
és a hashártya lel lát,

.llf- A.bt11bolyhok hosszmetszete, •. A vékonybél .belsej ét béle16
l!lyálkahártjarét,eg· felszln.ét" apré" bélboiyhok bársony'ossá teszik.
Ezek III ~:1 mm nagyságu kesztyUujjszerü
nyulványok, számu~ kb.
4 milli6~'A. bél'!elszinétnagymértékben
megnavelik. Bzen a megn5vekedett felszinenkeresztül
'sziv6dik a tápesatornáb6l
a vér~.
erekbe, illetveanYirokerekbe
Ipl~ ~ zsir/tmegemé'Bztett
,táplálék.' 14inden.egyes.bélboholybahajszálér.nyulik.
Az ábrán megfigyelhet6:al
hámréteg, b/'üreg
a bélbolyhok k5zepén, el nyirokér t d-e/;v,;rerek,
fl izomrostok.
.
'.
D;~'!'
yastagbél,. OA vékonybél a hasüreg jobboldalán abél-_'
csatorna.'litolsé
-szakaszába, a vastagbélbe
torkollik.
Ennek e1s6,
kilSblös5d6 része. a vakbél.'. A 'Vakbélen levd vakonvégz6dc5 nyul- .
vány a féregnyulv'áriy. A vastagbél keret módjára körülveszi
a vé, konybé,l ·t8mkelegét és egy S ..alaku hajlat után a, végbélben végz6dik. 4 vastagbélben
bolyhok nincsenek,
de nyálkahártyáján
'nagymennylségben sziv6<iik fel a "v"iz - a benne oldottsókkal.Az·
·1tt ~16 baktériumok egy rész-e vi.tamint termel. ·.lz emés"zthe~etlen salakanyegok'bélsár
alakjábangyi1lnek"
fel. .:

,ls. ""Avakbél·~'!Tastagon klhuzott. vönal avastagbél els6
szakaszát f '''a -Takhelet határolja,
a 'pontozott vonal a vékonybél.
beszájadzását t·· a vonalkázett
vonal' pedig a féregnyulványt
jelzi.
ló{.l:vakbél
é~'féregn;tulVánY fe·j16dése •. p./ kenguru.bl
'. félmajmók; ;'cl~órángütán; ~d/~.eIÍlDéÍ'1~zfiág~at;-el kifejlett
ember,'
fl. macska vakbele >~s féregnyulványa.
1.1 ferdén vsnálkázott rész
a vakbél ésféreg:nyulvány.1
Allövényev6állatok-vakbele'es
1'é· regnyulvany'a sokkal nagyobb; mint 'szemberé,
mert ,a növényi rostok elbontás~ itt t8rténik.
Afej16dés
korai szakaszában az ember is nBvényev6 volt " és' .szintén hes szu volt avakbel e•. J. mai ,
ember azonban,lLem'vesz fel annyi_nBvényi táplálékot,
mint el6del,
· s ktsnnyel1 emészthet6',~evés
cellulozét
tartalmaz6ételeket
fo.gyaszt. Ezért vált feleslegessé
a hosszu; vakbélés
.féregnyulvány, .
melyelcsökevéR1e~edet/t
~és ma már csak maradványa. van meg•. ~ . ..'
~
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17i A bélc~at~rna iejlddéset Az emészt6szerYrendazer a'
törzsfej16déa-alaeSGIlyaBb~fekáB-és a magzati fej16déa elején
egy egyszerU ca6. A bélcs6 kezdetben mindkét végén zárt,csaknem egyenes es6. El6ször a ferad végét elzárGhártya nyilik meg,
azután tágulat képz6dik rajta, amely a gyomrot alkotja. Aes6"~1'SG része gyors növekedése miatt er6sen összetekeredfk és'bélkaesokat alkot. VégUl a farki végén is megnyu Lík a e aé, vagyis kialakul a végbélnyilás. .
'
Az ábra magyaráz6 szövege: al száj- garatUreg, bl pajzemirigy telepe, ·c/.légca6 a tüd6telepével, dl nye16cs6, el gyomor,
fl máj, glhasnyálmirigy, h(vékonybél telepe,.il vastagbél, kl
-kloaka, 1/ a'kloakától elkülönUl6 hugyhólyag, ml szivócs(S, nl
köldökzsinor.

·l!.•
'Az ember és egyes állatok bélcsatornájának hossza. Régebben-tévesen~itélték-meg-az-ember-bélesatornájának-hGsszát.
6-8 .
m hosszunak vélték. Ujabb kutatások azonban kideritették, hogy , '
esak a'harott ember bele ilyen hosszu, az é16é bizonyos összehúzódás következtében jelent6sen rövidebb, kb. 2.5 méter.! halál
bekövetkeztében elernyed, kinyulik, és hossza igy lesz·a törzs
hosszának kb. öt.szöröse.,Az ember bele - ammt azt el mellékel t ábra ts mutatja -rövidebb,'mint a növényev6 állatoké'/juh, tehénl,
de hosszabb, mint a husev6ké Ikutya/.
'
, ..
Az egy nap alatt-elválasztott emészt6nedvek mennyis~ge.
J.mint azt -a -mellákelt - áb ra. szeml.é l.e tesen. .mutatj a'--jéval-meg- ...
haladja vérünk egész mennyis~gét la vérmennyis~g 5000 gr, az 1
nap alatt elvál.asztott .emészt6nedve pedig 90.00 gr./
l'!

;.

-

20~ A viz felszivódása egy 6ra alatt abél~satorna klilönböz6 részeiben •.·A-gyoIDGrban·vizfelszivédás nines,·avékonybél·elül~
s6 szakaszában már megindul, és a vastagbélben a legintenzivebb •

......••.....

FELSŐOKTATÁSI JEGYiETELLÁT6 VÁLLALAT
Fele16s vezetd: HeitterImre
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