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,Készült: 1954. évben.
1. A tapintás
szerve" A ~apintás szerveként általában a testet
'boritÓ bórt, vagy a kültakar6t szokták emlegetni. B6rünk sokféle
müködéstfe jt ki, többek között mint érzékszerv is müködik.' B6riink fels6 rétegeiben.négyzetcentiméterenként
k.b. 1000 idegvég.' z6dést számolhatunk amelyek egy része a fájdalom érzését veszi
fel, másik a hideg vagy meleg érzését,
megint másoka 'ta.pintáe p
a tárgyak keménységének, lágyságállak stb...
érzését veszik t'el
Az idegvégz6dések alakja; müködésük szerint vá;ttozik," Igy, a fájdalom érzését felvev6 idegrostok végz6dései csupaszok, a hideg- ,
érzet a bunk6szerü idegvégz6dések közvetitésével,
a melegérzet a
seprüszertien széttertilt
idegvégz6dések közvetitésével
jön létre.
A b6r alattiköt6szövetben
különleges lemezes szerkezetü idegvégz6dések is vannak, amelyek helyzetérz,éseinket
közveti ti~. A
különböz6 érz6ideg~végkészülékek
a bőr felületén
nem egyenletesen
oszlanak meg. Az uj jhegyeke II sokkal téSbb 1. api'nt6teetecske
van,
mint a hátunk közepén~ Az uj jhegyeken a munkával kapcsolatban
.alakult 'ki a sok érz6ideg- végkészülék •
ct,

. 2.:Meissner-féle

tappint6test

az ember ujjb6réb6lo

At~pint6testek
segi. tségével felismerjük
a tárgyak nagyságát,
alakját és felijletük
jellegét.
Segitségükkel a vakok j61 tudnak
olvasni, végigtapogatva a külön .számukra készült kiemelkedő betüket, tájékoz6dnak a környezetben • .Azábrán, ill.
kép en «ss «, a helyzetérzéseinket
köave t t6 ·,1?-pint6testet látunk az un;n , Meissnerféle .t!3-pint6 t es t et , /felfedez5jének
és leirqjánalc nevét viselil
amely egr ováli,s alaku.képz6dmé~ t j6l megfigy,elhet~ burokkal /HI
és' a lemezes idegvégz6désekkel tNI
í

v,

~. Férfi

szaporod6szerveiben

lév6 idegvégz6dések •

.Amiht a~képen is látha·tj~
bunk6szerü idegvégz6dések, ill.végz6dés, amely f61eg a hidegérzetet
közvetiti.
IBg. köt6szöveti tok.
M. ve-15s idegrost.
N. ve16nélküli,
idegrost.
E. végbunk6 ~./
,

I

5;~'Golgi - Ilazzoni. féle

letér61.

.

~. '.. '.'

,

~ta.pint6test
, .'
.

azemheri

'

kéz izmának felü-

Ezek közvetitik
az izomérzéseket. Az izmok, izületek és szalagok
minden változása ingerli ezeket a testecskéket
e a keletkezet
ingerület
az agyltéreghez jut. IgY'meg, tudjuk itélni
az izID.okt6é
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nusát, azaz feszültségének fokát, JSZ izmok,feszültségét és ebb6l
kifoly6lag az izületek nyomásérz6·idegvégzddéseinek
segi'tségével
különbözd testrészeinknek a térben elfoglalt helyzetét. Nagy jelentdségük van a járásban és a munka végzésekor.
~ ké~en láthat6 t~pint6 testecske_részei: N. ve16s id~grostok,
bokros és fonatos végelágazásokkal IE.I, lemezes burokkalkörülvéve ILlo.
,
1"·

6. Vater-Paccini-ftile

.

,.'

'.

t.a pint6:test.

lemezes

I

A b6r alatti köt6szövetben

helyezkednek el, elég nagyDi'éretüek,
sokszor szabad szemmel is megkülönböz'tethetdk. Azérintkezés
és
a nyomás érzését veszik fel. 11,)1. kett6s lemezek lK. b eLs idegvégz6dés, N. belép6idegek./
ó

r.

7. E16z6b61 keresztmetezetaz

~

•.

ember talpb6réb6l •.

G. véredények.

\ 8.Meiesner-féietappint6teet
'mellett.
Aképen

jól kivehet6k

az ember ujjb6réb61

lev6vérerek

a lemezes végz6déeek.
,

.

9. A sza~lás szerve. A szagláaszerve
az orrüreg fels6 részén
van. Azsemberszag16szerve
még igen érzékeny volt, Afejl6dés
folyamán azonban a látása és hallása finomul 'tki az embernek és
ma, f6leg ezekkel tájékoz6dik, igazodik el környezetében.
10. Az orrüreg. ~z orrQreget a szájüregt61 a kemény és lágy szájpad, a koponyaüregt6l a rQstacsont vizszintee lemeze választja el.
Az orrüreg als6 falain tal~ljuk a 3 - 3 orrkagylót,azeke
növelik __
sz orrüreg felület~'t ésközöttük
találjuk a 3 orrjáratot:
fels6-középe6 - als6 orrjára't. Középpen az orrüregetaz
orrsövény
vála~tja
ketté,mely
ut6bbi az,ekecson'tból, a ros'tacsont függ6leges ,részéb6l és porcos részbdl áll. Az orrüreg összeköttetésben
áll ahomlokcsont
ás a feled állkapocs légtartalmu iiregével, az
orrgarattal és a szemüreggel.A
fels6 orrjárat az ékcaont üregéveI, a középs6 a homlokcsont üregéveI, az alsó a könnycsatornával
közeledik. A feled és als6 orrjárat még a-ros'tacsont ürec.ével is
közeledik. Az- orrlireget nyálkahár'tyabéleli, amelyet sürün há16znak 1)e a vérerek és'amely hártya a levege; felmelegi'tését ia szolgálja. A nyál;kahártyát cBl.l16sz6rÖs hám béleli, amelyek mozgása
az orrüreg portalanitását végzik. A szag16hártyán ideg,;yégzddések
vannak, amelyek ingerlés~ a s.zaglás érzetét keltik. A nyálkahártya telületén fehér vérsejteket is találunk, amelyek a baktériumok elpusztitását végzik.}
.
.
ll. homlokö~öl, 2.'ék~sontöböl, 3. fels6orrkagyló, 4. középsd~rrkagyló, 5. als6orrkagy16~ 6. fels6 orrjárat, 7. középs6 orrjárat,
8. als6orrjárat, 9. fülkürt nyilása" 10. kemény szájpad, ll. garat
_ 12. lágyszájpad.1
ll. A leve
orrüre ben. Légzéskor /szaggatott vonal/ és
~s~z~a-g~l~á~s~k~o~r~~~----~n-y~i~l~~a~:--a~ezaglóidegek
belépési helye.
12. Az orr keresztmetszete. J61 láthat6k az orrkagylók
üreget két részre választ3 orrsövény.'
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és az orr-

1~;~'-1·.'szagléhá~tl8
•• azag16hártY8 tulajdonképpen az orr ny~lka-:
hartyá.(ja,amely1..egykét és fél négyzetcentiméter nagyságu területen találhat6 éa barna azimével élesen elkülönül az orr belse~
jének részeitől. lSz· a .terület. állandóan nedves és kiszáradás ese~
tén érzéketlenné válik. Benne ors~ alaku sejtek vannak - szag16~
sejtek - melyekből idegr6stok vezetnek az agyban lévő szag16közpon~ba. A szaglósejtekb0l az orrüreg felé finom, zsirréteggel fe~
d~tt szőrszálak nyulnak ki. Jb~en a zsirban oldódnak fel a szagos
anyagok és jutnak az érzékelő szőrszálak utján az agyvelobe, ahol
a szag érzete keletkezik. Nyugodt lélegzéskor a gázok nem érik el
a szag16tájékot, ezért szagláskor .a levegőt felazippantjuk. A ké~'
pen láthatjuk a szag16sejteket lal az érzőszálakkal, a támaszt6sejteket Ibl festékanyagokkal és afelszinre
5m16 mirigyváladékot
Ic/. Az első ábrán a szag16test és a szag16 nyálkahá~ty~ vázlata ..
látható •.1. szag19lt..~,2. 'szaglóaejt magja, 3. támaszt6sejtek, , .
4. mirigyhám~ 5. ',ros:tacso~tvizszinte.s lemeze, 6. szag16hyalábok,
7.' szagl6testek. $.-&·s 1,1. összekötő sejtek, .9. szemcsés sejtek"
lO~belső
szemQsés réteg.
.
14_ Milyen szagokat érzUnk? l~_ ~l~ágillat, 2~ rothadt sz~g, 3~·
aromás illat, 4.'~égett~:4ÉiZág,5.gyümölcs illat, 6. szeszes ital.
1~.Az izlelés szerve. A nyelv, izmos, a szájüreg fenekán fekY5
'szerv~.Elüls5' .része. szabadon végződik.,.a háts6 része - nyelvgyö=
kér - a nyelvesonthoz kapcsolódik. '~Iaófelületét nyelvhátnak
nevezzük. 4 nyelv harántcsikolt 'izmokb6l áll, melyek h08SZ- -és
fUggőleges irányban helyezkednek el, röviditvén, vastagitván,
illetőleg lapossá téve a nyelvet. Ezenkivül a száj többi riszei~
ből is kap eao Lédnak izmok a. nyel'vhez,·mely ezáltal mozgékony és
rugalmas lesz. A nyelvfelfiletét izlelő bimb6kkal telitett nyál~
.kahártya borit ja. A nyelv tapintó és izleló, valamint az artikulált beszéd szerve~
1 • A n elv izérző szem51esei~'4z ételek izét főleg a nyelv fe- .
lUTet n Lév Lz Le Lő . szerve e érzékeljük. Ezek kis sejthalmazok,
melyekből'idegrostok
futriak a központi idegrendszerbe, a ducokba
és azagYkéregbe.
~zeket a sejthal~azokat izlelőbimt6knak,nevez. zük.. Ezek miatt a nyelv felülete nem sima, hanem rajta különböző
alaku domborulatokat lizlelószemölcsöket/
találunk. 'A.. bimbók egy
része körUlárkolt, főleg a nyelv és a garat határánl 6 - ~5
drb. szabad szemmel is láthatél Másrésze fonal, vagy gomba'aIaku,
mely ut6bbiak 5.o-15{)";'es
csoportokban helyezkednek el. A b:iJnbók
hossza é8 átmér5je kb. 1/10. mm. Az embernek kb. 2000-3000 izle~_
15 bimbója van. 4 bimbók szájüreg felől eső oldalán van a szórökkel k5rfilvett izg5dör, id~ kell bejutnia a vizben oldódó vagy
'folyékony anyagoknak. Az ingert a bimb6k ingerületté alakitják,
.amely az'idegeken keresztül eljut az agykéreg megfelelő helyére
és ott izérzetet kelt.·/A. a nyelv ~első felülete, B, u.a. nagy
nagyitásban, C. k5rilárkolt szemöles nagyitva. 1. fonalszerU
szemölcs5k~ 2. gamba alaku' 8zemölcs5k/
.
ő •

Izlelőbimbók acn elvszemölcsök háro ában· i. Lzl eLőb í.mb nye
nyalmirigy,.id •.ideg, c•.nl lban.old d -cukorkristály.
.
A második ábrán az izle15 testek Iszemölca5kl láthatók. 1. t~bb~
rétegü 1 aphám , 2. fedő réteg, 3. a az emö Lc sök köz5tti rész ha~
rántmetszete,. 4. izlelóQimbók. 5. haráhtcsikolt izom, 6. vérerek.
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l8~ Körülárkol t szemölcs a nyal vtövöri: A.z árokba nyilnak az izlelór~
bimb6k. Az alsó' ábrán isa nyelv körülárkolt szemölesei láthatók
~etszetben~ 1. körfilárkolt szemöles~ 2. izle15 bimbó. 3. rásze, .
·5. savés mirigyek, 6. harántcsikolt izom.

-
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1 • IzlelésUnk a n elv kU15nböz6hel
ein N~gyf'le izt kUlönböztetünk meg: edeset. a nyelv hegyen ,.sos~t la nyelv oldalán/~
savanyut la nyelv hátuls6, ol~alsó részén lés keserUt/a nyelwünk
tövénl .
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Készült" a.Fels50ktatás! JegyzeteIlát3 Vall'álatifát·
1Fe1e15s vezet5: Bojkovszky Lajos
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