
Emberi test Tankönyv: OFI Biológia-egészségtan 11. 

 
SZÖVETEK 
 
- sejt közötti állomány: az emberi (és állati) szövetekben a sejtek közötti tereket kitöltő anyag, lehet folyékony v. szilárd halmazállapotú 
 
Hámszövetek 
- sejtjei szorosan egymás mellé simulnak, nincs sejt közötti állomány 
- alak szerint: lap, köb (kocka), henger 
- rétegek szerint: egyrétegű, többrétegű 
- lehet: elszarusodó (pl. kültakaró), el nem szarusodó (pl. belső szervek fala) 
- működés szerint: fedőhám 

mirigyhám - külső elválasztású (pl. nyálmirigy, verejtékmirigy, emésztőnedvek) 
- belső elválasztású (pl. hormonok) 

 
Kötőszövetek 
- van sejt közötti állomány 
- tömött rostos (nem nyúlik, ellenálló, rugalmatlan, pl. ínszalag) 
- laza rostos (rugalmas, pl. belső szerveinket rögzítik) / speciális fajtája a vér (folyékony sejt közötti állomány) és a zsírszövet 
 
Támasztószövetek 
- van sejt közötti állomány 
- porcszövet (sok kollagént és egyéb rugalmas anyagot tartalmaz) - rugalmas porc (pl. orr, fülkagyló) 

- üvegporc (ízesülő csontok felszínén, kemény, kopásálló) 
- csontszövet (sejtközi állományt szerves és szervetlen anyag építi fel, a sejtek a csatornák körül koncentrikus körökbe rendeződnek) 
 
Izomszövetek 
- van sejt közötti állomány; rugalmas elemeket tartalmaz 
- harántcsíkolt v. vázizom (nagy erőkifejtésre képes, de fáradékony) 
- simaizom (kis erőkifejtésre képes, de nem fáradékony) 
- szívizom (nagy erőkifejtésre képes és nem fáradékony) 
 
Idegszövet 
- egynyúlványú, kétnyúlványú, soknyúlványú 
- ingerületek továbbítását végzik 
 
 
CSONTOK, ÍZÜLETEK 
 
- az emberi szervezet mozgási szervrendszerét a csontváz és 

a vázizomzat alkotja 
- a csontváz tartja a testet, védi a belső szerveket és részt 

vesz a mozgásban 
 
Csontok 
- nagy szilárdságú, egyben rugalmas szervek 
- fő tömegét a csontszövet alkotja 
- sejtekben gazdag, nagy számban tartalmaz ereket is, ezért sérülései viszonylag könnyen 

regenerálódnak 
- méretük és alakjuk nagyon változatos, attól függően, hogy hol helyezkednek el és mi a feladatuk 
- szerkezetük a lehető legkisebb tömeg mellett a lehető legnagyobb teherbírást teszi lehetővé 
- alakja többféle lehet: csöves (pl. végtagok hosszú csontjai), lapos (pl. mellcsont, 

koponyacsontok), szabálytalan (pl. csigolyák)  
- kívülről csonthártya borítja, alatta nagy teherbírású tömör csontállomány található, belsejében 

pedig a lemezekből és gerendákból álló szivacsos állomány, melynek üregeit a vérképzésben 
kulcsfontosságú vörös csontvelő tölti ki (ez utóbbiból az életkor előrehaladtával fokozatosan 
sárga csontvelő alakul ki, amely főként zsírszövetből áll) 

- a csontok sokféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz: mozdulatlanul egymásba illeszkedő 
varratokkal (pl. koponyacsontok), rugalmas porcos összeköttetéssel (pl. csigolyák, bordák, 
mellcsont kapcsolódása), vagy mozdulatlan csontos összeköttetéssel (pl. a medencecsont 
3 csont összenövéséből, a keresztcsont 5 csigolya összenövéséből alakul ki) 

 



Ízületek 
- a csontok mozgékony összeköttetését biztosítják 
- az ízesülő csontvégeket kötőszövetből álló erős ízületi szalagok tartják össze 
- a csontvégeket sima felszínű porc fedi 
- az ízületet ízületi tok borítja be, melynek belső sejtrétege termeli az ízületi nedvet (ez kitölti az ízület 

üregeit, kenőanyagként csökkenti az elmozduló csontok közti súrlódást és megakadályozza, hogy az 
ízesülő csontok felszínei érintkezzenek egymással) 

 
 
KERINGÉS 
 
Vér 
- vér: kötőszövet 
- vérplazma: a vér folyékony sejt közötti állománya (ionokat, glükózt, aminosavakat, fehérjéket, egyéb szerves vegyületeket tartalmaz) 
- a vér sejtes alkotói: a fehérvérsejtek, a vörösvértestek és a vérlemezkék, amelyek döntő többsége a vörös csontvelőből származik 
 
Fehérvérsejtek 
- változatos alakú és méretű, sejtmagvas alkotórészei a vérnek 
- teljes értékű, osztódásra képes sejtek 
- a szervezet védekező rendszerének a tagjai 
- fajtái: granulociták, monociták, limfociták 
 
Vörösvértestek 
- lapos, fánk alakú sejtek 
- nem tartalmaznak sejtmagot és sejtszervecskéket sem, így nem sejtnek, hanem testnek nevezzük 
- feladatuk a légzési gázok (O2, CO2) szállítása 
- sejtplazmájukban nagy mennyiségű vörös színű fehérje, ún. hemoglobin található 
 
Vérlemezkék (trombociták) 
- sejtmag nélküli, kisméretű sejtes elemek 
- véralvadásban van szerepük – az érfal sérülése esetén a véralvadás folyamata akadályozza meg, hogy a vér elfolyjon az érpályából 

(vérlemezkék kitapadnak a sérült érfalra, majd olyan anyagot adnak le a környezetükbe, amely egy reakcióláncot indít el, melynek 
végeredményeként a vérplazmában oldott állapotban található fibrinogén nevű fehérje molekulái a sérülés helyén oldhatatlan, térhálós 
szerkezetű fibirnt képeznek, melynek vízben oldhatatlan szálai rárakódnak a sérült érfalra, lezárják a sebet, mert ezen a hálón 
fennakadnak a vér sejtes elemei is, így a kocsonyaszerű alvadék alatt megkezdődik az érfal és a sérült szövetek regenerációja) 

 
Keringési rendszer, érhálózat 
- az embernek zárt keringési rendszere van, az 

érhálózat 
- az érhálózatot artériák, hajszálerek és vénák alkotják 
- a szívből a szövetek felé izmos falú, rugalmas 

verőerek = artériák továbbítják a vért 
- az artériák egyre kisebb ágakra oszlanak, a legkisebb 

artériák vékony, átjárható falú hajszálerekben = 
kapillárisokban folytatódnak (a hajszálerek falán a 
sejtek között apró rések, pórusok találhatók, ezeken 
keresztül zajlik az anyagforgalom) 

- „visszaúton” a kapillárisok tágulékony, kevésbé 
rugalmas gyűjtőerekben = viszerekben = vénákban 
szedődnek össze, a kisvénák egyre vastagabb erekbe 
torkollanak és a szív felé továbbítják a vért – a 
vénákban lévő billentyűk megakadályozzák a vér 
visszafolyását 

- az érhálózat két vérkört alkot: kis vérkör, nagy vérkör 
- a kis vérkör artériái a tüdőbe szállítja a szén-dioxidot, 

majd ott történik az oxigén felvétele a vérbe – az 
oxigéndús vért a vénák gyűjtik össze és szállítják a szív felé 

- a nagy vérkör artériái behálózzák az emberi testet, oxigénnel és tápanyaggal látják el a különböző szerveket, majd a szervekből a 
nagy vérkör vénái szállítják a szén-dioxidot a szív felé 

 



Szív 
- a mellüregben, a két tüdőfél között, a test középvonalától kissé balra helyezkedik el 
- fala háromrétegű - kívülről a szívburok két vékony lemeze borítja 

- belül található a szívizom (jellegzetes, hálózatos lefutású, harántcsíkolt 
izomrostok alkotják; sajátossága a gyors, ugyanakkor kitartó működés) 

- legbelső rétege a szívbelhártya 
- a szív üregrendszerét a hosszanti futású sövény jobb és bal szívféltekére osztja 
- a szívfeleket vitorlás (hártyás) billentyűk pitvarra és kamrára tagolják 
- a vénák a vékonyabb falú, kevésbé izmos pitvarokba torkollanak (a jobb pitvarba a test felől 

érkező nagyvéna, a bal pitvarba a tüdő felől érkező tüdővéna) 
- az artériák a vastagabb falú, izmosabb kamrákból indulnak ki (a jobb kamrából a tüdőartéria 

a kis vérkör felé, a bal kamrából a főverőér (aorta) a nagy vérkör felé pumpálja a vért) 
- az artériák kilépésénél találhatók a zsebes billentyűk 
- a szív szöveteinek vérellátását a szívkoszorúerek biztosítják 
 
 
LÉGZÉS 
 
- a légző szervrendszer feladata a sejtlégzéshez szükséges oxigén felvétele és a sejtlégzés során keletkezett szén-dioxid eltávolítása 
- a légzési gázokat (O2, CO2) a vér szállítja a szervezetben 
- a vér a hajszálerek falán keresztül a szövetnedvvel áll kapcsolatban, a sejtek pedig a sejthártyájukon keresztül a szövetnedvből veszik 

fel folyamatosan az oxigént, illetve a szövetnedvbe adják le a biológiai oxidáció során folyamatosan képződő szén-dioxidot 
- a sejtek közvetlen környezetével, a szövetnedvvel a nagyvérkör kapillárisai állnak kapcsolatban 
 
Belső légzés 
- a vérből oxigén jut a szövetnedvbe, illetve szén-dioxid a szövetnedvből a vérbe 
- az oxigénben szegény, szén-dioxidban dús vér a nagyvérkör vénáiba, majd a szíven keresztül a tüdőbe áramlik 
 
Külső légzés  
- a tüdő-léghólyagocskák levegőjéből a kisvérkör kapillárisainak vérében oxigén áramlik, a 

felesleges szén-dioxid pedig a léghólyagocskákba jut 
- a léghólyagocskák levegőjének felfrissülését a légcsere biztosítja, melynek két 

részfolyamata a belégzés és a kilégzés 
 
Felső légutak 
- az orrüreg szűri a belélegzett levegőt, szőrszálain fennakadnak a nagyobb szilárd 

szennyeződések 
- az orrüreg nyálkahártyája vízgőzzel telíti a beáramló levegőt, dús érhálózata révén pedig 

felmelegíti azt a testéhez közeli hőmérsékletre 
- az orrüregben található szaglóhám fontos érzékszervünk 
- az orrüregből a levegő a garatba jut (ott találkozik az orrüreg a szájüreggel) 
- a felső légutak területén számos nyirokszerv, mandula található, melyek a kórokozók 

ellen védik a szervezetet 
 
Alsó légutak 
- a gége az alsó légutak első szakasza, vázát porcok alkotják, bemenetét nyeléskor a 

gégefedő zárja le, így a lenyelt falat nem juthat a légcsőbe 
- a légcső falát C alakú porcok merevítik, aminek köszönhetően rugalmas, hajlékony, 

nem nyomódik össze 
- a légcső lefelé haladva két főhörgőre ágazik el, melyek a két tüdőfélbe vezetnek 
- a tüdőben a főhörgők gazdagon elágaznak hörgőkre, majd egészen vékony 

hörgőcskékre, amelyek a léghólyagocskák fürtjeiben végződnek 
- a léghólyagocskák falát vékony egyrétegű laphám béleli, melyet kívülről gazdagon 

behálóznak a kis vérkör hajszálerei 
- a léghólyagocskák területén történik a külső légzés, azaz a léghólyagocskák 

levegőtartalma és a hajszálerekben áramló vér közötti gázcsere 
 
 


