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Az emberi szervezet felépítése





Az emberi szervezetet alkotó sejtek zavartalan működésének feltétele az életfolyamatok
összehangolása és koordinálása.
Az összehangoltság alapja:
• Egy-egy funkció elvégzésére kialakult biológiai szerveződés – organizáció
• És az egységek működésének szabályozása – reguláció
Az emberi szervezeten belül működési szerveződési szintek:
• Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet

Az emberi test felépítése - sejt








Az emberi szervezetet több százmilliárd sejt építi fel.
A sejt a test működési alapegységének tekinthető.
Az a legkisebb egység, amely kiemelve a testből, megfelelő körülmények között önállóan is
képes életfolyamatait fenntartani.
Ez a legkisebb olyan egység, amely még anyagcserére és szaporodásra is képes.
Vannak olyan organizmusok, mint a baktériumok és egysejtűek, amelyek csak egyetlenegy
sejtből állnak. S vannak olyanok, amelyeket sok sejt összessége alkot. Ilyenek vagyunk mi
emberek is, mivel bennünk közel 5x1015sejt található.
A szervezetben sokféle sejttípus különböztethető meg. (izomsejt, idegsejt, oszteoblast és
plast, porcépítők, hámsejtek, csillószőrös hengerhám…)

A sejtek felépítése



A sejtekben különböző sejtalkotók – sejt-szervecskék vannak
Általános sejtalkotók:
• Sejthártya - elkülöníti a sejt belső területeit a külvilágtól, rajta keresztül
anyagforgalom
• Sejtplazma - félfolyékony anyag, sejtek állományának döntő része, sejtek alakját,
méretét meghatározzák
• Sejtmag - a vörös vértestnek nincs sejtmagja, a petesejtnek egy van, harántcsíkolt
izomsejtnek több van. Benne található az örökítő anyag, a genetikai állomány
• Endoplazmatikus retikulum - csőhálózat, amely a sejthálózatban kiterjedten
helyezkedik el, funkciója: az anyagok sejten belüli szállítása, előállítása
• Mitokondrium - zsákszerű képződmény, az oxidatív/aerob folyamatok helyszíne –
számuk az adott sejt energiaforgalmától függ, az izomsejtben nagyszámú
mitokondrium van
• Lizoszóma - enzimeket tartalmazó hólyagok a sejt által felvett anyagok emésztése,
lebontása történik)
• Riboszóma - fehérjeszintézis helyszíne, felépítő biokémiai folyamatokban szerepelnek
• Golgi készülék – a sejt folyadékegyensúlyáért felelős



Speciális sejtalkotók – képessé teszik a sejteket különleges, csak rájuk jellemző tevékenységek
végrehajtására. Pl.: izomsejt megrövidülési képességét csak a bennük lévő sejtalkotók teszik
képessé

Szövetek





Azonos típusú és működésű sejtek szövetekké szerveződnek.
Minden sejtféleség különböző feladatokra specializálódott, ami különféle sejtszerveket,
sejtalkotók jelenlétét és működését igényli.
A különböző sejtcsoportok, melyek hasonló feladatra szakosodtak, egy magasabb szintű
szervezeti egységet alkotnak – SZÖVET
A szövet célszerűen szerveződött sejtcsoportok.

Szövettípusok
4 alapszövetet különböztetünk meg:
Idegszövet
 A szervezet alkalmazkodó képességét biztosítja.
 Szerepe az ingerlékenység és az ingerületvezetés.
 Kétféle sejt alkotja: az idegsejt és a támasztósejt
 A két sejtféleség működése összehangolt és egymásra utalt: az idegsejtekre
rácsavarodott gliasejteknek nem csak tápláló szerepük van, hanem az
ingerületvezetés sebességének a növelését is elősegítik.
 Egy idegsejt számos más idegsejttel áll kapcsolatban egy bonyolult hálózatot alkotva.
E hálózat segítségével képes az idegszövet a rengeteg információ feldolgozására,
melyet a környezetétől és a test belsejéből kap.

Izomszövet
A mozgásnak nevezett életjelenség létrehozója.
Három típusa van:
 Harántcsíkolt izomszövet – vázizom
• Akaratunk által végrehajtott hely és
helyzetváltoztató mozgások kivitelezője
• Erős, de fáradékony szövet
 Simaizomszövet
• A belső szervek falában, az akaratlan,
belső szervi mozgások végrehajtója
• Kis kontraktilitású, de kitartó
 Szívizom: csak a szívben fordul elő
• Rendkívül hosszan tartó erőteljes
működést valósít meg.
Kötő- és támasztószövet
Feladatuk a test szilárd vázának alkotása, töltelékszövetek, összekapcsolják a szöveteket
szervekké, részt vesznek az immunrendszer alkotásában, a tápanyag és gáztranszportban, a
tápanyagok raktározásában.



Kötőszövet: A leggyakoribb szövettípusok, a szervezetben mindenütt megtalálhatók. Pl.:
ínszövet, zsírszövet
Támasztószövet: Pl.: csont- és porcszövet



•

Hám- és mirigyszövet
A hámszövetnek nincs saját érhálózata, az alatta lévő kötőszövet segítségével bonyolítja le
anyagforgalmát. Sejt közötti állománya elenyésző.
• Szerepe: a test felszínének
borítása, váladékok, nedvek
termelése (emésztő nedvek,
verejték)
• Az egyrétegű hám
előfordulása általános, a
többrétegű hám csak a
gerinceseknél található meg.
• Feladata: fed, és borít kívül és
belül. Ide tartozik a bőr és
a nyálkahártya.
Mirigysejtek:
• A hormonokat speciális
mirigysejtek termelik.
• Mirigysejtek funkciója:
váladéktermelés

Szervek
Különböző szövetek funkcionális társulását szerveknek nevezzük. Magasabb rendű, összetett
működések elvégzésére képesek.
Szervrendszer:







Több szerv egymáshoz kapcsolódva közös feladatot lát el, mely még összerendezettebb,
bonyolultabb feladatok elvégzését teszi lehetővé.
A mozgató szervrendszer
A szív és keringési rendszer
A kiválasztás szervrendszere
A szabályozó szervrendszer
Az emésztőrendszer

Életjelenségek




Az élő szervezet működési jelei – életjelenségek
Önfenntartó életjelenség – az egyed életben maradásához szükségesek
• Mozgás, anyagcsere, ingerlékenységen alapuló alkalmazkodási folyamat
Fajfenntartó életjelenségek – utódnemzéssel kapcsolatos jelenségek

1. Mozgás
Kétféle megnyilvánulási formája van:
• külső (hely- és helyzetváltoztató mozgások)
• belső mozgás (testen belül, erek mozgásai, belek motorikája)

2. Ingerlékenység
Ennek birtokában tudunk információt szerezni a környezetben bekövetkező változásokról.
Célja.: alkalmazkodás
3. Anyagcsere
Minden élőlény folyamatos anyagkicserélősében áll környezetével.
• Anyagfelvétel: a szervezet építőanyagokkal, energiahordozókkal való ellátása
• Anyagleadás: a felesleges, mérgező hatású bomlástermékek eltávolítása

A belső környezet legfontosabb paraméterei






A szervezet optimális működéséhez megfelelő fizikai, kémiai és biológiai feltételekre van
szükség (külső, belső környezet)
A testünket alkotó sejtek csak elenyésző %-a érintkezik közvetlenül a környezettel.
A többség csak a testen belüli térrel (folyadéktér, sejtek közötti állomány) áll kapcsolatban –
belső környezet
Ebben a belső térben kell biztosítani azokat a körülményeket, melyek mellett az
életfolyamatok zavartalanul bonyolódhatnak.
A belső környezet legfontosabb paraméterei:

1. A test hőmérséklete
Izotermia - a szövetek, szervek működéséhez szükséges ideális hőmérséklet






Értéke: 37 oC – az ettől való eltérés működészavarokat eredményezhet.
Hipotermia - 32 oC – komoly funkciózavar (hideg víz, levegő)
28 oC halálküszöb
Hipertermia - 41 oC – kritikus küszöb
A hőmérséklet növekedésének okai:
• Magas külsőkörnyezeti hőmérséklet – szauna
• betegség
• Fizikai munka

A hőtermelés mértéke függ:
 Igénybe vett izomtömeg nagyságától
 Terhelés időtartamától
 Terhelés intenzitásától
 Általános teljesítőképességtől
 Sportágra jellemző edzettségi állapottól
Hőszabályozás terhelés esetén
 A szervezet mindkét irányú eltérést képes kompenzálni.
 Sportolás hatására – hőt termelünk
 A szervezet egyensúlyra törekszik – verejtékezünk.
 A verejték elpárologtatása a testben felhalmozott hő leadásának leghatékonyabb útja.
 A lehűlés érzete a verejték elpárolgása következtében jön létre.




Az erős bőr alatti zsírszövetek akadályt jelentenek a hőleadással szemben, a túlsúlyosak
testhőjüket rosszabbul tudják leadni.
A verejtékezés által leadható hőmennyiség korlátozott, így ha meghaladó a fűtőhatás –
hűtőfürdő (vezetéses hűtés)

Ha csökken a testhőmérséklet




didergés, vacogás
Vérkeringés centralizációja – központi szervek felé vezetése, a hőt szállító vért a
szervezet a létfontosságú szervek felé tereli (agy, szív, tüdő, vese)
Romló vérellátás esetén az izomzat gyengeségül, merevedik, működésképtelenné
válik

2. A test folyadéktartalma
A szervezet optimális folyadékszintjét az izovolémia állapotának nevezzük
A folyadéktartalom sok mindentől függ:
 Életkor, nem, edzettségi állapot
 Csecsemőkor: 70% -fiatal korban 60-65% - idős korban 55% (ráncosodás, sérülékeny
izom, törékeny csont és porc)
Kevesebb folyadék következtében az inak, izmok, szalagok gyakrabban húzódnak meg, szakadnak
el – idősek fokozott sérülékenysége

Víz- és ásványianyag-háztartás
















A felnőtt ember teljes testtömegének 50-60%-a víz.
A víz 3 térben oszlik meg
 (vérplazmában, sejtek között, sejteken belül)
Fizikai terhelés hatására a víztartalom eltolódik a folyadékterek között.
Fizikai terhelés – sejtek közötti, sejten belüli folyadék
Szaunában –sejtek közötti folyadék
Víz- és ásványianyag-háztartás
Erőteljes verejtékezés dehidratációhoz vezethet (kiszáradáshoz) – teljesítménycsökkenés,
működési zavarok.
Nagymértékű dehidratáció esetén a testtömegnek akár 8%-a is elveszhet
A lassabban végbemenő vízveszteséget könnyebb elviselni, mint a gyors lefolyásút.
Szomjúságérzet: 2% fölötti folyadékveszteség esetén.
Dehidrált állapotban a regenerációhoz célszerű ásványvíz, gyümölcslé felvétele.
Csapvíz: jó a szervezet lehűtésére, viszont a folyadékveszteség általános pótlásához nem.
Víz- és ásványianyag-háztartás
A vízmozgások a szervezetben mindig ásványianyag-változással járnak.
A verejtékezéssel ásványi anyagok is kiválasztódnak.







Az akár 30 percig tartó terhelésnél a súlycsökkenés már a vízveszteségen kívül más anyagok
bontásával is együtt jár.
A terhelés minden órájában 200-250 g glikogén és zsírsav bomlik le.
Edzettség javulásával a test folyadéktartamának növekedését eredményezi
 Férfiaknak 1-2%-kal több folyadék
Hipervolémia – növekedés
 Vizelettermelés, verejtékezés
Hipovolémia – csökkenés
 Túlzott verejtékezés, korlátozott ivás
 Dehidráció, akár kiszáradás

3. Szervezetben található folyadék sűrűsége












Izotónia – a folyadék koncentrációja a testben
o 0,9%-os nátriumklorid oldat sűrűségének felel meg.
Hipertónia – sűrű folyadék – romlik a keringés, a szervek működése – folyadékot kell
fogyasztani
Hipotónia – híguló folyadék – romló funkciók
Sportolás hatására: folyadékvesztés – megszűnteti az izovolémia és izotónia kívánatos
állapotát
Versenyek, edzések hatására – a vér besűrűsödik (hemokoncentráció) – romlik a keringés –
romlik az izom és szervek vérellátása
Izotóniás sportital hasznos – azt a sűrűséget kapja a szervezet, melyet igényel

4. A test elektrolit és só összetétele – izoionia
Fontos a folyadék mennyisége, sűrűsége, és összetétele is: sók, ionok
A megfelelő sóbevitel tudatos folyadékpótlással lehetséges, így a sportolás közben elvesztett
ionok, sók visszapótlása megfelelő folyadékokkal kell megtörténnie.
Ha nő vagy csökken a mennyiségük – működészavar, csökkent teljesítőképesség
Sporttevékenység során fontos: nátrium, kálium, klór, magnézium

5. Vér optimális vegyhatása – izohidria








Értéke szűk határok között mozog: 7,3-7,4 ph
Ha csökken az érték – savasodás/acidózis
Ha nő – lúgosodás/alkalózis
Sportolás alatt savasodás történik
A vérben működő puffer rendszerek igyekeznek a vegyhatás kilengését kiegyenlíteni.
Rendszeres edzéshez nem szokott emberek esetében 7,1-7,2 ph – súlyos működészavar,
fáradtság
Edzett sportoló 4-5 tizedes eltérést is képes kompenzálni rövidtávon

6. +1 Vér cukorszintje



Sporttevékenység során jelentősen csökken a mennyisége (hipoglikémia) – csökken a
teljesítmény
Hiperglikémia

Összefoglalás






A szervezet különböző feladatokra szakosodott szervek segítségével igyekszik folyamatosan
biztosítani a sejtek közvetlen környezetében szükséges feltételeket.
Sportolás során a szükséges értékek kimozdulnak
 Nő a hőmérséklet (hipertermia)
 Verejtékezéssel sót és ionokat veszítünk (dehidráció hipoionia) – nő a
folyadéksűrűség (hipertonia)
 Az izmok energiaszállító folyamatai a vér vegyhatásának savasodását okozza
(acidózis)
 Csökken a vércukorszint
Rendszeres edzés hatására a testet arra késztetjük, hogy a sportolás után fokozott szervi
működések által térjen vissza az optimális viszonyokhoz.
Ez erősíti, ellenállóbbá, fokozottan terhelhetővé teszi hosszútávon.

Ellenőrző kérdések:
 Mi a sejt, a szövet, a szerv és a szervezet?
 Sorold föl a belső környezet 6 legfontosabb paraméterét!
 Mi változik fizikai munka során a belső környezetben?
 Sorold föl az emberi test 5 szervrendszerét!
A belső környezet legfontosabb paraméterei:
 Izotermia - a szövetek, szervek működéséhez szükséges ideális hőmérséklet
 Hipotermia
Hipertermia
 Izovolémia - szervezet optimális folyadékszintje
 Izotónia - szervezetben található folyadék sűrűségére vonatkozó követelmény
 Izoionia - a test elektrolit, ill. só-összetételére vonatkozó adat
 Izohidria - vérnek az optimális vegyhatása: 7.3-7.4-es ph érték között optimális
 Vér cukorszintje

