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Képes a fiziológia nagyobb betekintést 
nyújtani az élő emberi organizmusba 
annál, mint amit a puszta tények 
elsődlegesen feltárnak? Minden szerv 
aktivitási szintje egyforma? Egyediek a 
szervekben működő életminőségek az 
organizmusok vonatkozásában, és a 
biológiai aktivitásra korlátozottak? 
Tudunk-e tudományos alapot találni a 
szervrendszerek közötti összefüggés 
kikutatására? 

A jelenlegi tudományos módszert a 
fenomenológiai szemlélettel megerősítve 
rátalálunk a tényekben rejlő jelentésekre, 
és azokat az élet kifejeződéseként 
értelmezzük. A fenomenológiai módszer 
láthatóvá és érthetővé teszi a szervek 
közötti viszonyt. A tudományos tényeket 
összefüggéseik szempontjából közelíti 
meg, és ily módon teljesen új látásmódot 
tesz lehetővé. 

Ami érvényre jut, az a biológiai 
folyamatok, a tudat és a természet közötti 
kölcsönös viszonyok megragadása. 
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A szerzőről 
 
Christa van Tellingen, M.D. (született Hollandiában, 1949-ben) 1982 óta családorvos 
Kaliforniában. Orvosi tanulmányai kezdetétől fogva felismerte a tudomány új 
megközelítésének fontosságát az emberi lény egészségben és betegségben való megértése 
terén. Praxisában a megfigyelés goethei fenomenológiai módszerét nagyon értékesnek 
találta mind az értelmezés, mind a páciensek kezelése vonatkozásában. Tanított 
orvostanhallgatókat és orvosokat az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában. 
1998-ban egyik megalkotója volt az „Orvosképzés Megújítása” projektnek, melynek célja 
kiegészíteni az emberi lény jelenlegi biomedicinális tudományos megközelítését. 
 
 
 

A Projektről 
 
Az „Orvosképzés Megújítása” projekt olyan kötetek létrehozását tűzte ki célul, amelyek 
bemutatják, hogyan lehet a goethei fenomenológia segítségével a jelenlegi biomedicinális 
tudomány tényeit másképpen értelmezni. Ez új elveket eredményez a biomedicinális 
tudományban. Az új elvek által ismét lehetséges lesz a biokémiai, fiziológiai és morfológiai 
tényezők megértése az élő szervezetben és annak térbeli és időbeli fejlődésében. Ezáltal 
megérthetjük például a tudat, a pszichológia és viselkedés viszonyát a test formájához. 
A BOLK KOMPENDIUMOK AZ ORVOSI TANULMÁNYOKHOZ kiegészítik a jelenlegi 
orvosképzést; napjaink biomedicinális tudományának alapelemeiben specifikusan tárják fel 
az emberi tulajdonságokat. 
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Előszó 

A BOLK KOMPENDIUMOK AZ ORVOSI TANULMÁNYOKHOZ sorozat jelen kötetében arra 
törekedtünk, hogy támogassuk az orvostanhallgatókat és más tudományok hallgatóit a 
működő szervezetek fiziológiájának tanulmányozásában, elősegítve annak jobb felidézését 
későbbi tanulmányaik és munkájuk során. 
 
Ennek a kiegészítő fiziológiai tananyagnak szánt kompendiumnak az a célja, hogy egy 
innovatív tanulmányozási és kutatási módszer - a goethei módszer1 - segítségével egy 
fiziológiai áttekintést adjon. A hollandiai Louis Bolk Intézetben,ahol ez a kompendium 
íródott, kiterjedten alkalmazzák ezt a módszert a mezőgazdasági, táplálkozási, és orvosi 
kutatásban, mert összefüggést teremt a részletek között. Mivel a fiziológiával kapcsolatos 
részletes tudásunk összefüggő organizmusokból származik, a részleteket újra összegyűjtve a 
működő szervezetek egészként való értelmezését gyarapíthatjuk.  
 
A goethei módszer során az ismert tények listázásra és azután kiértékelésre kerülnek. 
Bemutatjuk, hogy bizonyos folyamatok hol tipikusak az élővilágban, majd azok jellemzése a 
következő lépés. Azután az organizmusban vagy az élő természetben összehasonlíthatunk 
egy tipikus szerv-folyamatot egy másikkal, amelynek köszönhetően következtetést 
vonhatunk le a szervben vagy a szervezet egészében betöltött szerepére és jelentésére 
vonatkozóan. Így a téma nagyobb áttekintéséhez jutunk el. Ezáltal a fiziológiai tananyag 
adatainak elsajátítása mellett, ennek a könyvnek a tanulmányozása meg fogja könnyíteni a 
szervek, az organizmusok és az élő természet közötti összefüggés felfedezését. 
 
Ezt a kompendiumot minden hallgatónak ajánljuk, akinek meg kell tanulnia a fiziológia 
tényeit, ugyanakkor szeretnének átfogóbb megértéshez is eljutni. Hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy ez a könyv nem helyettesíti az élettan tankönyv tanulmányozását. Az információ, 
melyet ez a kötet tartalmaz tömör, és feltételezi az élettan tankönyvekben található 
ismeretek tudását. Mindazonáltal reményeink szerint a kötet a tanulmányokat és a rá való 
emlékezést (még) érdekesebbé teszi. 
  

                                                      
1A tudomány ezen megközelítésének megalkotója Wolfgang von Goethe, költő és tudós. Erre a módszerre 
vonatkozó további információért ajánljuk Henri Bartoft könyvét (1986). 
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1. Bevezetés 

Hogyan lehetünk valóban méltányosak magával az élettel az élettudományok kutatása 
során? 
 
„A biológiai determinizmus ellenzői számára a kihívás az, hogy miközben talán hatékonyak 
voltunk a redukcionista állításokkal szembeni kritikánkban, nem sikerült egy koherens 
alternatív keretet nyújtanunk, amelyen belül az életfolyamatok értelmezhetők” írja Steven 
Rose Életvonalak (Lifelines) című könyvében. 
 
Ez a kötet egy alternatív rendszert nyújt. A probléma orvoslásának megkísérlésekor 
igyekeztünk két célt megvalósítani: az első, hogy bevezessünk egy új összefüggő rendszert a 
fiziológiába, a második pedig, hogy bemutassuk, hogy ezzel a rendszerrel új lehetőségek 
tárulnak fel a fiziológiai folyamatok értelmezésére. Egy új rendszer jellemzéséhez jutunk a 
fiziológia fenomenológiai megközelítésének alkalmazásával. A fenomenológia az egész 
nézőpontjából közelíti meg az életet, úgymint egész organizmust vagy egy ökológiai rendszer 
egészét. Ez által a fiziológia tényei más viszonyba kerülnek egymással. Az új látásmód, mely 
ebből a megközelítésből bontakozik ki, a goethei tudomány módszereivel értelmezhető, és 
amely a tényeket úgy helyezi kontextusba, ahogyan az az előszóban leírásra került. A 
fiziológia tipikusan az élő organizmusokkal foglalkozik. Az élőlények egészként funkcionálnak, 
és következésképpen a fiziológiai folyamatok az organizmusokban kölcsönös viszonyban 
vannak. 
 
Négy szervrendszert fogunk megvizsgálni: a tüdőt és a légutakat, a májat és az 
emésztőrendszert, a veséket és a vizeletkiválasztó rendszert, illetve a szívet és a keringést. 
Megpróbáljuk kideríteni, hol és hogyan illeszkednek a fiziológiai folyamataik az organizmus 
egészébe, és ezzel egy időben vajon van-e prototipikus helyük és funkciójuk az 
organizmusban. Azért választottuk ezt a négy szervrendszert, mert ezek lehetővé teszik 
számunkra, hogy megértsük, a szervek különböző formáló princípiumoknak vannak alávetve 
kialakulásukban és fiziológiájukban. Ezek az alapelvek kapcsolatban vannak a természet 
erőivel, és meghatározott sorrendben jelennek meg bárhol is vannak működésben. Minden 
emlősnek és embernek van szíve és tüdeje; ki fogjuk mutatni, hogy az emberi organizmusban 
és az élő természetben a szívet és tüdőt megalapozó princípiumok hol tökéletesedtek, és hol 
játszanak különleges szerepet. Ez bővíteni fogja mind a szervek, mind pedig az organizmus, 
mint egész funkciójának felfogását. Először meg fogjuk nézni: 
•a szervek fiziológiai morfológiáját: a fő anatómiai jellemzőiket (alak), belső struktúrájukat 
(hisztológia) és az ezekhez vezető embriológiai folyamatokat 
• a vérellátás áttekintését 
•a vonatkozó fiziológiai tényeket 
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• a szerv-fiziológia szabályozásának módját a szervezetben és a szervezet szerv-fiziológia 
általi szabályozását 
•a szerv funkcióját az organizmusra mint egészre vonatkoztatva 
•majd következnek a konklúziók,melyek az adott szerv fiziológiájával foglalkoznak 
fenomenológiai nézőpontból. 
 
Az utolsó fejezet (6. Fejezet) áttekintést ad, és a négy szervet egymással viszonyba állítja. Ez 
lehetőséget nyújt a tények kontextusban való értelmezésére, a szervek és az őket 
megalapozó, formáló princípiumok szerepére való nagyobb rálátás elnyerésére. 
 
 
 

 
 

  

1.1. ábra Ezt a négy egyiptomi kanópuszedényt fáraósírokban találták. 
Mindenegyes edény az elhunyt négy szervének egyikét tartalmazta. Az 

egyiptomiak gyakran temették el a szerveket elkülönítve, a mumifikált test mellé 

(magán slide sorozat) 
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2. A tüdő és a légutak 

2.1 Bevezetés 

A légutakba gázhalmazállapotú szubsztanciák lépnek be a légkörből (elsősorban oxigén - O2) 
a szervezet vizes miliőjébe, és a metabolizmus során képződött gázok (elsősorban széndioxid 
- CO2)távoznak a vérből a légkörbe. A környezetből származó levegő akkor lép a légutakba, 
amikor belélegzünk, és a tüdőkben lévő vér felveszi az oxigént. Az O2-tfőként a 
vörösvérsejtekben lévő hemoglobin szállítja a szervezet minden sejtjéhez. Az oxigén a 
szervezet összes sejtjének mitokondriumában közreműködik a szubsztrátok metabolikus 
lebontásában. A CO2,mely ebben a folyamatban képződik, következésképpen a vérben 
feloldódva és a hemoglobin által szállítva kerül a tüdőkhöz. A tüdőkben elhagyja a folyékony 
fázist, és a légutakba gázként lép be. A kilégzés kiűzi a széndioxidot a légkörbe. A lélegzés a 
légutakban zajlik; a légzés (respiráció) az organizmus minden sejtjében történik, amikor a 
metabolitok oxidálódnak. A keringő vér biztosítja a gázok szállítását a légutak és a szervezet 
sejtjei között. 
 
Következőkben szemügyre vesszük a fiziológiai morfológiát (alak és struktúra) és 
embriológiát, a légzőrendszer vérellátását, élettanát, szabályozását és működését, hogy a 
szervezetben elfoglalt jellegzetes helyéről megfelelő látásmódot nyerjünk. 
 
 

2.2 A légutak fiziológiai morfológiája 

2.2.1. A légutak alakja 
A légutak felső és alsó szakaszból állnak. 
 
A felső légutak 
A felső légutak az orrból, a garatból és a gégéből 
állnak (2.1.ábra). Ezen a területen több másik, 
levegővel telt üreg található, mint a paranasalis 
szinuszok, a középfül, melyek közvetlenül 
kapcsolódnak az orrhoz, a garathoz és a gégéhez, 
szorosan kapcsolódva a felső légutakhoz. A felső 
légutak megbetegedésekor a szinuszok és a 
középfül (beleértve a mastoid légsejteket) 
érintettek lehetnek. A paranasalis szinuszokat és a 
középfület is szemügyre vesszük, amikor a felső 
légutakat tárgyaljuk. Ezek együtt alkotják a fej 2.1. ábra A felső és alsó légutak (Guyton, 2000) 
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összes levegővel telt üregét. Az orrjáratok, a szinuszok és a középfül zömében csontba 
ágyazottak. Az Eustach kürt porcos falon függ. A garat a koponyalapon van felfüggesztve. 
 
A felső légutak, beleértve a paranasalis szinuszokat és a középfület, vagy csontba, porcba 
ágyazottak, vagy csonton, porcon függenek. 
 
Az alsó légutak 
Az alsó légutak cső alakúak. 
 
•Proximálisan: 
Proximálisan az alsó légút a gégéből, a légcsőből és a hörgőrendszerből áll (2.1. ábra), 
mindegyikük falában porc található. A gége porcai tartják a hangszálakat. A gége porcok és 
izomszalagok bonyolult rendszere, mely a beszéd központi szervét képezi az emberben.  
• Disztálisan: 
Disztálisan az alsó légút a bronchiolus respiratoriusokból áll (2.1. ábra). 
A ductus alveolarisok és az alveolusok alkotják a légzési egységeket, ahol maga a gázcsere 
történik. A légcső, a hörgőrendszer és a légzési egységek együtt alkotják a tüdőt. A 
légzőszervi egységek szövetében nincs csont vagy porc, mely nyitva tartaná ezeket a fontos 
területeket a levegő áramlása számára. Ezek a mellhártya, a mellkasfal, illetve a „felületaktív 
anyag” (surfactant) segítségével vannak nyitva. 
• Pleura: 
A mellhártya visceralis lemeze a tüdőt, parietalis lemeze a mellkasfal belsejét fedi. A 
közöttük lévő mellhártyaüregben lévő viszkózus folyadék teszi lehetővé a tüdő számára, 
hogy belégzéskor a mellkasfalon végigcsúszva kitáguljon. A negatív intrapleurális nyomás 
biztosítja, hogy a két mellhártyalemez együtt maradjon, miközben a mellkas kitágul, és így 
válik lehetővé belégzéskor a mellkas kitágulásával együtt a tüdő kitágulása . 
• Surfactant: 
A surfactant egy felületi feszültséget csökkentő komplex molekula az alveolusokban, mely 
megakadályozza a léghólyagok kollapszusát kilégzéskor. Azok az erők, melyek összetartanak 
egy vízcseppet, képesek a léghólyagokat is egy mozdulattal összeomlasztani, ha a felületi 
feszültség lokálisan nem lenne drasztikusan lecsökkentve az értékének 1/i2-ére a vízben lévő 
felületaktív ágens által, amilyen a surfactant (lásd a 2.2.2. részt is).  
•Az alsó légutak alakját befolyásoló egyéb tényezők:  
A szív a tüdőszövetből van kispórolva, vagy inkább a tüdők nőnek a szív köré filogenetikailag. 
A bronchiális fának speciális bronchus-asszociált lymphoid szövete van (BALT), mely a bejövő 
kórokozókkal foglalkozik, mivel a bronchiális fa közvetlenül és intenzíven érintkezik a 
környezettel. 
 
Az alsó légutak felső részét a porcok tartják nyitott állapotban. A légzési egységeket 
belégzéskor a mellkasfal húzása tartja nyitva, kilégzés alatt pedig a surfactant működése. A 
légzési egységek a mellkasfal csontjaiban és izmaiban vannak felfüggesztve. (A légutak 
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morfológiájával kapcsolatos további gondolatok áttekintéséhez lásd még a BOLK 
KOMPENDIUMOK AZ ORVOSI TANULMÁNYOKHOZ Anatómia kötetét) 
 

→ Az egész légzőtraktus külső alakja nagymértékben függ a környező 
koponya,gerinc,mellkas,mediastinum és 

diaphragma struktúrájától. 
 
 
2.2.2. A légutak struktúrája 
A légutaknak többnyire membrán struktúrájuk van, 
mely a levegő áthaladását és diffúzióját teszi lehetővé, 
amennyiben a fent leírt folyamatok nyitva tartják a 
légkör felé. 
A légutak membránszerű struktúrája 
megismétlődik a surfactant struktúrájában. 
Surfactant molekulák bélelik az alveolaris falakat 
(2.2.ábra). A surfactant főként foszfolipid, 
dipalmitoil-foszfatidilkolinból és néhány specifikus 
proteinből áll. A lipid molekulák, melyek jobbára 
víztaszítóak, úgy rendeződnek, hogy a víztaszító 
farkukat kidugják a léghólyagocskák lumenében 
lévő levegőbe. A surfactant specifikus proteinjei 
csatornákat képeznek a lipid rétegben a 
szubsztanciák áthaladása érdekében. Így a 
surfactant struktúrája hasonló a testben lévő 
membránok rétegeinek struktúrájához. 
 
Az alveoláris falakat bélelő II. típusú sejtek 
választják ki a surfactant. A surfactant 
membránszerű struktúrája akkor pótlódik, amikor 
pár percenkét sóhajtunk, ásítunk, vagy a membrán 
valamilyen más módon kitágul. A surfactantnak van egy speciálistulajdonsága, mely a 
léghólyagokban lévő felületi feszültség számára lehetővé teszi, hogy az alveolaris felület 
változásaihoz igazodva változzon légzéskor. A surfactant a légzőtraktus jellegzetes 
szubsztanciája, és elengedhetetlenül fontos a levegő folyadék fázisba lépésének mechanikája 
szempontjából. A surfactant membrán alatt helyezkednek el az intra-alveolaris makrofágok, 
melyek folyamatosan eltávolítják a surfactant molekulákat. 
 
A légutak struktúrája jellegzetesen membránszerű.  A tüdők prototipikus szubsztanciájának, 
a surfactantnak is membránszerű struktúrája van. 
 

→ A légutakra a membránszerű struktúra jellemző  

2.2.ábra A II. típusú sejtcsúcsi része, a lamellaris 

testekkel (lamellar bodies-LB) amint kiválasztódik a 

felületi bélelőrétegbe (surface lining layer-SLL). Az 

alveoláris üreg (A) a dipalmitoil-foszfatidilkolin egy 

vékony, fekete filmjével van bélelve (nyilak) (Fishman, 

1988) 
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2.2.3. Embriológia és fejlődés 
Makroszkopikus fejlődés  
A felső légutak fejlődése más pontból 
indul, mint az alsó légutaké. Külön 
kerülnek leírásra. 
 
Felső légutak 
Az orr és a paranasalis szinuszok az élet 
első éveiben fejlődnek ki a fej 
lemezcsontjaiból és lemezcsontjaiban, 
melyek eredete a crista neuralisban van 
(2.3.ábra). A szinuszok mint az orr lateralis 
falának kiöblösödései a születés után 
kezdenek kialakulni. Az orr és a szinuszok 
nincsenek teljesen kifejlődve a pubertás 
utánig. 
Ezután viszont nagymértékben meghatározzák az arc végleges alakját 
A garat, a gége és a fül területe majdnem teljesen a pharyngealis (vagy branchialis) ívekből 
és hasadékokból származik. Ez a terület filogenetikailag rokonságban áll a halakban és 
kétéltűekben lévő kopoltyú rendszerrel. Esetükben a gázcsere a kopoltyúk területén zajlik. 
 
Alsó légutak 
Az alsó légutak a primitív előbélben lévő divertikulumból fejlődnek ki (lásd a 3.2.3. fejezetet 
is). Ez a tüdőbimbó hozza létre a dichotom ágakat 24 nemzedékben (2.4. ábra). A kialakuló 
két bimbónak alkalmanként nem egyforma az átmérője. Az ágképződés a tüdőfában nem a 

2.4.ábra Az alsó légutak embriológiai fejlődése. A respiratorikus divertikulum tüdővé fejlődése (Sadler, 1995) 

 
 
2.3.ábra A fej embriológiai fejlődése egy 4 hetes embrióban. 
A sötétebb tónusú terület a pharyngealisívekbőlered 
(Sadler, 1995) 
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véletlen műve, hanem egy határozott rendezőelv szerint történik (Goldberger et al, 1985). 
Az előbelet körülvevő zsigeri mesoderma a leendő légcsövet és hörgőket is körülveszi. 
Belőle fejlődik ki a simaizom és az a porc, mely lehetővé teszi, ugyanakkor korlátozza ennek a 
rendszernek a tüdőkben lévő nyomástól független kitágulását és összehúzódását. 
 
A gége ott fejlődik ki, ahol a tüdőbimbó a primitív előbélhez kapcsolódik. A laryngealis 
porcok és izmok azonban nem a zsigeri mesodermából fejlődnek ki, 
hanem a 4. és 6. pharyngealis ív mesenchymajából származnak. A beidegzésük és 
vérellátásuk ezen pharyngealis ívek beidegződéséből és vérellátásából fejlődik ki. 
 
Az élet első tíz-tizennégy évében a tüdő egy érési folyamatban van, mely a bronchialis 
rendszer további ágképzéséből, új léghólyagok képzéséből és növekedéséből, és a vér-levegő 
gát vékonyodásából áll. Az alveolaris felület kb. 70m2 felnőttekben. Az újszülöttben 2.8 m2. A 
tüdő nincs teljesen kifejlődve a pubertás utánig. 
 
A légutak, beleértve a szinuszokat és a középfület, mind a három embriológiai lemez 
különböző részéből származnak: 
•az orr és az üregek az ectodermából származó crista neuralisból fejlődnek ki 
•a középfül, a garat és a gége a mesodermából származó, mind a hat pharyngealis ívből 
fejlődik ki, az egyik oldalon az ectoderma egy rétege, a másikon az endoderma egy rétege 
borítja, ahol is a gége a primitív előbél és a respiratorikus divertikulum közötti átmenet 
pontján fejlődik ki  
•a bronchialis rendszer és a légzési egységek az endodermából, az előbél respiratorikus 
divertikulumából fejlődnek ki 
 
Az alsó légutak epitheliumának fejlődése  
A megtermékenyülést követő 3-4. héten, amikor az összes szerv először alakul ki (lásd a 
BOLK KOMPENDIUMOK AZ ORVOSI TANULMÁNYOKHOZ EmbrIológia Kötetét is), a bimbódzó 
tüdő a primordiális epitheliummal van bélelve, mely nem differenciált és hengeres. 
Endodermális eredetű, mivel a respiratorikus divertikulum a primitív előbélből sarjadzik ki. 
 
A 10.-12. héttől a trachea és a fő bronchus rendszer könnyen megkülönböztethető a leendő 
respiratorikus egységektől a falakat bélelő epithelium alapján. A fő bronchus rendszerben 
henger alakú; a bronchiolus respiratoriusokban köbhám alakúvá válik. A tracheában és a 
bronchusokban lévő henger alakú sejtek csillós sejtekké és nyákképző sejtekké fejlődnek, 
melyek majd segítenek a tüdőnek a nemkívánatos részecskéket kitisztítani felfelé és kifelé. A 
tüdő közvetlen kapcsolatban lesz a külvilággal! 
 
A 6. hónap végén az epithelium köbhámsejtje magába foglalja a II tipusú alveoláris sejteket, 
melyek az alveoláris surfactant termelik. A terhesség utolsó két hónapjában és a postnatális 
élet első éveiben bizonyos köbhámsejtek egyre laposabbá válnak (I típusú sejtek), 
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csökkentve az alveolusok és a tüdőkapilláris hálózat közötti vér-levegő gátat, lehetővé téve 
így a gázok szállítását. A vörösvérsejt hemoglobin/levegő távolság felnőttben 
hozzávetőlegesen csak 1.5 µm. 
 
Az epithelium egyre membránszerűbbé válik a respiratorikus egységekben, ahol a hatékony 
levegőcserének be kell következnie. 
 

→ Az embriológia megmutatja, hogyan alakulnak ki a légutak a három embriológiai  
rétegből. A tüdő respiratorikus egységeiben az epithelium úgy differenciálódik,  

hogy a gázcserében betöltött funkciója lehetővé váljon. 
 
 

2.3. A tüdő vérellátása 

A tüdőnek két vérellátása van, a bronchialis és a pulmonális véredények révén. A pulmonális 
rendszer sokkal nagyobb, mint a bronchialis rendszer. 
 
Bronchialis rendszer 
A bronchialis rendszer látja el a nagyobb légúti struktúrákat és a nagy pulmonális 
véredényeket oxigénnel telített artériás vérrel. Felmelegíti és párásítja is a bejövő levegőt. A 
szimpatikus idegek szabályozzák a véráramlást a bronchialis rendszerben. 
 
Pulmonális rendszer 
A pulmonális rendszer a jobb oldali 6. pharyngealis ív artériájából fejlődik ki, és ellátja az 
alveolusok körüli kapilláris hálózatot, ahol a gázcsere történik. A véredények pulmonális ér- 
rezisztenciája feltűnően csökken születés után, és végül az érellenállás csak 10%-a a 
szisztémás keringésbelinek. Ezzel együtt a rendszer falvastagsága is lecsökken. A kapilláris 
hálózat olyan, mint egy vékony vér filmréteg, mely az alveolusok külső felszínén szétterül. A 
film éppen olyan vastag, hogy lehetővé váljon a vörösvérsejtek átjutása. A nagy kapilláris 
rendszerben lévő alacsony vaszkuláris rezisztencia lokálisan egy alacsony-nyomású rendszert 
eredményez. 
 
A pulmonális artériás vér egy alacsony oxigén telítettségű artériás vér, mely közvetlenül a 
jobb kamrából származik (lásd a 5.2.1.részt is). A pulmonális vénák viszik az oxigenizált vért a 
tüdőkből közvetlenül a bal pitvarba. A pulmonális keringés a teljes vérmennyiség 10%-a. A 
tüdőben lévő vér a tüdő teljes súlyának 40-50%-a. Ez több, mint bármely más szervben. 
 

→ A tüdő tartalmazza a legnagyobb vérmennyiséget a relatív súly vonatkozásában. 
A tüdőkbe lépő vér legnagyobb részének alacsony az oxigén telítettsége. 

A tüdőket elhagyó vér legnagyobb részének magas az 
oxigén telítettsége.  
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2.4. A légutak fiziológiája 

2.4.1. A levegő mozgása 
Fiziológiailag a légzőtraktus három területre osztható, melyek mindegyike másként viszonyul 
a levegő áramlásához. Vannak olyan területek, ahol a levegő elsősorban abszorbeálódik, 
vannak olyanok, ahol főleg csak vezetődik és van olyan terület, ahol a levegő egy diffúziós 
folyamatban kicserélődik. 
 
Levegő abszorpció 
A szinuszokban a levegő alig mozog. A levegő passzívan lép a szinuszokba az orrból a laterális 
nazális falban lévő keskeny nyíláson át. A szinuszokban lévő kis mennyiségű levegő 
abszorbeálódik a véráramba. Ez szinuszitisz idején negatív nyomást okozhat az üregben, 
mivel az orr és a szinuszok közötti nyílás nyálkahártyája megduzzad, és emiatt a levegő 
utánpótlása az orr felől nem történik meg. Ez nagy fájdalmat okozhat arcüreggyulladás 
esetén. 
 
A középfül is tartalmaz levegőt, mely nem nagyon mozog. Az ezen a területen lévő levegő 
passzívan újratöltődik a garatból az Eustach-kürtön keresztül. Akkor tudatosulhat bennünk ez 
a jelenség amikor pattog a fülünk. A középfül krónikus fertőzésében a középfülben lévő 
levegő felszívódik, mely a behúzódott dobhártyában válik láthatóvá, ugyanis a megduzzadt 
Eustach-kürt nem engedi, hogy levegő lépjen be a középfül üregébe. 
 
A szinuszokban és a középfülben a levegő meglehetősen statikussá válik, és a levegő vérbe 
való abszorpciója történik. 
 
Légvezetés és beszéd 
Az orr, a garat, a gége és a bronchiális fa vezeti a levegőt. Fiziológiailag ezek alkotják a 
középső területet, amelyben a levegő ritmikusan áramlik oda-vissza a légzéssel. Ez az 
anatómiai „holt” tér területe, mely mindenegyes légvétel mennyiségének 30%-át teszi ki. A 
légcsőben és a bronchus rendszerben található simaizmok összehúzódása és elernyedése 
befolyásolja a légáramlást. Ezek a simaizmok akarattól függetlenek, és stresszel vagy 
izgalommal összefüggő tudatalatti gondolatok és érzések befolyásolhatják, például asztmás 
megbetegedésekben. A torok köszörülése, köhögés, tüsszentés vagy sírás is mozgatják a 
levegőt a légutakban. 
 
A ventillációs holt tér közepén helyezkedik el a gége, működéséhez a levegő ritmikus 
mozgására van szükség (2.5. ábra). A nagyon specifikus, elsősorban izomstruktúrával 
rendelkező emberi hangszálak sokféle kifinomult módon hatnak a levegő áramlására - annak 
részleges megszakításával vagy teljes leállításával. A légutakban lévő levegő áramlásával 
szembeni ellenállás a hangszálak területén a legnagyobb. Az amúgy nem hallható be- és 
kilégzés a beszéd során hallhatóvá válik. A garat is a hangképző apparátus része, és kitágítja a  
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hangképzés lehetőségeit. Ez a gége süllyedésének köszönhető, ami a garat 
meghosszabbodását és a nyelv egy olyan pozícióját eredményezi, mely dorsalisabb illetve 
caudalisabb, mint a magasabb főemlősökben. A medencefenék, a hasizmok, a rekeszizom és 
a nyaki izomzat is részt vesz a hangképzési folyamatban. 
 
Az alacsonyabb főemlősök hangszála csak membránszerű. A magasabb főemlősöknél van 
némi izomszövet is a hangszálakban (Verhulst, 1999). 
 
A beszéd egy aktív, tudatos folyamat, ami a kilégzés alatt valósul meg, amikor a légutak 
középső részében a levegő passzívan, ritmikusan és főleg öntudatlanul mozog. 
 
Az orrjáratokban, a garatban, a gégében és a bronchus fában a levegő vezetése az uralkodó. 
A levegőáram folyamatosan és ritmikusan mozog be- illetve kilégzéskor, megteremtve a 
beszéd lehetőségét. 
 
Levegődiffúzió 
Az alsó légzőtraktus tartalmazza a respiratorikus egységeket, ahol a tényleges gázcsere zajlik. 
A gázcsere diffúzió révén történik. A diffúzió egy passzív folyamat, amikor a szubsztrátok a 
nyomásgradiens mentén mozognak, ebben az esetben az alveoláris levegő és a kapilláris 
rendszerben lévő vér gáznyomása között. Az oxigén és a széndioxid gázok és zsíroldékonyak. 
Ez megkönnyíti diffúziójukat a surfactant rétegen, az alveoláris és kapilláris membránon 
keresztül. A megfelelő gázcsere biztosításához a tüdő kapilláris felületének területe a 
legnagyobb a test összes szerve között. 
 
A tüdő respiratorikus egységeiben a levegő diffúziója az uralkodó. A levegő ismét majdnem 
megáll a belégzés és a kilégzés közötti pillanatban, amikor a levegőáram megfordul. 
 

2.5.ábra A laryngeálisnyílásegy 12 hetesembrióban (Sadler, 
1995) és a felnőttgégében 
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2.4.2. Légzés 
A légzésnek két fázisa van, a belégzés 
és a kilégzés.  
 
Belégzés 
Belégzéskor a légutakban lévő 
légáramlást a mellkasfal izmainak 
összehúzódása (belső és külső 
bordaközi izmok, ill. a rekeszizom), és 
szükség esetén a járulékos 
légzőizmok (bordaemelő izmok és 
fejbiccentő izmok) hozzák létre. 
Valamennyi izom akaratlagos, harántcsíkolt izom. Megnagyobbítják a mellkasüreget mind 
caudalis, mind fronto-dorsalis irányban (2.6. ábra). A negatív intrapleurális nyomás miatt a 
tüdők rá vannak kényszerítve, hogy a mellkasfallal együtt mozogjanak. A mellkasfal 
kitágulása negatív intrapleurális nyomásnövekedést és a légutakban negatív nyomást idéz 
elő, , ennek következtében a felső légutakon keresztül levegő áramlik a környezetből a 
tüdőkbe. 
 
A levegő belégzése egy aktív folyamat. A légzőtraktust körülvevő izmok végzik a munkát. A 
légzőtraktus szövetei passzívan követik a mellkasfal mozgásait. 
 
Kilégzés 
A kilégzés fázisában a levegő mozgása nagymértékben függ a tüdők (80%) és a környező 
szövetek (20%) rugalmas visszahúzódásától illetve rugalmasságától. Az, hogy a tüdők nem 
kollabálnak a defláció idején, részben a bordaváz merevségének, a nagyobb légutak körüli 
porcoknak és a negatív intrapleurális nyomásnak köszönhető. Amikor ez a nyomás pozitívvá 
válik, mint például légmellben – trauma okozta mellkasfal perforációban -, a tüdő kollabál. A 
pleura kapcsolja a tüdőt a mellkasfalhoz. Az alveoláris surfactant molekulák fontos szerepet 
játszanak ebben a fázisban, biztosítják, hogy a léghólyagok ne kollabáljanak (lásd a 2.2.2. 
fejezetet is). 
 
A levegő kilégzése általában passzív folyamat. 
 
 
2.4.3. Légzésszám 
A légzésszám az emberekben a szövetek légzési szükségletei szerint változik. Nyugalomban 
ez a szám 16-18 lélegzetvétel percenként. Séta vagy futás közben ez a szám változhat, 4 vagy 
több lépésre vagy minden második lépésre jut egy lélegzetvétel. A gerincesek mozgás 
közben általában mindenegyes lépésnél vesznek egy lélegzetet. Ez azzal a ténnyel függ össze, 

 
2.6. ábra A mellkas belégzésben és kilégzésben (Guyton, 2000) 
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hogy a mellkas izmai és csontjai mintegy ütközőpárnaként szolgálnak a mellső lábak földhöz 
csapódásával szemben. Arra is szükségük van, hogy a légzés útján megszabaduljanak a 
mozgás közben termelt hőtől. Az emberben a külső elválasztású mirigyek veszik át ezt a 
feladatot, ami felszabadítja a tüdőket a légzésen túli egyéb funkcióktól (Verhulst, 1999). Az 
emberben a tüdők felszabadulnak minden funkció alól a légzést kivéve, ami további 
lehetőséget teremt a beszéd kifejlődésére. 
 

→ A légutakban, mint egészben a légáramlást nem maguk a légutak idézik elő, hanem a 
környező izmok és szövetek rugalmas összehúzódása. A légáramlás maga egy passzív 

történés. Csak a gégében találunk olyan izmokat, melyek aktívan és akaratlagosan  
vezérlik a légáramlást a normál légzés áramával szemben. Ez teremti meg a  

beszéd képességének  alapját, mely csak az emberben van jelen. 
 
 
2.4.4. Emésztés és a légzőrendszer 
A levegő áthaladva a légutakon fizikailag felmelegszik, részlegesen megtisztul és nedvessé 
válik az orrban, a garatban és a hörgőkben, hogy az alveolusokban megfelelő legyen a 
hőmérséklet és a páratartalom, ahol a levegőből származó gázok belépnek a véráramba. Ez a 
kiegyenlítő folyamat nagyon gyorsan történik, már akkor elkezdődik, amikor a levegő a 
szájon át belélegzésre kerül, és mire a levegő eléri a distalis hörgőket, már be is fejeződik. 
 
Ezt összehasonlíthatjuk az emésztőrendszer tevékenységével, melynek a levegő helyett az 
ételt kell átalakítania olyanná, hogy az beléphessen a véráramba. Ennek érdekében enzimek 
képződnek és választódnak ki különböző szinteken, hogy lebontsák az ételeket kémiailag, és 
epe választódik ki, hogy elősegítse a víztaszító lipidek felvételét a vér vizes miliőjébe. 
Ezenkívül az étel fizikailag felmelegszik, részlegesen megtisztul, és folyékonnyá válik. 
 
A tüdő alveolusok epitheliuma aktív módon termeli a surfactant (2.2.2. fejezet). A hörgők, a 
légcső, a gége, a garat és az orr epitheliuma termeli a nyákot. A tüdőkapillárisok 
endotheliuma átalakít bizonyos szubsztanciákat, melyek közül a legfontosabb a májból 
származó angiotenzin I. Az angiotenzin I-et aktív metabolitjává, angitenzin II-vé alakítja, mely 
erősen vazoaktív hormon (lásd a 3.5.2. és 4.5. fejezeteket is). 
 
A légutakban a levegő fizikai felmelegítése, megtisztítása és nedvesítése mielőtt belépne a 
véráramba és a nyálka kiválasztása viszonylag passzív történés, összehasonlítva az emésztő 
szekrétumok termelésével és aktiválásával és az étel mozgásával a bélben. 
 

→ A légzőtraktus fiziológiáját passzív történések jellemzik. Ezek alól kivétel a 
léghólyagocskákban lévő surfactant aktív termelése. 
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2.5. A légzés és a kisvérkör 
szabályozása 

A légzés szabályozása főként a központi 
idegrendszer különböző központjain és a nervus 
vaguson keresztül történik (2.7. ábra). A túl sok 
széndioxid vagy túl sok hidrogén ion a vérben 
(alacsony pH) direkt hatnak a légzőközpontra, 
megemelve a légzésszámot. A légutak falaiban lévő 
feszülési receptorok a nervus vagus afferens 
rostjain keresztül hatnak a légzésre a központi 
idegrendszerben lévő légzőközpontokban. 
 
Az oxigén telítettség hat a carotisban és az aorta 
megfelelő artériáiban lévő perifériális 
kemoreceptorokra , amelyek pedig a légzőközpontba szállítják a jelet. 
Az alveoláris keringés lecsökken, amikor az oxigén telítettség leesik az alveolusban. A 
megnövekedett perctérfogat, például testedzéskor, akár hétszeresére fokozza a tüdő 
vérkeringését az extra hajszálerek megnyitásával, azért, hogy a hajszálér rendszer teljes 
volumene növekedjen. A lokális nyomás a hajszálerekben nagyon kicsit változik a 
megnövekedett szív-verőtérfogattal. 
 

→ A légzés szabályozása főként a légzőtraktuson kívülről, az idegrendszeren keresztül 
történik 

 
 

2.6 A légutak és a tüdő funkciója 

A légutaknak az a funkciója, hogy elősegítsék a levegő be- és kiáramlását a szervezetbe. Az 
oxigén és a széndioxid létfontosságúak az anyagcseréhez. Az oxigén fontos szerepet játszik a 
sejtek katabolikus folyamataiban, mivel lehetővé teszi, hogy a redukált molekulák, mint 
például a redukált nikotinamid-adenin-dinukleotid (NADH) energiája átvivődjön olyan 
energiahordozókba, mint az adenozin-trifoszfát (ATP). Ezt vízképződés kíséri. A széndioxid a 
legbőségesebb végterméke a katabolizmusnak. 
 
 

2.7 Konklúzió 

A légzőapparátus úgy teljesíti funkcióját, ellátva a szervezetet az égési folyamatokhoz 
(katabolizmus) szükséges oxigénnel és kiválasztva a gáznemű végtermékeket (főleg  a 

 
 
2.7. ábra A légzésiközpontokazagytörzsben 
(Guyton, 2000 
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széndioxidot), hogy elsősorban az ehhez szükséges feltételeket teremti meg céljai aktív 
kikényszerítése helyett. 
 
● Morfológia: 
A membránszerű légzőtraktust passzív alakjában nagymértékben támogatják a 
környezőcsontok és porcok. Az alveolus a surfactant aktivitásnak köszönheti, hogy 
kilégzéskor passzív módon megtartja az alakját. A légzőtraktus membrán-szerű struktúra és 
teljes mértékben kívülről támogatott. A légzőtraktusnak ez a legjellemzőbb tulajdonsága. 
• Vérellátás: 
A tüdőartéria alacsony oxigén telítettségű vért tartalmaz. A tüdő súlyának 50%-a vér. 
 •Fiziológia: 
A légzőtraktus fiziológiáját passzivitás uralja a légzőtraktus részéről: a levegő szükséges 
mozgását belégzéskor a környező izmok hozzák létre, kilégzéskor pedig a tüdőszövet 
rugalmas visszahúzódása. A gázcsere a diffúzió passzív folyamatán keresztültörténik a 
nyomás-különbségek alapján mind a felső légutakban, mind az alveolusokban. Az a változás, 
amelyen a levegő keresztülmegy a légutakban nagyon mérsékelt összehasonlítva azokkal a 
változásokkal, amelyeken az ételnek kell keresztülmennie, mielőtt beléphet a véráramba.  
•Szabályozás: 
A légutak ventillációjának és átáramoltatásának szabályozása főleg kívülről történik az 
idegrendszeren keresztül a széndioxid és oxigén koncentrációk, a vér pH, és a szív-
percvolumen függvényében. 
 
 
 Tüdő+ 

Légzőtraktus 
Máj Vesék Szív 

Morfológia Kívülről, csőalakú szerv, 
membrán struktúra 

   

Vérellátás A súly 50%-a vér, 
nagymértékben O2 
telítetlen, kapillárisvér 
filmvékonyságú 

   

Fiziológia Passzív diffúzió    
Szabályozás Főkéntkívülről, a 

központiidegrendszeren
keresztül 

   

Funkció Passzívellátás    
Tulajdonság Membrán-szerű 

struktúra, gázok 
diffúziója(O2 és CO2) és 
víz 
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 •Funkció: 
A légzőapparátus funkciója azért passzív, mert a szervezetet anélkül látja el a szükséges 
gázokkal, hogy azokkal magának közvetlenül különösebb tennivalója lenne. 
 

→ A légzőtraktus összességében egy passzív rendszer. Folytonosan mozgásban van, de, 
ahelyett, hogy aktívan mozogna, mozgatva van. Membrán-szerű struktúrája a 

legjellegzetesebb tulajdonsága. 
 
A légzőtraktusban meglévő passzivitás a gégében legyőzetik, különösen az emberekben. Az 
emberi gége aktívan alakítja a hang hordozójává váló levegőt egy viszonylagos nyugalomba 
hozással. Ezt a hangszálak és a garat, beleértve a nyelv izomtevékenységét teszik 
kifinomulttá, amit sok más izom támogat. A beszéd apparátusa a légutak olyan részében 
fejlődik ki, ahol a fiziológiai és anatómiai „holt” tér található. 
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3. A máj és az emésztőrendszer 

3.1 Bevezetés 

A tápanyagok szervezetbe való felvétele az emésztőrendszerben történik. Az étel a belekben 
lebomlik, vízben oldódóvá válik, majd a véráramba kerül. Ezt követően a vénás keringés 
(portális keringés) a tápanyagok nagy részét a belekből elviszi a májhoz, ahol további 
átalakításon mennek keresztül, és végül a máj vénás véráramába lépnek, hogy elszállításra 
kerüljenek végcéljukhoz. 
 
A következőkben szemügyre vesszük a máj és az emésztőrendszer fiziológiai morfológiáját, 
embriológiáját, vérellátását, élettanát, szabályozását és működését, hogy a szervezetben 
elfoglalt jellegzetes helyükről megfelelő látásmódot nyerjünk. 
 
 

3.2 Fiziológiai morfológia 

3.2.1. A máj és az emésztőrendszer alakja  
Belek 
A beleknek csőszerű alakjuk van, mint az alsó 
légutaknak, a 2.2.1. fejezetben leírtak szerint. 
Az alsó légutak és a belek egyaránt a primitív 
előbélből származnak, de a belek nincsenek 
porccal rögzítve, vagy passzívan mozgatva, 
mint a légutak. A belek állandó, lassú 
mozgásban vannak, mely általában autonóm, 
ami szintén eltér a légutak mozgásától (2.4.2. 
fejezet). A hasüregben elhelyezkedő belek 
különböző részeinek alakja és elhelyezkedése 
függ a külső hatásoktól, mint például a 
hasizmok és a rekeszizom tónusától, a 
gerincoszlop alakjától, a nagy hasi erek 
teltségétől. Előfordulhat, hogy a sebészek 
többé-kevésbé találomra helyezik vissza a 
beleket egy műtét után. Hogy ez mennyiben 
befolyásolja a belek funkcionálását, nem 
ismert. 
A belek kapcsolatban vannak az őket 
körülvevő hashártyával, mely szintén 

 
 

3.1.ábra A máj és a belek (Guyton, 2000) 
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véredényeket és az autonóm idegeket tartalmaz. 
 
Máj 
A máj külső formáját a környező struktúrák határozzák meg. A máj egy nagy szerv, melyen a 
jobb vesének, az epehólyagnak és az alsó felszínén elhelyezkedő ereknek a benyomatai 
találhatók. A felső felszínének alakját a rekeszizom határozza meg . A máj a hasüreg jobb 
oldalán helyezkedik el. 
 
A máj egy nagy, tágulékony szerv, mely minden pillanatban a vér teljes volumenének 10%-át 
tartalmazza. A test legnagyobb szerveinek egyike, súlya a teljes testsúly pontosan 2,5%-a, az 
aggyal körülbelül megegyező mennyiség. 
 

→ A máj és a belek külső alakja olyan, mint egy víztest felülete: körülötte minden hatást 
gyakorol rá, és a környezet határozza meg a formáját. 

 
 
3.2.2. A máj és a belek struktúrája 
 

Belek 
A belek membrán-szerű minőséggel rendelkeznek, belső felszínűkön nyálkahártyával, melyen 
keresztül a tápanyagok a véredények útján belépnek a szervezetbe, pontosan a nyálkahártya 
felszíne alá. 
Néhány réteg simaizom sejt veszi körül a belek nyálkahártyáját. A belek falaiban húzódik 
szimpatikus és paraszimpatikus rostjaival az autonóm idegrendszer egy plexusa, az 
intramurális plexus (3.7. ábra). 
 
A beleknek, akárcsak az alsó légutaknak, speciális nyálkahártyához kapcsolódó limfoid 
szövetük (mucosa-associated lymphoid tissue, MALT) van, mely megküzd a bejutó 
kórokozókkal, mivel a légutakhoz hasonlóan közvetlenül és intenzíven érintkeznek a 
környezettel. 
 
Máj 
A máj egy parenchimás szerv. A funkcionáló fő sejttípus a májsejt. Az összes májsejt hasonlít 
egymásra. Ez teszi a máj parenchimáját homogénné, a májsejtek lebenyekbe, illetve 
lebenykékbe strukturálódnak. A májlebenyke hexagonális alakú. 
 
A májlebenyke struktúrája lehetővé tesz egy folytonos, lassú véráramlást (vénás és artériás 
egyaránt), mely közvetlenül elhalad mindenegyes májsejt mellett. A bejövő vér a 
májlebenyke perifériája felől áramlik a nagy sinusoidokba, és lassan mozdul egy központi 
véna felé (3.4. ábra). 
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A májlebeny sinusoidjait májsejtek, endotheliális sejtek és Kupffer sejtek bélelik. A Kupffer 
sejtek a retikuloendoteliális rendszer sejtei, melyek fagocitáló makrofágokként működnek. 
Jelentős szerepet töltenek be többek között a belekből származó, detektálható számú Coli 
bacilusok eltávolításban a portális vérből. Egy szisztémás hemokultúrában normálisan nem 
tenyészik ki semmilyen baktérium. A máj külvilággal való érintkezése láthatóvá válik egy ilyen 
jelenségben! 
 
A májsejtek között erednek az epecsatornácskák. Melyek a májsejtek által kiválasztott epét a 
terminális epecsatornán és a hepaticus epecsatornán keresztül a közös epecsatornába 
vezetik. Onnan az epe vagy közvetlenül a duodenumba áramlik, vagy elraktározódik az 
epehólyagban. 
 
A májparenchimának magas a fájdalomküszöbe. A máj és az emésztőrendszer sejtjeinek erős 
regeneráló képessége van. 
 

→ A belek membrán-szerű struktúrával rendelkeznek, mely izmosabb, mint a légutaké, 
valamint autonóm mozgékonyságot mutatnak. A máj egy parenchimás  

szerv, mely főként egy sejttípusból,, a májsejtből épül fel. 
 
 
3.2.3. A máj és a belek embriológiája 
A belek a primitív előbélből fejlődnek ki. A primitív előbél a megtermékenyítést követő 4. 
héten képződik, amikor az embrió laterális összehajlása végbemegy. A laterális összehajlás 
eredményezi az embrió ventrális falának kialakulását. Cranio-caudalis növekedéssel egy cső 
képződik, mely végigfut az embrión a tetejétől az aljáig: a primitív előbél a peteburok  
 

 

 
 

 3.2 ábra .A gyomor-béltraktus és a máj az embriológiai fejlődés 4. (A) és 5. (B) hetében. (from 

Sadler, 1995) 
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részeivel bélelt (3.2. ábra). A cranialis végénél a tüdő kisarjad a primitív előbélből; körülbelül 
középtájon, a májbimbó egy parenchimás szervvé fejlődik. A terhesség második trimesztere 
idején a máj a vörösvérsejtek szintézisének fő szerve. Ezzel egy időben a lépben és a 
nyirokcsomóban is van vörösvérsejt termelés. Az első trimeszter idején a vörösvérsejtek a 
peteburokban képződnek. A harmadik trimeszter idején a vörösvérsejtképzést a csontvelő 
veszi át. A máj az embriológiai fejlődés ideje alatt sokkal nagyobb a test teljes méretéhez 
viszonyítva. 
 

→ A primitív előbél létrehozza az alsó légutakat, a beleket és a májat egyaránt.  
Az utóbbi egy parenchymás szervvé válik. 

 
 
3.3. A máj és a belek vérellátása 
A máj vérellátása bőséges. A szív 
perctérfogatának mintegy negyede (27%) a 
máj felé irányul. Ez azt jelenti, hogy 
percenként 1350 ml vér áramlik át a májon. 
A májon áthaladó véráram háromnegyede 
vénás vér, mely a portális vénán át érkezik, 
egynegyede artériás vér a máj artériából. A 
kétféle vér a máj sinusoidokba áramlik, ahol 
összekeveredik. Ebből következik, hogy a 
májon átáramló vér nagy része vénás vér, 
melynek oxigén-telítettsége alacsony. 
 
A belek vérellátás és a vena portae 
A véna portaeban lévő vér a belek,, az epe, 
és a hasnyálmirigy felől érkezik (3.3.ábra). 
Magával hozza a lebontott nem zsírszerű 
tápanyagokat (főként szénhidrátok és 
proteinek). Ezek a belekben vízben oldódóvá válnak, és felszívódnak a vérbe. A bél artériák 
és vénák közötti ellenáramú csererendszer lehetővé teszi a portális vénának, hogy extra 
oxigént szállítson, mely közvetlenül a bél arteriolákból jön, különösen alacsony áramlási 
sebességgel. A máj specializált vénás vérellátása a portális rendszeren keresztül egyedülálló 
a testben. Csak egy másik hely van, ahol ez előfordul, nevezetesen az agyalapi mirigyben. 
 
A máj artéria 
A máj artéria oxigénnel teljesen telített vért szállít az aortából a májba. A máj által 
felhasznált oxigén háromnegyed része a máj artériából származik. A máj közel állandó oxigén 
felhasználási szintet tart fenn. 
 

 
 

3.3. ábra A máj és a bélrendszer vérellátása  
(Guyton, 2000) 
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Véráramlás a májban  
A máj két vérárama a májlebenykékben lévő nagy sinusoidokba ömlik (3.4. ábra). Ez egy 
vékony vérréteget képez a hepatocyták körül. A portalis rendszerből és a máj artériákból 
származó vérellátás reciprok módon váltakozik azért, hogy a véráramlás a májsejtekbe közel 

állandó legyen. Csak a hepaticus artériában 
zajló önszabályozott véráramlás teszi ezt 
lehetővé. 
 
A sinusoidok és a máj vénák közötti 
alacsony nyomás-gradiens (a májban lévő 
vascularis ellenállás nagyon alacsony) 
körülményei között kerülnek a tápanyagok 
felvételre a hepatocytákba. Nagy pórusok 
vagy ablakok vannak a sinusoidokban, 
melyek lehetővé teszik a nyirokképződést a 
májban lévő Disse-terekben. Az összes 
nyirok fele a májban keletkezik. 
 
A máj egy nagy, tágulékony vénás szerv, és 
vértárolóként működik. Vérzés vagy sokk 

alatt, amikor intravascularis folyadékhiány lép fel, a máj képes a tárolt vérből több száz 
millilitert kiáramoltatni. A máj minden pillanatban a teljes vérmennyiség 10-15 %-át 
tartalmazza. A lép szintén vértároló; mintegy 100cm3 vért képes tárolni egyszerre. A nagy 
hasi vénák még további 300cm3-t tárolhatnak. Így az intestinalis rendszer 650cm3, vagy még 
több vért tárolhat. Összehasonlításképpen, a szív csak 75cm3-t. a tüdő 150mc3-t tárol. 
 

→ A máj rendelkezik az összes szerv közül a legnagyobb vér perfúzióval. Vérellátásának 
háromnegyed része alacsony oxigén-telítettségű, és egy speciális vénás rendszeren  

(a portalis keringés) áramlik a májba, és egynegyed része magas oxigén- 
telítettségű. A sinusoidokban a májkapillárisok egy vékony vérrétegét  
képeznek. A beleknek egy speciális ellenáramú csere rendszere van. 

 Az intestinalis szervek vértárolóként működnek. 
 
 

3.4. A máj és a belek fiziológiája 

3.4.1. A belek fiziológiája 
A belek különböző részei különböző az emésztéshez kapcsolódó fiziológiai folyamatokra 
specializálódnak, mint például az étel továbbítása (nyelőcső), a tápanyagok abszorpciója és 
az étel továbbítása (vékonybelek), vagy a kiválasztás a táplálék továbbítása mellett és az 
abszorpció (vastagbelek). 

3.4. ábra Véráramlás a májban (Berne, 1998) 
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A belekben történő mozgást a feszülés indítja be. A bél simaizom rétegei egy funkcionális 
syncytiumot képeznek, mely ritmikusan összehúzódik, és szabályosan, perisztaltikus 
hullámokban mozgatja a táplálékot a szájtól az végbélig. A feszülés a simaizom sejtek 
egységeit ingerelhetőbbé teszi, úgy, hogy egymásra rakódó akciós potenciálok generálódnak 
a folytonos, spontán, lassú hullámok tetején. Az akciós potenciálok alapja a kalcium ionok 
nátrium ionokkal történő beáramlása a sejtbe. A simaizom rétegek összehúzódását kísérik 
(lásd a 5.4.2.fejezetet is). 
 
A vékonybelek nyálkahártyája lehetővé teszi a tápanyagok véráramba történő passzív 
diffúzióját és aktív abszorpcióját , valamint lehetőséget biztosít a passzív oldatba vivésre 
(oldószerek, melyek oldott szubsztanciákat szállítanak). 
• Szénhidrát komponensek, mint glucose és galactose aktívan szívódnak fel a Na+/K+ ATP-áz 
segítségével. 
• Protein alkotóelemek főként aktívan szívódnak fela változatos vivőrendszerek segítségével, 
az aminosavak típusaitól függően; ez többnyire egy nátrium co-transport mechanizmus is. A 
teljes értékű fehérjék bizonyos mennyiségének felvétele is szabályosan zajlik, különösen 
csecsemőkorban. A teljes értékű fehérjék felvételének növekedése felnőtt korban 
kapcsolatban áll az ételallergiák kialakulásával. (Linder, 1997). 
• Lipidek passzív diffúzió által szívódnak fel a hasonló sejtmembránon keresztül, mivel 
oldódnak benne. A lipidek szállítása a bélben és a leadásuk lokálisan történik a micellák 
segítségével. A legtöbb lipid chylomicronok formájában lép be a thoracalis nyirokáramba,a 
nyálkahártyasejtek endoplazmatikus retikulumán keresztül. Ott kerülnek a véráramba, ahol a 
ductus thoracicus és a ductus lymphaticus a vena subclaviákba ürül. Néhány lipid közvetlenül 
a portális vérbe szívódik fel. 
 
A belek aktív szerepet játszanak a miriádnyi lokális emésztő enzim és hormon szekréciójában 
is, amelyek az emésztőrendszer motilitására hatnak, és előkészítik az ételek lebontásával és a 
vízoldékonnyá tételével a testben való felszívódásukat. Néhány fontos enzim a pepsin, a 
trypsin, a lipáz és az amiláz. Néhány fontos lokális hormon a gasztrin, cholecystokinin és a 
secretin. 
 
Az emésztőrendszer nyálkahártyájának membrán-szerű szerkezete teszi lehetővé, hogy a 
szervezet a tápanyagokat a külvilágból felvehesse. Izomrétegeinek összehúzódása 
perisztaltikus hullámokban aktívan mozgatja az ételt, és kiválasztja a végtermékeket. A 
tápanyagok bélnyálkahártyán keresztül való felszívódása egyaránt aktív és passzív. A 
bélrendszer aktívan választja ki az enzimeket és a hormonokat a tápanyagok 
megemésztéséhez és a megfelelő bélszakasz motilitásának növeléséhez. 
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3.4.2. A máj fiziológiája 
A májsejtek kémiailag igen reaktív sejtek. 
Magas az anyagcsereszintjük, és a tápanyag 
vegyületek számos kémiai átalakítására vannak 
hatással. A kémiai átalakítások sok vegyületet 
vízben oldékonyabbá tesznek, és olyan 
formával látják el azokat, mely a test számára 
aktuálisan a leghasználhatóbb. Ez lehet akár 
egy raktározó forma vagy egy aktív metabolit. 
Ideiglenesen az összes felszívódott, vízben 
oldódó tápanyag felét vagy három-negyedét 
felszívják és raktározzák.  
 
Szénhidrátok 
A máj metabolikus aktivitásának nagy része a szénhidrát (glycogen) raktározás és olyan 
reakciók felé irányul, mint a glycogenolysis és a gluconeogenesis. A májnak van a vérszérum 
számára egy glucose puffer funkciója. Fontos szerepet játszik a glucose homeostasisban, 
mivel képes átalakítani a glucose-t glycogenné, lipidekké vagy aminosavakká, illetve vice 
versa (3.5. ábra). 
 
Proteinek és aminosavak 
Az étrendből származó aminosavak nem szabad aminosavként, hanem gyorsan cserélhető 
proteinek formájában raktározódnak, különösen a májban. A vér szabad aminosav szintjei 
újra feltöltődnek a májban lévő proteinek leépülése révén. A máj centrális szerepet tölt be a 
homeostasisban az aminosav metabolizmus szabályozásával.  
A májsejtek termelik az összes vérplazma fehérjét, beleértve az albumint is. Az étrendben 
szükséges aminosavak harmadáért a májban található albumin és más vérplazma fehérjék 
szintézise tehető felelőssé. Az albumin egy ideiglenes aminosav raktár lehet, és az 
aminosavak perifériális szövetekhez való szállításának eszközeként működhet, hogy pótolja a 
napi veszteségeket (Linder, 1996). A transzamináció és deamináció folyamatai lehetővé 
teszik a máj számára, hogy az aminosavakat más aminosavakká, glucose-zá, vagy lipidekké 
alakítsa át (3.5. ábra). A deamináció NH4+ képződéshez vezet, mely a kiválasztás érdekében 
ureává alakul a vesékben. Alapvetően a testben lévő az összes urea a májban képződik. A 
csökkent májfunkció magas ammónia szintet eredményez, mely gyengíti a tudatot. 
 
A máj az a terület, ahol a vér hemoglobinja bilirubinra bomlik, és kiválasztódik az epében. 
 
Lipidek 
A máj a lipid-metabolizmus számos specifikus reakcióinak a területe. Képes lipideket 
szintetizálni proteinekből vagy szénhidrátokból és vice versa. A máj szintetizálja a 
foszfolipideket, a koleszterint, és sok lipoproteint. Körülbelül a szintetizált koleszterin 80%-át 

 
3.5.ábra. A máj a szénhidrátokat proteinekké vagy 
lipidekké alakítja,illetve vice versa 
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a máj  vízben jobban oldódó epesókká alakítja. Ugyanakkor ez a koleszterin kiválasztásának 
fő útja. Így a máj központi szerepet játszik a szérum koleszterinszint szabályozásában. 
 
A zsírsavak ß-oxidációján keresztül ketontestek formájában képes a máj energiával ellátni a 
szervezetet . A máj létfontosságú a lipid homeostasis fenntartásában, a lipid szintézisben és 
katabolizmusban betöltött központi szerepe révé (3.5. ábra). (A szénhidrátok, proteinek és 
lipidek biokémiájára vonatkozó további információk a BOLK KOMPENDIUMOK AZ ORVOSI 
TANULMÁNYOKHOZ Biokémia kötetében láthatók.) 
 
Epe 
A hepatocyták választják ki az epét. Az 
epesók hozzávetőlegesen az epében 
található oldott anyagok felét teszik ki. 
Ezek a koleszterin bomlástermékei, 
melyek egyaránt elősegítik a lipidek 
emulgeálását a gastrointestinalis 
rendszerben és az abszorpciójukat a 
micellák képzésének segítségével. Az epe 
révén a máj közvetlenül választja ki a 
felesleges koleszterint és bilirubint is, a 
hemoglobin metabolitot. 
Az epe további alkotóelemei a lecitin és 
elektrolitok. Az epehólyag főként 
raktározza és koncentrálja az epét. Az epe 
egy része, beleértve a koleszterint is, 
visszaszívódik a gastrointestinalis 
rendszerből a portalis keringésbe, és így 
belép az enterohepaticus körforgásba 
(3.6. ábra). 
 
A máj egyéb fiziológiai aktivitása 
A hepatocyták az epén keresztül ugyanúgy szerepet játszanak a vas és néhány vitamin (A, D, 
B12) raktározásában, a kalcium kiválasztásban, mint a drogok, toxinok és hormonok 
inaktiválásában, lebontásában és kiválasztásában. 
 
A máj jellegzetesen aktív az anyagcsere-ciklusokban zajló fiziológiai folyamatokban. A 
raktározásban és a homeostasis fenntartásában játszik szerepet 
 

→ A máj é s  a belek fiziológiája sok a k t í v  folyamatból tevődik össze. 
 
 

 
 
3.6. ábra Az epesók enterohepaticus keringése (Berne,1998 
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3.5. Szabályozás a májban és a belekben 

3.5.1. Belek 
 
Hormonok 
Az autonóm bélfunkciókat lokálisan szabályozzák a nyálkahártya mirigyek szekrétumából 
származó hormon-szubsztanciák, a szekréciót a belek egy bizonyos részére érő táplálék 
mechanikus nyomása stimulálja. A bélhez kapcsolódó szervek, mint amilyen a hasnyálmirigy 
is, olyan emésztést elősegítő hormonokkal járulnak hozzá az emésztéshez, mint a secretin és 
a cholecystokinin, melyek stimulálják az epe duodenumba való kiválasztását. A 
hasnyálmirigyből származó három hormon, a glucagon, az inzulin és a somatostatin a májban 
működő metabolikus funkciók szabályozásában fontosak. A hasnyálmirigy belső-elválasztású 
szekrétumai az inzulin és a glucagon szabályozzák főleg, de nem kizárólagosan az egész 
szervezet szénhidrát-anyagcseréjét. A bélrendszer hormon-szubsztanciái mind peptidek vagy 
peptid származékok. 
 
Autonóm idegrendszer  
Az autonóm ingerlés és gátlás fontos 
szerepet játszik a belek működésben. 
Egy bizonyos szegmens autonóm 
idegrendszerét az étellel való közvetlen 
kontaktus ingerli. Az intramuralis plexus 
(3.7. ábra) két plexus rendszerből áll, 
mindkettő rendelkezik szimpatikus és 
paraszimpatikus beidegzéssel: a 
myentericus plexus főként a mozgást, a 
submucosalis plexus főként a 
szekréciókat szabályozza. Ezen plexusok 
neuronjai sok olyan neuropeptidet, 
(„bél-agy” peptideket) tartalmaznak, melyek a központi idegrendszerben találhatóak. 
 
•Paraszimpatikus stimulálás: 
A paraszimpatikus inger főleg a perisztaltikát stimulálja, ellazítja a sphinctereket, és 
stimulálja a szekréciókat. Paraszimpatikus ingerlés nélkül a belek mozgása nagyon lassúvá 
válik. Az étel látványára vagy gondolatára a paraszimpatikus ingerlés fokozódhat a 
szabályozás cephalicus fázisában lévő agytörzs aktiválás révén. A központi idegrendszerben 
történő agytörzs aktiválást a nervus vagus továbbítja a gastrointestinalis rendszerhez. Az agyi 
fázis stimulálja a nyálelválasztást, a gyomor- és hasnyálmirigy nedvek szekrécióját. 
• Szimpatikus stimulálás:  
A szimpatikus stimulálás általában lelassítja az étel előrehaladását, összehúzza a 
sphinctereket, és gátolja a szekréciókat. 

 
3.7. ábra A belek autonóm innervatioja. (Berne, 1998) 
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3.5.2. Máj 
A máj aktivitását elsősorban a gastrointestinalis rendszerből származó lokális hormonok 
szabályozzák, mint az inzulin, a glucagon és a somatostatin. A máj választja ki az 
angiotensinogent, mely a vesékből származó renin segítségével angiotensin I-é 
konvertálható (lásd a 4.5. fejezetet is), ami ezt követően a tüdő endotheliumban angiotensin 
II-vé alakul (2.4.4. fejezet). Az angiotensin II egy fontos szabályozója a vérnyomásnak. 
 
→ A májban és a belekben a szabályozás elsősorban lokális . A lokális autonóm idegrendszer 

fontos szerepet játszik, akárcsak  a lokális hormonális szubsztanciák. Néhány 
intestinalis hormonnak általános anyagcsere funkciója van. Létezik egy 

cephalicus szabályozó fázis is a nervus vagus ingerlésében 
az étel látványára vagy gondolatára. 

 
 

3.6 A máj és a belek funkciója a szervezetben 

A máj és a belek feladata a szervezet tápanyagokkal valóellátása. Azok a fiziológiai 
folyamatok, melyek megalapozzák ezt a funkciót, aktív folyamatok, azonban maga az ellátás 
funkciója elsősorban passzív. A belek elősegítik a tápanyagok felvételét és az ürülék 
kiválasztását. A máj tartja fenn a homeostasist a szervezet anyagcsere funkcióiban. A 
glycogént elsősorban a máj maga raktározza. A fenntartás és a raktározás is alapvetően 
passzív funkciók (aktív folyamat például a szabályozás). A máj és a belek a vér jelentős 
mennyiségű egybegyűjtésével is hozzájárulnak a homeostasishoz, ezzel elősegítik az 
extracelluláris volumen fenntartását. 
 

→ A máj és a belek funkciója a szervezetben az ellátás,a  fenntartás és a raktározás. Ezek 
elsősorban passzív funkciók. 

 
 

3.7 Konklúzió 

• Morfológia: 
Teljes formájában a máj egy nagy szerv, mely passzívan formálódik a környezete hatására, 
mint a tüdők. A belek szerkezete a tüdőkhöz hasonlóan membrán-szerű, de nem merevek, és 
aktív autonóm mozgásokat mutatnak. A máj struktúrája egységes, homogén parenchyma. 
• Vérellátás: 
A máj vérellátása a legnagyobb a testben. Alacsony az oxigén-telítettsége, akár a tüdőknek, 
de artériás és vénás kevert vérrel rendelkezik a speciális és egyedülálló vena portae rendszer-
nek köszönhetően. Mind a tüdőnek, mind a májnak kiterjedt hajszálérhálózata van, mely egy 
vékony vérréteget képez. A nyomás-gradiens, mely a vért mozgatja a hajszálerekben, 
alacsonyabb a májban, mint a tüdőkben. 
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 •Fiziológia: 
A máj és a belek fiziológiailag aktívak, ellentétben a tüdőkkel, noha mind a hárman 
ugyanabból az embriológiai szövetből származnak (a primitív előbélből). A máj és a belek 
metabolitokat transzformálnak, hogy azok a test számára felhasználhatóvá és megfelelővé 
váljanak. 
 
 Tüdő + 

Légutak 
Máj + 
Béltraktus 

Vesék Szív 

Morfológia Alakítás kívülről, 
csövesszerv, 
membrán struktúra 

Főleg kívülről alakított, 
egységes parenchyma, 
csövesszervek 

  

Vérellátás A súly 50%-avér, főleg 
telítetlen O2, 
hajszáleres vér vékony 
filmben 

Legnagyobb áramlás, 
speciális vénás 
portalisrendszer, 1/4 
telített O2, 3/4-nek 
alacsony O2 telítettség, 
hajszáleres vér 
vékonyrétegben 

  

Fiziológia Passzív diffúzió Nagy aktivitás az 
anyagcsere ciklusokban 

  

Szabályozás Főleg kívülről, a 
központiidegrendsze-
renkeresztül 

Mind a lokális 
hormonokon, mind a 
lokális autonóm 
plexusokon át, 
valamennyi a 
központiidegrendszer 
útján 

  

Funkció Passzívellátás Passzív ellátás, 
fenntartás és raktározás 

  

Jellegzetesség Membrán-szerű 
csöves struktúra, 
gázok diffúziója (O2 
és CO2) ésvíz 

Fiziológiailag aktív a 
metabolikus 
ciklusokban, diffúzió, és 
a folyékony tápanyagok 
abszorpciója a csöves 
részben 

  

 
•Szabályozás: 
A máj és a gastrointestinalis rendszer szabályozása elsősorban autonóm. A szabályozás 
főként lokális, a lokális hormonok és a lokális autonóm idegrendszer révén.  
•Funkció: 
A máj és a belek funkcionálisan zömében passzívak, mivel az a feladatuk, hogy a szervezetet 
ellássák az anyagcseréhez szükséges anyagokkal, raktározzák azokat, és segítsék a 
homeostasis fenntartását. 
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→ Az a máj és a belek jellegzetessége, hogy 
fiziológiailag aktívak. A hepatocyták aktívak 
az  anyagcsere ciklusokban. Struktúrában, 

vérellátásban és funkcióban a máj és a belek 
a tüdőkhöz hasonlóan passzívak. A tüdők és 

a légutak csöves, membrán struktúrája 
ismét megjelenik, mint a belek csöves 

szerkezete, ahol a gázok helyett a folyékony 
tápanyagok diffúziója és aktív abszorpciója 

zajlik. A máj parenchymatosus jellege a 
légutakban nem található meg.  
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4. A vesék és az urogenitalis rendszer 

4.1 Bevezetés 

A vesék nagymennyiségű vért vesznek fel, amit megszűrnek, majd az ultrafiltrátum nagy 
részét reabszorbeálják. Az ultrafiltrátum kis része fölöslegként kerül kiválasztásra a 
vizeletben. Néhány szubsztancia aktívan választódik ki a plazmából a vizeletbe. A vesék 
hormonokat választanak ki, és hormonok szabályozzák működésüket. 
 
A következőkben szemügyre vesszük a vesék és az urogenitalis rendszer fiziológiai 
morfológiáját és embriológiáját, vérellátását, fiziológiáját, szabályozását és funkcióját, hogy a 
szervezetben elfoglalt jellegzetes helyzetükre rálátást nyerjünk. 

 
 

4.2. Fiziológiai morfológia 

4.2.1. A vesék és az urogenitalis rendszer alakja 
A veséknek jellegzetes alakja van, 
mely benyomatot képez a 
környezetén. A máj caudalis felszíne 
a jobb vese, a lép pedig a bal vese 
lenyomatát hordozza. 
 
A vesék parenchymatosus szervek. A 
parenchyma nem egységes, hanem 
differenciált. Morfológiailag két 
terület különböztethető meg a vesék 
metszéslapján: a cortex (kéreg) és a 
medulla (velő) (4.1. ábra). A külső 
réteg a cortex. A medulláris szövet 
belső rétege a vesekelyheket veszi 
körül, ahol a vizelet összegyűlik, 
hogy onnan a vesemedencébe, majd az uretereken keresztül a hólyagba távozzon. A 
hólyagból a hólyagnyak izomzatának akaratlan reflexei és akaratlagos ellazulása teszi 
lehetővé, hogy a vizelet a húgycsövön keresztül távozzon és kiválasztódjon. Az 
vizeletelvezető rendszer egy csőszerű szerv (4.1. ábra). 
 
A vesék páros szervek, többé-kevésbé szimmetrikusak, és a hasüreg felső dorsalis részén 
helyezkednek el. A hasüreg tipikus emésztő szervei, a máj, a hasnyálmirigy, az epehólyag, a 

 
4.1. ábra A vesék és a vizeletelvezető rendszer ( Guyton, 2000) 
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gyomor és a belek nem párosak, és egyáltalán nem szimmetrikusak. Kéreg- és 
velőállományra sem oszlanak. A mellékvesék, melyek a vese tetején helyezkednek el, szintén 
páros szervek, és rendelkeznek cortex-szel és medullával. A másik szimmetrikus, kéreg- és 
velőállományra oszló szervek a hasüregben a genitalis szervek. A genitalis szerveknek, a 
vesékhez hasonlóan, van egy differenciált csatorna struktúrájuk, mely elősegíti a kiválasztást. 
A genitalis szervek a vesékkel és mellékvesékkel együtt nem a tipikus emésztőszerveket 
körülvevő hashártyán belül helyezkednek el. A vesék, a mellékvesék és a genitáliák 
retroperitonealisan találhatók, ellentétben a legtöbb „tipikus” hasüregi szervvel. 
 
A szövet tiszta differenciálódása cortexre és medullára, melyet a vesékben, a mellékvese 
szövetben, a petefészkekben és a herékben látunk, az agy jellegzetes tulajdonsága. Az agy, a 
fej és az idegrendszer szervei párosak, és/vagy szimmetriát mutatnak, mint a vesék, a 
mellékvesék és a genitáliák. A test ritmikusan aktív középső területének mindkét szervében, 
a szívben és a tüdőben a szimmetria reminiszcenciáját találjuk, de nem a szövetek cortexre 
és medullára való differenciálódását. A szimmetria jelensége cranialistól caudalis irányba 
csökken. Mégis találunk páros, szimmetrikus szerveket, mint például a vesék és a genitáliák 
az abdominalis régióban. Ez kérdéseket vethet fel arra vonatkozóan, hogyan kerültek a 
vesék, mellékvesék és a genitalis szervek oda. (lásd a 4.2.3. fejezetet). 
 

→ A vesék és a mellékvesék (és a genitalis szervek) alakjukban jobban hasonlítanak a fej 
idegrendszeréhez, mint a többi abdominalis szervhez. Páros, szimmetrikus szervek és 

parenchymájukban cortexre és medullára oszlanak. A vesék határozott külső 
 alakja hatást gyakorol a szomszédos abdominalis szervekre 

 
 

4.2.2. A vesék belső struktúrája 
A veséknek nagyon komplikált és bonyolult belső struktúrája van (4.1. és 4.3. ábrák). A 
renalis funkcionális egységek - több mint egymillió nephron - részben a cortexben, részben a 
medullában helyezkednek el. A nephronoknak (vesetestecskéknek) négy strukturális és 
funkcionális része van. A glomerulus (hajszálérgomoly) az a hely, ahol a filtráció történik, 
hogy ultrafiltrátum (180 L/nap) képződjön. A másik három rész, a proximalistubulus, a Henle-
kacsés a distalistubulus a gyűjtőcsatornákkalfőleg az ultrafiltrátumból származó 
komponensek reabszorpcióját szolgálja. A plazmából származó anyagok közvetlen vizeletbe 
történő szekréciója a tubulusokban zajlik. A vizeletkiválasztás hozzávetőlegesen 1,5 L/nap. 
 
A renalis cortex 
A cortex az a hely, ahol a glomerulusok elhelyezkednek. A glomerulusok gomolyszerű 
kapilláris hálózatból állnak a tubulusok tál vagy edényalakú végén, a Bowman-tokon belül. A 
véredények és a tubulusok közötti filtrációs barriernek három alkotóeleme van: 
•a lyukacsos kapilláris membrán (= lyukak, ablakok), hasonló a májban lévő sinusoid 
pórusokhoz vagy fenestrákhoz 
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•a basalis membrán nagy űrökkel  
•a Bowman-tok podocytái, közöttük nagy nyílásokkal.  
A filtrációs barrier lehetővé teszi a kis molekulák áthaladását, mint például víz és elektrolitok, 
illetve a valamivel nagyobb molekulákét, mint például glukóz és karbamid. A kapilláris 
membránban,, a bazális membránban és a Bowman-tok podocytáiban lévő proteinek negatív 
töltése taszítja azokat a vegyületeket, melyek maguk is negatív töltésűek. Ez megakadályozza 
számos fehérjének a filtrációs barrieren való áthaladását, még akkor is, ha elég kicsik. A 
vesékben található filtrációs barrier százszor több vizet és oldott anyagot szűr meg, mint a 
szokásos kapilláris membránok 
 
A juxtaglomerularis apparatus szintén a cortexben található. A következőkből áll: 
•mesangialis sejtek, melyek strukturális támaszt nyújtanak, extracellularis mátrixot 
választanak ki, és phagocytaként is működhetnek. A phagocyták jelzik, hogy a veséknek is 
van a szervezeten kívüli világgal érintkező felülete. 
•granularis sejtek, melyek renint, prostaglandinokat és cytokineket termelnek  
•a macula densa, mely regisztrálja a distalis tubulusok NaCl koncentrációjának változásait. 
A juxtaglomerularis apparatus jelentős szerepet játszik a vesék felé való véráramlás 
önszabályozásában (lásd a 4.5. fejezetet is). 
 
A glomerulusokban – a tüdők alapvető diffúziós képességével összehasonlítva – egy 
bonyolult passzív filtrációs rendszer fejlődött ki. A cortexben található juxtaglomerularis 
apparatus a vesék felé való véráramlást szabályozza. 
 
A medulla 
A proximalis tubulusok, a Henle-kacsok és a distalis tubulusok a gyűjtő csatornákkal főként a 
medullában helyezkednek el. 
 
A vese tubulusait bélelő epitheliumnak speciális membrán proteinjei vannak a vizelet oldalon 
és/vagy a vér oldalon, melyek a specifikus vegyületek aktív szállítását teszik lehetővé a 
specifikus területeken (lásd a 4.4. fejezetet is). A proximalis tubulusokban a kiszűrt nátrium 
és víz kétharmada reabszorbeálódik. A Henle-kacsban koncentrálódik a vizelet és a nátrium 
további negyede, és a víz hatoda reabszorbeálódik. A distalis tubulusokban és gyűjtő 
csatornákban történik a vizelet és a plazma konzisztenciájának finom hangolása. A 
szubsztanciák szekréciója a plazmából a vizeletbe, a proximalis és distalis tubulusokban 
történik. Ezek a folyamatok a medulla belső struktúrájában - a cortextől a renalis kelyhekig, - 
a folyadék osmolalitás változások következményei. A medullában az osmolalitás a 
négyszeresére nő a cortextől (300 mOsm/L H2O) a kehelyig (1200 mOsm/L H2O) (lásd a 4.4.3 
fejezetet). 
 
A vesék medullájában található tubularis rendszer magasan specializált sejtjeiben szelektív 
reabszorpció történik. Ez fejlettebb, és rendelkezik a szubsztrátum áramlásnak egy reverz 
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irányával, összehasonlítva a belekben zajló abszorpcióval. A medulla fiziológiai 
differenciálódása a folyadék osmolalitásban bekövetkező négyszeres növekedésben 
mutatkozik meg. 
 

→ A vese belső, parenchymatosus struktúrája differenciáltabbá válik a májjal  
összehasonlítva. A differenciálódás anatómiai és aktívan fiziológiai is. 

 
 

4.2.3. Embriológia 
Elővese (Pronephros) 
A vesék a fejlődő idegrendszer mellett 
dorsalisan elhelyezkedő intermedier 
mesodermából alakulnak ki. A vesék első 
kezdeményei korán, az embriológiai 
fejlődés negyedik hetében jelennek meg a 
cervicalis régióban. Az úgynevezett 
pronephros néhány nap elteltével eltűnik, 
még mielőtt kiválasztó szervként 
funkcionálni kezdene (4.2. ábra). 
 
Ősvese (Mesonephros) 
A következő veserendszer, a 
mesonephros a hátcsigolyák területén 
alakul ki. Ez glomerulusokból és kiválasztó 
csatornákból áll, és rövid ideig működhet. 
A kiválasztó csatornák az 
intraembryonalis coeloma kinövéseiből 
fejlődnek ki, melyek a fejlődő glomerulusok felé nőnek. A gonadok közvetlenül fejlődnek a 
medialis mesonephrosból a test mindkét oldalán az urogenitalis lécen. A második hónap 
során a mesonephros is eltűnik, kivéve a csatornarendszere bizonyos részét. A Wolff-féle cső 
a férfiakban fennmarad, hogy a férfi genitalis szervek kivezető rendszerét létrehozza. 
 
Metanephros 
A harmadik embriológiai veserendszer a metanephros, és ez maradandó. Az intermedier 
mesoderma lumbosacralis régiójában alakul ki az 5. héttől kezdődően. Akkor indul 
fejlődésnek, amikor az ureterbimbók, a mesonephron kétoldali kinövései a metanephrogen 
mesoderma felé növekednek, létrehozva a vesemedencét, a kelyheket és a gyűjtőcsatorna 
rendszert. Az ureterbimbók indukálják a glomerulus, specifikusan a Bowman-tok képződését 
a metanephrogen mesodermában. A tál vagy edényalakú Bowman-tok és a kapillárisok egy 
gomolya együtt fejlődik a glomerulussá. A metanephros vagy a maradandó vese az első 
trimeszter végén kezd működni. 

 
 
4.2. ábra A vesék fejlődése egy 5 hetes embrióban (Sadler, 
1995 
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Az urogenitalis rendszer filo- és ontogenetikai „lesüllyedését" követi egy embriológiai 
„felszállás", melyben a vesék egy alacsony lumbosacralis (pelvicus) lokalizációból elköltöznek 
cranialisan a végső helyükre, magasan fel és dorsalisan, az alsó hátcsigolya szintjén található 
abdominalis üregbe. A retroperitonealis pozíciójuk mutatja, hogy nem tartoznak a „tipikus” 
abdominalis szervek közé. 
 
Emberben a vese és a genitalis rendszer eredetileg (filologenetikailag is) sokkal 
cranialisabban alakul ki, mint a végső lokációjuk. Egy leszállás zajlik, melyet a vesék egy 
részleges felszállása követ. Az ureterbimbók a glomerulusok képződését aktívan indukálják. 
 

→ A vesék, mellékvesék és genitáliák idegrendszerhez közeli onto- és filoogenetikai  
cervicalis eredete kéz a kézben jár az agyhoz való strukturális és szimmetrikus 

hasonlóságukkal 
 
 

4.3. A vesék vérellátása 

Az aortából eredő renalis artéria látja el a 
veséket oxigénnel telített vérrel. A vér az 
afferens arteriolákon át áramlik a 
glomerulusokig és onnan az efferens 
arteriolákon át a nephronok többi részéhez 
(4.3.ábra). Innen a vénás rendszerbe gyűlik 
össze. A renalis véráram 1100 ml/perc, vagyis a 
percvolumen 22%-a.A vesék csak 0.4%-át teszik 
ki a teljes testsúlynak. 
 
A renalis véráram általában állandó, annak 
ellenére, hogy az artériás nyomás 90 és 180 
Hgmm közötti. Ez a juxtaglomerularis apparátus 
és az afferens arteriolákban lévő 
nyomásérzékeny myogen mechanizmus 
önszabályozásának az eredménye. Különböző 
hormonális szubsztanciák befolyásolják a renalis 
véráramlást, mint például az adrenalin és az 
angiotensin II. 
 

→ A veséknek van a második legnagyobb vér perfúziója a testben a máj után. Speciális 
artériás rendszerük van, mely afferens és efferens arteriolákat hoz létre glomerulustól 
glomerulusig. A tüdőkkel és májjal ellentétben a vesék vérellátása oxigénnel telített. A 

véráramlás szabályozása mind önszabályozás, mind hormonális hatások útján történik. 

 
4.3.ábra A vesék vérellátása (Guyton, 2000) 
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4.4. A vesék fiziológiája 

Minden egyes tubularis szegmensnek különböző alszegmensei vannak, melyek anatómiailag 
és/vagy funkcionálisan különböznek egymástól. Ennek következtében a nephron különböző 
szakaszain a tubularis folyadék-összetétel eltér. Valamennyi szubsztancia felszívódása 
bizonyos módon a nátrium-kálium ATP-áz rendszer tevékenységéhez kapcsolódik (lásd a 
4.4.2. fejezetet). Az aktív felszívódás tevékenysége sok ATP-t fogyaszt, melyet a metabolikus 
energia fedez. Ezért a tubularis tevékenység nagy oxigén-ellátást igényel, melyet az efferens 
arteriolákban lévő vér biztosít. 
 
 
4.4.1 A glomerulus 
A glomerulusok a vért filtrálják. A glomerularis filtrációs ráta követi a renalis véráramlást, és 
a renalis plazma-áramlás 20%-át teszi ki, vagyis hozzávetőlegesen 180 L/nap. Ennek nagy 
része természetesen visszaszívódott, mivel a kiválasztott vizelet átlagosan 1.5 L/nap. A 
visszaszívás a tubularis rendszerben zajlik. Az ultrafiltrálás a glomerulusban történik a 
Starling-erők, nevezetesen a vér és a Bowman-tok ürege közötti hidrosztatikus és onkotikus 
nyomáskülönbségek hatása alatt. Az ultrafiltráció elsősorban egy passzív folyamat, és nem 
igényel sok energiát. Az afferens arteriolákban lévő, oxigénnel telített vérből származó 
oxigén nem kerül felhasználásra, és rendelkezésre áll a medullában zajló fiziológiai 
folyamatok számára. 
 
A glomerularis filtráció egy passzív folyamat. 
 
 
4.4.2 A proximalis tubulus 
Reszorpció 
• Nátrium, bikarbonát, klorid és víz:  
A proximalis tubulusban, a Henle-kacsban és a distalis tubulusban a Na+ 99.5% -a 
visszaszívódik, főként a nátrium-kálium ATP-áz, a tubularis sejtek basolateralis 
membránjában lévő enzim tevékenységének köszönhetően. Ez egy aktív transzport 
mechanizmus, melyet egyéb vegyületek, mint például HCO3-, Cl- és víz, passzív mozgása 
kísér. A nátrium és a víz két olyan szubsztancia, melyek a tubularis rendszerben gyakorlatilag 
visszaszívódnak. Majdnem az összes nátrium aktívan, és az összes víz passzívan szívódik 
vissza. A proximalis tubulusokban az angiotensin II hormon stimulálja a Na+ visszaszívását, a 
lokális dopaminerg idegekből felszabaduló dopamin pedig akadályozza azt. 
• Albumin: 
Az ultrafiltrátum 7 gramm/nap albumint tartalmaz (az 50,000 grammból, mely naponta 
keresztülhalad a glomerulusokon), mely a proximalis tubulusban aktívan reabszorbeálódik, 
így jóformán semennyi sem választódik ki a vizelettel.  
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•Glukóz: 
A glukóz általában teljesen reabszorbeálódik a proximalis tubulusban. Aktív transzport 
szállítja a sejtbe, és passzívan hagyja el a sejtet, hogy ismét belépjen a vérbe. 
• Laktát és szervetlen foszfát: 
A laktát és a szervetlen foszfát is aktívan reabszorbeálódik a proximalis tubulusokban. 
Ezeknek a reszorpciós mechanizmusoknak a legtöbbje Na+-hoz kapcsolódó ko-transzport 
rendszer. 
 
Szekréció 
Az anyagcsere szerves végtermékei és a külső szerves vegyületek, mint például a mérgek és a 
szennyező anyagok nem filtrálódnak, hanem a proximalis tubulusban szelektíven 
választódnak ki a plazmából a vizeletbe. Ez egy aktív folyamat. 
 
A proximalis tubulusokban a nátrium aktív reszorpciója sok egyéb szubsztrátum számára 
teszi lehetővé, hogy reszorbeálódjanak a ko-transzport rendszereken keresztül, vagy 
passzívan diffundáljanak. A nátrium reszorpcióját a helyi hormonok aktívan szabályozzák. 
Bizonyos aktív szekréció is található itt. 
 
 
4.4.3. Henle-kacs 
Az ellenáram mechanizmus 
A Henle-kacs átívelheti a medulla teljes 
mélységét. A vizelet itt koncentrálódik egy 
zseniális ellenáramlásos mechanizmus 
segítségével (4.4. ábra). Ez koncentrálja a 
vizeletet a cortexhez közeli területen lévő 
300 mOsm/L normál plazma osmolalitástól a 
kelyhekhez közeli medullaris területen 
található, négyszeres 1200 mOsm/L-ig. Ez 
azzal a ténnyel párosul, hogy a Henle-kacs 
felszálló ága impermeábilis a vízzel szemben, 
míg a nátrium és a kálium a továbbiakban 
aktívan reszorbeálódik más oldott anyagok, 
mint például a kalcium és magnézium passzív 
diffúziója mellett. Ez hatékonyan csökkentheti a filtrátum koncentrációját 100 mOsm/L-re.  
A Henle-kacs bonyolult struktúrája elősegíti a vizelet koncentrációjának szabályozását. 
 
Karbamid 
A vizeletelvezető rendszer koncentráló képességét nagyon megnöveli a karbamid jelenléte 
az ultrafiltrátumban. A karbamid a medulla osmolalitásának körülbelül 40%-át adja (4.5. 
ábra). A karbamid passzívan, főként a gyűjtőcsatornákban reabszorbeálódik. A Henle-kacs 

 
4.4. ábra Az ellenáram megsokszorozó rendszer fő 
mechanizmusai a Henle-kacsban (Guyton, 2000) 
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vastag felszálló ága és a distalis 
tubulus impermeábilis a karbamiddal 
szemben, míg a gyűjtőcsatornák 
meglehetősen permeábilisek a 
karbamid számára, a vékony 
szegmentum leszálló és felszálló ága 
pedig valamelyest permeábilis vele 
szemben. A karbamid ismételten 
magas koncentrációja elősegíti a 
recirkulációját a medullában és a 
magas karbamid koncentrációkat a 
vizeletben. Következésképpen, azok 
az egyének, akik magas-protein 
étrenden élnek, jobban képesek 
vizeletük koncentrálására. 
A koncentrálás képessége a Henle-kacsban a különböző szubsztanciákkal, különösen a vízzel 
és a karbamiddal szembeni differenciált permeabilitás révén valósul meg. A medulla 
ozmolalitása - és következésképpen a vesék koncentráló képessége – a nátrium és a 
karbamid koncentrációjától függ. 
 
 
4.4.4. Distalis tubulusok és gyűjtőcsatornák  
 
Hormonális szabályozás 
A visszaszívó kapacitás korlátozottabb a distalis és gyűjtőcsatornákban, de itt a vizelet 
koncentrációjának és összetételének egy finomhangolása érhető el a hormonális szabályozás 
segítségével, mely ezen a területen különösen aktív. Különböző hormonok, mint például az 
aldosteron és az atrialis natriureticus peptid szabályozzák a nátrium reabszorpcióját. Az 
antidiureticus hormon (ADH) a fő tényező a distalis tubulusokban és a gyűjtőcsatornákban 
történő víz reszorpció szabályozásában. A Henle-kacs koncentrációs kapacitását közvetetten 
a distalis tubulusokon és gyűjtőcsatornákon ható ADH tevékenysége befolyásolja, mivel ez 
határozza meg a víz medullaris interstitiumba való reszorpciójának mennyiségét. A nátrium 
és víz reszorpciós mechanizmusai szabályozzák a szervezet extracellularis volumenét. 
Mennyiségileg a szubsztanciák szelektív reabszorpciója a vesék fő tevékenysége, mely az 
efferens arteriolákban lévő oxigén legnagyobb részét felhasználja. 
 
A distalis tubulusokban és a gyűjtőcsatornákban működő hormonális szabályozás révén 
történik a vizelet és vérplazma sűrűségének finomhangolása. 
 
 
 

 
4.5.ábra Az urea recirkuláció hozzájárul a medulla osmolalitásához és 

a vizeletben lévő urea koncentrációhoz (Guyton, 2000) 
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4.4.5. Sav-bázis egyensúly 
A vesék is fontos szerepet játszanak az extracellularis folyadékokban lévő sav-bázis egyensúly 
fenntartásában. A sav-bázis egyensúly a kiterjedt puffer rendszerek segítségével van 
fenntartva. A legfontosabb puffer a CO2/HCO3-(bikarbonát)-rendszer. 
 
A pufferek azonnal reagálnak, például a pH csökkenésre, de nem képesek a felesleges 
hidrogén ionoktól megszabadulni. A tüdők CO2-t választanak ki, hogy segítsék a pH 
normalizálódását. A légúti válasz egy kicsit lassabb a puffer rendszerek azonnali válaszához 
képest, és csak részleges, mivel nem képes a pH-t normalizálni, akkor, amikor a sav-bázis 
kiegyensúlyozatlanság oka a légutakon kívül rejlik (a hatékonyság 50-75%). A vesék 
válaszolnak a leglassabban, napok elteltével, de 100%-os hatékonysággal. Így a vese-rendszer 
messze a leghatékonyabb szabályozója a vér pH-nak krónikus sav-bázis eltolódások 
eseteiben. 
 
A vesékben a HCO3- képződést a 
karboanhidráz enzim stimulálja akkor, 
amikor felesleges CO2 van a keringő 
vérben (4.6. ábra). Egy H+ ion vizeletbe 
való kiválasztásakor egy HCO3

- ion 
adódik a plazmához, növelve annak 
puffer kapacitását. A H+ hozzáadódik az 
ammóniához, és mint NH4+ választódik 
ki a vizeletben (az ammónia puffer 
rendszer). Ez a legfontosabb útvonal a 
felesleges sav kiválasztására. A plazma 
H+ ion emelkedése stimulálja a 
glutamin renalis metabolizmusát, hogy 
NH3-at bocsásson ki. 
 
 
A vér pH-ját elsősorban a vesék tevékenysége tartja fenn az aminosav lebomlásából 
származó ammónia kibocsátás segítségével, és ugyanazon folyamat által és ugyanazon 
időben HCO3 adódik a plazmához az extra puffer kapacitás érdekében. A vér pH-jának 
szabályozása erősen függ az ammónia termelődésétől. 
 

→ A vese fiziológiája egyaránt áll aktív és passzív folyamatokból. Ezek szabályozzák a 
szervezet extracellularis volumenét és a vér pH-ját. A vese fiziológiája szorosan  

kapcsolódik a proteinek és az aminosavak metabolizmusához. 
 
 
 

 
 
4.6. ábra A hidrogén ionok puffere a gyűjtőcsatorna sejtben és a 
vizeletben lévő ammóniában működő  bikarbonát puffer rendszer 
segítségével. A vizeletben lévő mindenegyes hidrogén ion helyére 
egy bikarbonát molekula lép a plazmába (from Guyton, 2000) 
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4.5. Szabályozó tevékenység a vesékben és a mellékvesékben 

4.5.1. A vese tevékenységének szabályozása 
 
Önszabályozás a vesékben és szimpatikus kontroll 
A veséken átáramló vért általában nem az artériás vérnyomás szabályozza, hanem különböző 
helyi és szisztémás hormonok aktivitása. Mégis egy akut, 30-50 Hgmm-es vérnyomás 
növekedés két-háromszorosára fokozza a nátrium kiválasztást a diuresis-nyomás és a 
natriuresis-nyomás jelenségek által. Ez a két folyamat kulcsfontosságú a vesék szabályozó 
funkciójában a testfolyadék volumen és az artériás nyomás szempontjából. Ez az alapvető 
szabályozó mechanizmus, mely néhány alacsonyrendű gerincesben is jelen van, kiteljesedett 
az emberi szervezetben azért, hogy egy sokkal precízebb hormonális kontrollt foglaljon 
magába. 
 
A juxtaglomerularis apparátus főszerepet játszik a vese tevékenységének alapvető 
szabályozásában. A vese működését a macula densán keresztül észleli, mely regisztrálja a 
distalis tubulusban lévő NaCl koncentrációban bekövetkező változásokat, és életbe lépteti a 
vesékhez irányuló véráram önszabályozását a granularis sejtjeiben előállított hormonok 
segítségével: renin, prostaglandinok és cytokinek. 
 
A vesében lévő véredények gazdag beidegzéssel rendelkeznek a szimpatikus autonóm 
idegrostok által. Ezek csak rövid ideig játszanak szerepet a veseműködés szabályozásában a 
következő súlyos, akut rendellenességet követően, mint például az agy ischemiája vagy 
súlyos vérzése. A vesékben lévő szimpatikus idegek dopamint és noradrenalint is 
kiválasztanak. A szimpatikus idegekből felszabaduló noradrenalin stimulálja a NaCl és víz 
reabszorpciót; a dopaminerg idegekből származó dopaminnak ellentétes hatása van, és 
gátolja a NaCl és víz reszorpciót.  
 
Hormonális és enzimatikus kontroll a vesékben 
A renin-angiotensin rendszer:  
Különösen erőteljes mechanizmus a renin-angiotensin rendszer (4.7.ábra). Az artériás 
nyomáscsökkenés a juxtaglomerularis sejtekből renint szabadít fel. A renin egy olyan enzim, 
amely hat a májban termelt szubsztanciára, az angiotensinogenre, és lehasítja róla a 
decapeptid angiotensin I-t. Elsősorban a tüdő kapillárisainak endotheliumában konvertálódik 
az angiotensin I octapeptid angiotensin II-vé az ott elhelyezkedő angiotensint konvertáló 
enzim (ACE) segítségével. Az angiotensin II hat a proximalis tubulusokra, növelvén a só és a 
víz reszorpcióját, és közben közvetlen, erős vasoconstrictor hatást is kifejt az arteriolákra. 
Mindkét mechanizmus az irányba hat, hogy az artériás nyomást visszaállítsa a normális 
szintre. Megfordítva, a nátriumbevitel növelése az étrendben csökkenteni fogja a renin 
kiválasztását, és ily módon az angiotensin II kiválasztását is, ami a nátrium és víz 
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reabszorpciójának csökkenését idézi 
elő következményes növekedett 
nátriumvesztéssel a vizeletben. 
• Aldosteron: 
Az angiotensin II stimulálja a 
mellékvesekéreg glomerulosa sejtjeiből 
az aldosteron kibocsátást (4.7. ábra) is. 
Az aldosteron az NaCl reabszorpció 
erős stimulátora a Henle-kacs vastag 
felszálló ágában, a distalis 
tubulusokban és a gyűjtő csatornákban.  
•Atrialis natriureticus peptid (ANP):  
Az atrialis natriureticus hormont a 
szívpitvarok választják ki. A vérnyomás 
megemelkedése és az effektív keringő 
volumen megnövekedése a pitvar 
megfeszítése által stimulálja 
szekrécióját. Növeli a NaCl és víz 

kiválasztását a gyűjtő csatornákban, így az angiotensin II-vel és az aldosteronnal ellentétes 
hatása van. 
• Antidiureticus hormon (ADH): 
Az antidiureticus hormon az egyetlen fontos hormon, mely közvetlenül befolyásolja a vesék 
által kiválasztott víz mennyiségét. A hypothalamusban lévő neuroendokrin sejtekben 
termelődik, és a hypothalamusban lévő osmoreceptorokból származó stimulus idézi elő 
kibocsátásukat a hátsó agyalapi mirigy által. Az osmoreceptorok válaszolnak a plazma 
osmolalitásának növekedésére vagy az effektív keringő volumen csökkenésére. 
• Karboanhidráz: 
A sav-bázis egyensúly fenntartását szolgáló passzív puffer rendszer a karboanhidráz enzim 
segítségével aktiválódik (4.6. ábra).  
• Erythropoetin: 
Az erythropoetin stimulálja a vörösvérsejt képződést. A vesék a keringő erythropoetin 90%-
át termelik, a másik 10% főként a májból származik. A hypoxia a legfontosabb tényező az 
erythropoetin termelés stimulálásában. Amikor a vesék alulműködnek vagy hiányoznak, 
akkor anémia lép fel. 
 
A vesék által ellenőrzött volumen-szabályozás alapvetően azon hormonok belső 
finomhangolása, melyek a vesékben és mellékvesékben keletkeznek, vagy kívülről 
származnak, mint az angiotensin II, ADH, és ANP. A pH-t a lokális karboanhidráz enzim 
szabályozza. Az erythropoetin stimulálja az erythropoesist. 
 
 

 
 

4.7.ábra A renin-angiotensin-aldosteron rendszer ( Berne, 1998) 
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4.5.2. Mellékvese hormonok 
A mellékvesekéregben termelődnek a kortikoszteroidok, beleértve a mineralokorti-
koszteroidokat, a kortizont és a nemi hormonokat. A mellékvese medullájában termelődik az 
adrenalin. Ezek a hormonok szabályozó funkcióval rendelkeznek, nem csak a vesékre és a 
genitalis rendszerre nézve, hanem a test számos vegetatív funkciójára is, melyekre az 
autonóm idegrendszer gyakorol hatást. A mellékvese hormonok, mint a kortizon és az 
adrenalin segítenek nekünk a stressz kezelésében. Embriológiailag a mellékvese medulláris 
sejtjei a crista neuralis sejtekől származnak. A központi idegrendszer hypophysis mirigyéből 
származó hormonok (ACTH és a gonadotrop hormonok) stimulálják a kortizon és a nemi 
hormonok termelést a mellékvese cortexben. 
 
A mellékvese hormonok szabályozzák azoknak a hasi szerveknek a funkcióit, melyek 
morfológiailag kapcsolatban vannak a mellékvesével (4.2.1. fejezet), ilyenek a vesék és a 
genitáliák. Az egész szervezetben hatnak a vegetatív idegrendszer funkcióira is, és részben a 
központi idegrendszer hypophysis mirigyének  hormonjai által  szabályozódnak. 
 

→ A vese tevékenységét mind belső, mind külső hormonok szabályozzák. A vesék is 
termelnek hormonokat, melyek hasonló tevékenységeket végeznek, valamint részt 

 vesznek az erythropoesisben. A mellékvese hormonok szabályozzák a vesék és 
 a genitáliák tevékenységét, és kapcsolódnak az idegrendszeri funkciókhoz. 

 
 

4.6. Vesefunkció a szervezetben 

Az a vesék funkciója, hogy aktívan hozzájáruljanak a szervezet homeostasisához az effektív 
keringési volumen és annak ozmolalitása, illetve az extracellularis folyadékok pH 
szabályozásán keresztül. Ennek végrehajtása érdekében a veséknek a tubulo-glomerularis 
feedback rendszerben van egy aktív önszabályozási és egy extenzív hormonális kontroll 
rendszere is, mely a plazma volumenének és osmolalitásának finomhangolását végzi, ill. egy 
extenzív puffer termelési rendszere, hogy szabályozza a plazma pH-t. 
 

→ A vesék működése a szervezetben jellemzően aktív, és részben belülről, részben pedig a 
veserendszeren kívülről származó hormonok hatása alatt áll. 

 
 

4.7. Konklúzió 

• Morfológia: 
A vesék saját erős formával rendelkeznek. Differenciált belső struktúrájuk (cortex és 
medulla), páros mivoltuk és szimmetriájuk is az agy struktúrájára emlékeztet bennünket. Ez a 
cervicalis régióban rejlő phylo- és ontogenetikus eredetükből érthetővé válik. 
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• Vérellátás: 
A vesék vérellátása bőséges és oxigénnel telített, ezzel támogatva a nephronok tubularis 
részében zajló reabszorpciós tevékenységet. A veséknek egyedülálló artériás vérellátása van 
a glomerulus afferens és efferens arterioláin keresztül.  
•Fiziológia: 
A glomerularis filtráció passzív folyamat. Az aktív tubularis reabszorpciós folyamatok a 
nátrium, a víz és a karbamid köré összpontosulnak. A fehérje metabolizmus fontos szerepet 
játszik a vese fiziológiájában. 

 
 Tüdő + 

Légutak 
Máj + 
Bélcsatorna 

Vesék + Urogenitalis 
rendszer 

Szív 

Morfológia Alak kívülről, 
tubularis szerv, 
membrán 
struktúra 

Főként kívülről alakított, 
egységes parenchyma, 
tubularis szervek 

Saját aktív formálás, 
differenciált parenchyma 
cortex-szel és medullával, 
specializált tubularis részek  

 

Vérellátás súly 50%-a vér, 
nagyrészt 
telítetlen O2 , 
kapilláris vér 
vékony filmben 

Legnagyobb áram, speciális 
portalis vénás rendszer, 1/4  
telített O2, 3/4 –nek van 
alacsony O2 saturációja, 
capillaris vér vékony 
rétegben 

Második legnagyobb 
áramlás, egyedülálló artériás 
rendszer, magas O2 
saturáció, kapillárisok a 
hajszálérgomolyokban 

 

Fiziológia Passzív diffúzió Nagy aktivitás a 
metabolikus ciklusokban 

Mind aktív és passzív 
folyamatok 

 

Szabályozás Főként kívülről, 
a központi 
idegrendszer 
útján 

Mind lokális hormonokon 
és lokális autonóm 
plexusokon keresztül, 
néhány a központi 
idegrendszeren keresztül 

Mind lokális és külső 
hormonok, ill. puffer 
folyamatok, a vesék 
szabályozó hormonokat 
választanak ki a szervezet 
funkciói számára 

 

Funkció Passzívan ellátó Passzívan ellátó, fenntartó, 
és tároló 

Aktív szabályozása a 
szervezet belső miliőjének 

 

Jellegzetessé
g 

Membránszerű 
tubularis 
struktúra, gázok 
(O2 és CO2) és 
víz diffúziója  

Fiziológiailag aktív a 
metabolikus ciklusokban, 
folyadék tápanyagok 
diffúziója és abszorpciója a 
tubularis részben 

Aktív szabályozó funkció az 
organizmusban, a vér 
összetevők diffúziója és 
reszorpciója a tubularis 
részekben 

 

 
 
•Szabályozás: 
A veseműködést aktív szabályozó mechanizmusok széles skálája segíti. A volumen kontroll a 
nátrium és víz reabszorpció szabályozásán keresztül valósul meg az agy, a máj, a tüdő és a 
szív vesékkel való kombinált tevékenysége révén. A sav-bázis egyensúly enzim 
tevékenységen keresztül szabályozott.  
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 •Funkció: 
A vese jellemzően aktív a volumen, az osmolalitás és az extracellularis folyadék pH-jának 
szabályozásában. A vesék szabályozó tevékenységének finom hangolását a hormonok végzik. 
 

→ A vesék aktívak morfológiájukban, fiziológiájukban és funkciójukban. A morfológia és a 
fiziológia támogatja a vese működését. A vesékre a legjellemzőbb az aktív, hormon-

szabályozott működésük.  A légzés csőalakú részei és a csőalakú belek funkcióival 
összehasonlítva a tubularis funkciók rendkívül specializáltak A  homogén máj  
parenchymához viszonyítva a vese parenchyma jól differenciált. A vesékben  

található kapillárisok hajszálérgomolyokat képeznek. 
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5. A szív és keringés 

5.1. Bevezetés 

A szív és a véredények mozgó vért tartalmaznak, és ritmikus mozgásban vannak. 
Hozzájárulnak a vér mozgásához. A vérerek az egész testet behálózzák, ugyanakkor egy 
nagyon differenciált rendszert alkotnak, mely a kérdéses szövetek és funkciójuk szükségletei 
szerint a különböző szervekben és területeken eltérően alakul ki. 
Szemügyre fogjuk venni a szív és a keringés fiziológiai morfológiáját és embriológiáját, 
vérellátását, fiziológiáját, szabályozását és funkcióját, hogy a szervezetben elfoglalt 
jellegzetes helyükről megfelelő látásmódot nyerjünk. 
 
 

5.2. A szív és a keringés fiziológiai morfológiája 

5.2.1. A szív és a vérkeringés alakja 
A szív és a véredények üreges, csőalakú szervek. Mindazonáltal a tubularis alakjukat nem a 
lemezalakú embrió csőszerűvé való összehajlása eredményezi – mely a légutak és az 
emésztőrendszer fejlődésének alapja – sem pedig az intraembrionális coeloma kinövéseiből 
mint a vese rendszerben, hanem abból, hogy a tubularis lumen újra létrejön az embriológiai 
fejlődés során (lásd a 5.2.3.fejezetet). 
 
Keringés 
Az erek bonyolult elágazó rendszert építenek ki, a 
funkcionáló szövethez közeledve egyre kisebbé 
válnak. Magában a szövetben a kapillárisok olyan 
kicsivé válnak, hogy a vér (különösen a vérsejtek) épp, 
hogy csak képesek keresztülhaladni rajtuk. A 
hajszálereknek van a legkisebb érátmérője. Minden 
testszövetben nagyszámú kapilláris található. A vér a 
hajszálerek felé az artériás rendszer felöl áramlik, míg 
a szövetet a vénás rendszer útján hagyja el. 
 
A keringésben két elkülönült cirkuláció 
különböztethető meg, melyek mindegyike a szívben 
ered, eljutnak a cél szerv(ek)hez, és azután 
visszatérnek a szívhez (5.1. ábra). 
• Az oxigenizált vér a nagyvérkörben a bal szívfélből 
áramlik a szervezet minden szövetéhez. Onnan a vér, 

 
5.1. ábra A szív, a kis- és nagyvérkör. A két keringés a 
szívvel a középpontban együtt képez egy lemniszkátát 
(Guytontól átvéve, 2000 
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mely most alacsony oxigén telítettségű, visszaáramlik a jobb szívfélhez 
• Az alacsony oxigén telítettséggel rendelkező vér a jobb szívfélből a kisvérkör útján a 
tüdőkön áramlik keresztül, ahol a vér oxigenizálódik, és onnan a vér visszaáramlik a bal 
szívfélhez  
 
Látható, hogy a keringésnek két fókusza van: az egyik a kapillárisokban van, melyeket az 
artériás vér lát el, és ahonnan a vénás vér távozik. A szív a másik keringési fókusz. A keringés 
két körből, a nagyvérkörből és a kisvérkörből tevődik össze. 
 
Szív 
A szívben rendelkeznek a legnagyobb átmérővel az erek, belsőleg és külsőleg egyaránt. A szív 
hozzávetőlegesen ököl nagyságú, és az erek úgy vannak elrendezve, hogy a két kör ott 
találkozik. A két vérkör erei egymás mellett 
fekszenek a szívhez közel, és keresztezik egymást 
(lásd az 5.1. ábrát). 
 
A szívnek négy ürege van, két pitvar és két kamra 
(5.2. ábra). A négy üreg értelemszerűen el van 
választva a pitvarok és kamrák között lévő 
interatrialis és interventricularis szeptumokkal, a 
négy billentyűt a pitvarok és a kamrák között lévő 
fibrózus váz és a nagy erek, az aorta és a 
pulmonalis artéria felfüggesztése tartja. A 
tricuspidalis és mitralis billentyűk a szív jobb és bal 
oldalán értelemszerűen a pitvarból a kamrákba 
irányuló kiáramlási rendszerekben találhatók. A 
kamráknak is vannak a kiáramlási rendszerükben 
billentyűi, jobboldalon a tüdő keringése felé 
irányulóan a pulmonalis billentyű, baloldalon a nagyvérkör felé az aorta billentyű. A kamrák 
izomrostjai a fibrózus vázból emelkednek ki oly módon, hogy a kamrák a nagy véredényekre 
vannak felfüggesztve A nagyvérkörben a vér a vena cava superioron és a vena cava 
inferioron keresztül áramlik a jobb pitvarba, és a jobb kamrát a kisvérkör pulmonalis 
artériáján keresztül hagyja el. A kisvérkör a jobb és bal pulmonalis vénákon keresztül ömlik a 
bal pitvarba, majd a nagyvérkörbe vezető aortán keresztül hagyja el a vér a bal kamrát. Ez azt 
jelenti, hogy ez a két keringés kereszteződik, és azt is, hogy a véráram egy némileg 
komplikált nyolcas vagy lemniszkáta alakot ír le az egyik keringésből a másikba való 
áthaladása közben (lásd az 5.1. ábrát). 
  
A szív alakja aktívan formálódik; körülötte a tüdők fejlődnek. A szív a nagy véredényeken 
függeszkedik, és a rekeszizmon nyugszik. 
 

 
5.2. ábra Véráram a szívben (Guyton, 2000) 
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5.2.2. A szív és a vérerek struktúrája 
A véredényekben lévő vért az endothelium foglalja magába. A valódi kapillárisok mentesek a 
simaizomrostoktól. A nagyobb erekben egy vagy több simaizom réteg veszi körül az 
endotheliumot. Ezek főként az artériás keringésben fejlettek, és a szívben kulminálnak, ahol 
a simaizom sejtek helyett egy differenciáltabb szívizom szövet jön létre. A szívizom sejtek 
valójában az elágazó és kapcsolódó harántcsíkolt izomrostok funkcionális syncytiumát 
képezik. A szívben és keringésben résztvevő simaizom- és szívizomsejtek spirális vagy 
körkörös rétegekbe rendeződnek. A szívizom egy kettős spirált képez, mely fibrózus 
szeptumokkal rendelkezik a spirális rétegek között (5.3. ábra). A kamrai izom vastagabb, mint 
a pitvari, és a bal kamra vastagabb, mint a jobb. A kamrai izomrétegek a szívbázisnál a 
legvastagabbak, ahol a kiáramlási pályák vannak. A szívcsúcsnál a rétegek nagyon vékonyak. 
A szívet az epicardium és a pericardium veszi körül. A koszorúerek a subepicardialis 
szövetben helyezkednek el. Filogenetikailag a szív a szívizomszövet két típusából, a 
trabecularis és a tömör myocardiumból fejlődik. Halakban csak trabecularis szövetet 
találunk. 
 
Vérellátását a sinusoidokból kapja, és nincsenek koszorúerek. A kétéltűektől kezdődően a 
tömör myocardialis szövet elkezd kialakulni a trabecularis szövet körül, és ezzel kialakulnak a 
koszorúerek. A Thebesius-féle vénák (5.3. fejezet) a sinusoidokból származó maradványok. A 
gerincesekben, akik aktívabban mozognak és azokban, akik nagyobb méretűek a tömör réteg 
vastagsága viszonylag nagyobbá válik. Ez egy nagyobb vérnyomást és több tónust tesz 
lehetővé a keringésben. Csak az embereknek van igazi tömör myocardiuma. 
 
A fibrózus vázban a szívbázisnál lévő billentyűk az endotheliummal borított fibrózus 
szövetből alakulnak ki, és passzívan mozognak. A szívben a spirális rétegek közötti rostos váz  
 
 

 
5.3. ábra A szívizomzat kettős spirális rétegei felülnézetből (A) és dorsalis nézetből, melyben a felületi spirális réteg részben 
el van távolítva (B), és a bal kamra spirális rétegeinek sematikus bemutatása (C) (Benninghoff-Goerttler, 1967  
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a fibrózus szívbillentyűkkel és a rostos szeptumokkal egy strukturális alapot képez, és 
viszonylagos nyugalmat teremt ebben a folytonos mozgásban lévő szervben. A szó igazi 
értelmében szív nem egy tubularis szerv, de nem is igazán parenchymatosus. A csőalakú 
lumen de novo fejlődik (5.2.3. fejezet), és a "parenchyma" aktívan mozgó izomszövetből áll. 
 
A vérkeringés simaizom sejtjeinek és a morfológiailag differenciáltabb szívizom sejtjeinek 
spirális vagy kör konfigurációja van. A szívizom sejtek a harántcsíkolt izomrostoknak a 
funkcionális syncytiumát képezik, mely folytonos, ritmikus mozgásban van. A fibrózus részek 
passzívan mozognak, és egy strukturális alapot adnak a szívnek. 
 

 
 

5.4. ábra A mesenchyma sejtekből való differenciálódás (A), angioblastokká (B), és vér- és érképződés (C) (Sadler, 1995) 

 
 

5.2.3. Embriológia Angioblastok 
Az embriológiai fejlődés 3. hetének kezdetekor a pericardialis üreg láthatóvá válik az embrió 
feji területe fölött (5.5. ábra). A kapilláris-méretű véredények az elsők, melyek megjelennek 
az embrióban a 17. naptól. Az angioblastokból származnak, melyek a vérsejteknek is 
előfutárai. 
 
Az angioblast sejtek a peteburok mesenchymájában és a 
splanchnicus mesoderma réteg lateralis oldalaiban fejlődnek. 
Ezek kezdetben izolált sejt clusterek szigeteit hozzák létre, 
melyek hamarosan differenciálódni kezdenek (5.4. ábra). A 
vérszigetek központi sejtjei kerekké válnak, és létrehozzák a 
primitív vérsejteket; a perifériás sejtek ellaposodnak, és 
endothelialis szigetelést hoznak létre a vérsejtek köré. A 
különböző vérszigetek endothelialis sejtjei egymás felé 
növekednek, fuzionálnak, és az első kapillárisok újonnan 
képzett lumenét bélelik. 
 
A vér és a véredények ugyanabból az érképző szövetből 
erednek, ugyanolyan módon, mint ahogy az embrió és az őt 

 
5.5. ábra Az angiogenicus sejtek patkóalakú 
plexusa és pericardialis üreg pozíciója 
(átvéve Sadlertől, 1995) 



      

55 
 

körülvevő burkok fejlődnek ki ugyanabból a szövetből a morula-stádium idején (lásd a BOLK 
KOMPENDIUMOK AZ ORVOSI TANULMÁNYOKHOZ Embriológia Modulját is). Ezt követően 
szintén a perifériás sejtek tömörülése és végső ellaposodása kijelöli ezeket, mint trophoblast 
sejteket, melyek az embriót körülvevő burkok előfutárai, ellentétben a centrális, kerek 
embryoblast sejtekkel. Az embryoblast sejtek differenciálódnak utoljára, és válnak magává a 
fejlődő embrióvá. A centrális vérsejtek az érképző területeken szintén differenciálódnak, 
csak később és lassabban, mint a véredények falai. 
 
A következő fázisban a vérszigetek is elkezdenek formálódni az embrió feji végén. Az embrió 
lateralis oldalain lévő kapillárisok és a feji hajszálerek elkezdik a kis erek patkóalakú plexusát 
kialakítani a fejlődő embrió körül (5.5. ábra). A vér már mozog ebben a plexusban, 
feltehetően azon tényezők hatására, melyek a felnőtt erekben is a lassú, ritmikus érmozgást 

biztosítják (lásd a 5.4.1. fejezetet). A plexus patkó 
feji hajlatát szíveredetű területnek nevezzük. A 
központi idegrendszer feji irányban gyorsan 
túlnövi a szíveredetű területet, így a jövőbeni 
fejlődés ennek a területnek a fej fölötti 
lokalizációjából egy relatív leszállását 
eredményezi a nyaki és végül a mellkasi régióba 
(lásd a 4.2.3. fejezetet is). Akkor válik zárttá a 
mellkasban, amikor az embrió laterálisan 
összehajlik, és a lateralis oldalak rögtön ezt 
követően elöl fuzionálnak. Először a szív és az 
erek, mint egy páros, szimmetrikus rendszer 
fejlődnek (lásd a 4.2.1. fejezetet is); a 21. napon a 
szív erei és a vérkeringés ereinek részei 
fuzionálnak. 

 
A kardiogén terület 
A szív morfológiai fejlődése egy 
autonóm folyamat, mely 
független a környezettől. A patkó 
sarló részében lévő szívszerű 
terület kitágul, és kialakítja a 
szívhurkot, a primer szív-cső 
előfutárát, melyből a jövőbeli 
pitvarok, kamrák és a kiáramlási 
rendszer kifejlődnek. A szívhurok 
egyre jobban betüremkedik a 
pericardialis üregbe. A 
kidudorodások kitágulása alakítja 

 
5.6. ábra Az emberi embrionális szív a fejlődés 4. 
hetében, a primer szívcső a levegővel telítődő 
pitvarkkal és kamrákkal (Moorman, 1999) 

 

 
5.7. ábra A vér áramlása az embrionális szívben diastoleban és systoleban. 
Diastoleban a vér a jobb kamrába az interventricularis nyíláson, systoleban a vér 
a bal kamrából az interventricularis nyíláson keresztül áramlik (Moormantól, 
1999) 
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ki a primer szív-csőből a jövendő pitvarokat és kamrákat (5.6. ábra). A kidudorodások 
eredetének és a szeptumok primer szív-csőben való képződésének kutatása azt látszik 
kimutatni, hogy a kidudorodások kitágulásának elhelyezkedése a vér primer szív-csövön 
keresztül való áramlásával magyarázható (Moorman, 1999 és 2000). Ott, ahol a vér a falakba 
ütközik, azok elkezdenek kidudorodni; a véráram útján kívül pedig szeptumok alakulnak ki 
(5.7. ábra). 
Embriológiailag a koszorúserek epicardiális eredete a bal kamrát körülvevő szövetre 
vezethető vissza. A szív fejlődése során az aortabillentyű csúcsai mögötti területen lévő 
eredési végpontjuk irányába nőnek. A koszorúsvénák közvetlenül a jobb pitvarba vagy a sinus 
coronariusba ömlenek, mely a jobb pitvarba torkollik. A koszorúserekre, mint speciális, 
különálló keringési körre tekinthetünk (lásd az 5.3.-at is). 
 
A szív az első szerv, ami a fejlődő embrióban kialakul és működik. Születéskor válnak 
nyilvánvalóvá annak egyéb példái, hogy a vér áramlása hogyan indít el alaki változásokat a 
szívben és az erekben. Miután a köldökerek elzáródnak, hirtelen funkcionálisan elzáródik a 
pitvarok közötti foramen ovale, ahogyan a ductus venosus is, mely eddig megakadályozta a 
portalis vér májon keresztül történő áramlását. A köldökerek záródása és a nagy 
placentakeringés megszűnése a szisztémás vaszkuláris rezisztencia (érellenállás) akut 
megnövekedését idézi elő. Mindazonáltal a foramen ovale akkor is záródik, ha a 
köldökkeringés nincs hirtelen megszakítva. A tüdők átlégzése csökkenti a vaszkuláris 
rezisztenciát a pulmonalis keringésben. A pitvarok közötti áramlásban és a ductus 
venosusban bekövetkező változás közvetlen funkcionális záródást idézi elő, mely végül 
anatómiaivá válik. A ductus arteriosus is érzékeli az áramlás megfordulását, mégis úgy tűnik, 
a születés utáni záródása a vér ductusban való megnövekedett oxigenizációjával van 
összefüggésben. 
 
A vér és a véredények ugyanabból az éreredetű szövetből fejlődnek, mely eredetileg az 
embrió perifériáján helyezkedik el. Először a kapillárisok jönnek létre, és egy patkóalakú 
plexust képeznek. A szív a patkó sarlójában egy szimmetrikus, páros szervként formálódik, és 
az erek legfejlettebb részévé válik. A fejlődő szív leszáll a végső helyére a központi 
idegrendszer fejlődésének segítségével.  
 
 

5.3. A szív és a keringés vérellátása 

A szív saját, különálló vérellátással, a koszorúerekkel rendelkezik (5.8. ábra). A koronáriák, 
melyekben a szív-percvolumen 4-5%-a áramlik, látják el a szívet vérrel. A jobb- és a baloldali 
koszorúserek az aortabillentyű csúcsai mögötti kiöblösödésből erednek. A szív relaxációs 
fázisa (diastole) alatt áramlik bennük a vér, ellentétben a nagyvérkörrel, ahol a véráram a 
kontrakciós fázis (systole) alatt erősebb. A koszorúserekben a szív kontrakciójakor a vér 
áramlása leáll, és a systole végén meg is fordulhat. 
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5.8. ábra A koszorúerek (Berne, 1998) 

 
 

A koszorúér áramlás fő meghatározója a szívizom anyagcsere aktivitása. A megnövekedett 
anyagcsere aktivitás csökkenti a koronáriák rezisztenciáját, így nő az áramlás és vice versa. Az 
endocardialis felszín egy milliméterének csak egytizede kapja meg tápanyagait közvetlenül a 
szívüregekben lévő vérből. 
 
A jobboldali koszorúsvénák közvetlenül a jobb pitvarba, a baloldaliak pedig először a sinus 
coronariusba ömlenek. A vér egy kis mennyisége léphet a szív üregeibe közvetlenül a 
Thebesius-féle vénákon (lásd az 5.2.2. fejezetet is) és az arteriosinusoidalis és 
arterioluminalis ereken keresztül. 
 
A hidegvérű állatok koszorúereinek endothelialis szövete egy vékony belső réteg. A 
melegvérű állatokban az endothelium megvastagodik. Emberben az endothelium vastagsága 
eléri a teljes érfal vastagságának 33%-át, mely egyenlő a két másik érfalréteg, az izomréteg, 
és a vérereket körülvevő idegek és erek rétegének vastagságával. A három réteg mindegyike 
a teljes falvastagság 33%-át teszi ki emberben. A plaque képződés és a myocardialis infarctus 
az endothelialis rétegben történik, és specifikus az emberre. 
 
A nagyobb artériáknak is megvan a saját vérellátásuk. A kis erek közvetlenül a rajtuk 
átáramló vérből kapják tápanyagukat. 
 
A szív saját speciális keringéssel rendelkezik, melyben a vér akkor áramlik, amikor a szív 
nyugalmi fázisában van, és a kis- és nagyvérkörben a véráramlás lelassul; ill. amelyben a vér 
megáll, amikor a kis- és nagyvérkörnek a legnagyobb az áramlása. Ez a megfordulás egy 
olyan jelenség, mely kulcsfontosságú a ritmus megléte szempontjából. A ritmusban az 
áramlás irányának folytonosan meg kell változnia annak érdekében, hogy előhívja a 
ritmikusság oda-vissza fordulását. Ez arra mutat rá, hogy a szív a ritmus archetípusa. 
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5.4. A szív- és keringés fiziológiája 

5.4.1. Véráramlás a szívben és a keringésben  
 
A kapillárisok és arteriolák 
A kapillárisokban a vér ritmusosan áramlik, még azelőtt, hogy a szív működne. A ritmus 
viszonylag lassú, néhány másodpercenként vagy percenként elindul és leáll. A kapillárisokban 
zajló ritmikus oszcillációs mozgáshoz társul a prekapilláris erek izomzatának ritmikus 
kontrakciója és relaxációja. Ezt a jelenséget érmozgásnak nevezzük. 
 
Az érmozgás elsősorban autonóm és önszabályozott mozgás. Az egész keringésben résztvevő 
simaizomrostok ingerelhetőek, és elektromos impulzusokat bocsátanak ki. A prekapilláris 
erekben a ritmikus elektromos kisülést a simaizom rostok kontrakciója kíséri (5.4.2. fejezet 
Simaizom sejtek). A kapillárisokban növelhető a véráramlás a lokális anyagcsereigénynek 
megfelelően. A lokális anyagcsere szükségletekben bekövetkező változások, melyek csökkent 
oxigén koncentrációt idéznek elő, a kapillárisokon keresztüli áramlás időtartamának és 
frekvenciájának növekedését eredményezik. Egy másik tényező, mely befolyásolhatja a 
kapillárisokon keresztüli áramlást, a vörösvértest membrán aktivitása. A vörösvértest 
sejtmembránjának nagyon speciális jellegzetessége, hogy képes magával görgetni a sejtben 
lévő hemoglobint. A speciális proteinek összekapcsoló molekulákként szolgálnak a 
vörösvértestmembrán külső és belső oldalán, hogy a membránképzés nagyobb plaszticitását 
elősegítsék. Ez az erythrocyta sejtmembránnak egyfelől nagyobb formai stabilitást ad, 
másfelől alakját flexibilisebbé teszi. A vörösvértest formája adaptálódik, hogy beilleszkedjen 
a kapillárisokba; a gördülő membrán lehetővé teszi az erythrocytának, hogy úgy haladjon 
keresztül a kapillárisokon, mint egy hernyó (Busse, 1982). 
 
Diffúzió a kapilláris rendszerben 
A kapillárisokban a vér számos összetevője, mint például a tápanyagok, elektrolitok és a 
vérgázok passzívan diffundálnak a plazmából a szövetekbe és vissza. A vérben a vízmolekulák 
és az oldott szubsztanciák hőmozgása hajtja a diffúziót. A vízben oldódó szubsztanciák 
nyolcvanszor gyorsabban haladnak át a kapilláris membránjában lévő pórusokon a szöveti 
intersticiális térbe, mint ahogyan a plazma halad át a kapillárison. A zsírban oldódó 
szubsztanciák, mint az O2 és a CO2 közvetlenül képesek a lipidmembránon keresztül 
diffundálni. A diffúzió mértéke arányos a szubsztancia intersticiális tér és a kapilláris lumen 
közötti koncentráció különbségével. 
 
Az érmozgás egy fenntartott, autonóm mozgása a vérnek, melyet a prekapilláris erek 
kontrakciója kísér. A helyi anyagcsere szükségletek és a vörösvértestek kapillárisokon 
keresztülgördülő képessége hatnak a kapilláris véráramlásra. A szubsztanciák cseréje a 
kapiláaris lumen és szövet között diffúzióval történik a vízmolekulák hőmozgása által. 
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Szív 
A szívizom is ritmikusan összehúzódik és elernyed, nyugalomban hozzávetőlegesen 
percenként 72-szer. Az arteriolák ritmikus öningerlő tevékenysége tovább fejlődik a szívben, 
ahol két specifikus terület ritmikusan süt ki elektromos impulzusokat, gyorsabban, mint a 
funkcionális syncytium más sejtjei. A jobb pitvarban lévő sinuscsomó (vagy sinoatrialis 
nodus) generálja a legnagyobb sebességgel a kisüléseket, és ezért általában uralja az 
atrioventriculáris csomó (AV-csomó) kisüléseit, mely a jobb pitvar jobb kamrába való 
átmeneténél helyezkedik el. A sinuscsomó impulzusai 72 dobbanás/percre állítják be a 
szívizomrostok kontrakcióinak ritmusát. A szív kontraktilis erejét és sebességét főleg a 
perifériás keringésből visszaáramló vénás vér határozza meg (lásd az 5.5. fejezetet). A szív 
saját energiaellátására a lipidek metabolizmusából származó ketontesteket használja fel. 

 
Differenciálódott myocardialis sejtek 
vezetik az elektromos impulzust a 
csomók között, valamint a 
sinuscsomóból a bal pitvarba, és az 
AV-csomóból mindkét kamrába, hogy 
hozzávetőlegesen egyidőben az összes 
szívizomrostot elérje(5.9. ábra). A 
szívizomrostok funkcionális 
syncytiuma közvetlenül van 
összekapcsolva a sinuscsomó és AV-
csomó sejtjeivel és a differenciált 
rostokkal, melyek az ingerlő 
elektromos impulzust vezetik 

mindenhova a szívben. Az elektromos impulzus a myocardium epicardialis felszíne felé halad 
a spirális rétegek iránya mentén (Guyton, 2000). 
 
A kamrák kontrakciója a csúcsnál kezdődik. Mégis a szívbázisnál, ahonnan a kiáramlási 
rendszer kiindul, és legvastagabbak az izomrétegek, legerősebb a kontrakció. Ha a 
szívizomrétegek spirális elrendeződése egy spirális kontrakció mintát eredményezne, és ez a 
kamrákból kiáramló véráramnak spirális alakot adna, akkor a szívbázisnál található 
izomrétegek vastagsága és a vékony csúcs fiziológiailag logikus lenne. 
  
A szív négy billentyűje segíti az áramlás irányának fenntartását. Az áramlás iránya még 
mitralis insuffitiencia esetén is nagymértékben fennáll amikor a bal pitvar és bal kamra 
közötti billentyű nem zár megfelelően. Ilyen szituációkban a vérnek az elvártnál sokkal 
nagyobb része áramlik a normális útnak megfelelően a bal kamrából az aortába, mint a bal 
pitvarba. Minden billentyű passzívan nyílik és záródik. 
 

 
5.9. ábra A nodalis impulzus irányítása a myocardiumban (Berne, 
1998) 
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A centrálisan elhelyezkedő szív teljesen aktív, ritmikus szerv. Az arteriolák ritmikus, öningerlő 
aktivitásának minősége különösen nagyfokú a szívben. A simaizomsejt funkciói a ritmikus 
ingerlékenység, az ingerületvezetés és a kontrakció a szívben található három differenciált 
sejtcsoport - a sinus és AV-csomók, az ingerületvezető rostok (beleértve a kamrákban lévő 
Purkinje rostokat) és értelemszerűen a myocardialis sejtek - segítségével valósulnak meg és 
tökéletesítődnek. A szívbillentyűk támogatják a véráramlás irányát. 
 
A nagy artériák 
A szív kontrakció kilövelli a vért a nagy artériákba. Ezek izmos fallal rendelkeznek, mely képes 
kitágulni és összehúzódni, hogy kontrollálja a vér áramlását. A szív kontrakciós fázisában az 
aorta kitágul, hogy helyet adjon a kilövellt vér beáramlásának. A diastole idején az aortafal 
összehúzódik a rugalmas visszaugrás következtében, és támogatja a vért a periféria felé 
vezető útján, mivel az arteriafalak a feszülés potenciális energiáját a vér áramlásába 
konvertálják. A szív gyors kilövellési fázisa után az aortában lévő nyomás magasabb, mint a 
bal kamrában. A vér kamrából való kilövellésének utolsó szakasza alatt a nyomás 
gradiensnek ez a megfordulása mégsem eredményezi a vér visszatérését a kamrába 
magának a vérnek a lendülete miatt. 
 
Miután a vér áthaladt az arteriolákon, megszűnik az áramlásban a szívösszehúzódásokból 
származó fluktuáció, és a véráramlás az autonóm mechanizmusoktól válik függővé. 
 
A vér nagy artériákban való áramlása részlegesen magának a vérnek a lendületétől függ, 
mely adott a szívben, és melyet az artériák simaizom rétegeinek rugalmas visszaugrása 
növel. Az arteriolákban a szívlökés kiegyenlítődik, és a vér lassú, ritmikus áramlással halad 
keresztül a kapillárisokon. 
 
A vénák 
A vénákban történő véráramlás a vér szerveken keresztül való áramlásától függ, melyet a 
szövetek anyagcsere szükségletei határoznak meg. Az áramlást támogatja a vénák körüli 
izmok kontrakciója és a vénákban lévő billentyűk. A vénás vérnek a szövetekből a szívbe való 
visszaáramlásának összessége a vénás visszaáramlás. Ez a fő meghatározója 
szívfrekvenciának és a szív kontrakciós képességének (lásd a 5.5 fejezetet). 
 
A vénás visszaáramlást – és következésképpen a szív aktivitását – a perifériás szervek és 
szövetek anyagcsere szükségletei határozzák meg. 
 

→ A szívben és keringésben áramló vér a saját impulzusát a szövetek anyagcsere 
szükségleteiből veszi. 

 
 
 



      

61 
 

5.4.2. A simaizmok és a myocardium elektrofiziológiája 
Az érfalakban lévő izomsejtek simaizom sejtek. Az összes izomsejt - vázizom, szívizom és 
simaizom sejt - vékony aktin és vastag myosin filamentumokat tartalmaz. A rostok rövidülése 
az aktin és myosin filamentumok egymáson való elcsúszása révén áll kapcsolatban  az 
izomszövet összehúzódásával (5.10. ábra). 
 
Simaizom sejtek 
Az aktin mennyisége 5-10-szer nagyobb, mint a myosin mennyisége a simaizom sejtekben. 
Az aktin és myosin speciális elrendeződése következtében a simaizom rostok hosszuk 20%-ig 
képesek összehúzódni, míg a vázizomrostok hosszúságuk 70%-ig. Másrészről a simaizomsejt 
összehúzódása lassú, ugyanakkor hosszan fenntartható és nagy erőket fejt ki alacsony ATP 
felhasználással, a myosin lassú anyagcsere ciklusának actinnal való kereszteződése 
következtében. Így a kontrakció ereje nagy a simaizomban, azonban a kontrakció gyorsasága 
lassú a vázizomhoz képest. Mindazonáltal a vázizom kontrakciója akaratlagosan kiváltható, 
ellentétben a simaizom vagy a szívizom kontrakcióival. A Ca2+ beáramlása és transzportja, 
mely sokkal lassabb, mint a nátrium transzport, képes hozzájárulni a lassú, de fenntartott 
kontrakcióhoz, akciós potenciált generál a vascularis szövet simaizom sejtjeiben. Az akciós 
potenciál lehetővé teszi a kalcium beáramlásának fokozódását, és kiterjeszti az impulzust egy 
nagyobb régióra. A sarcolemma membránpotenciáljában bekövetkezett progresszív 
változások velejárója a kontrakció erejében bekövetkező változás. A nátrium csak kevéssé 
vesz részt az akciós potenciál generálásában. 
A kisebb arteriolákban a simaizom rostok automatizmust mutatnak, mivel öningerlőek. 
Ezeknek a simaizom rostoknak megvan az a tulajdonsága, hogy a sejt 
membránpotenciáljában alapból lassú hullámú ritmusokat generálnak, melyek mint 
pacemaker hullámok működnek (5.4.1. fejezet A kapillárisok és arteriolák). 
 
A myocardium 
A szívizom sejtjei csíkozottak, mint a vázizomé, az aktin és myosin filamentumok 
elrendeződése következésében. Az aktin és myosin közötti arány 2:1. A kontrakció 
időtartama a szívizomban hosszabb is, mint a vázizomban. A sinus és az AV-csomókban a 
specializált ingerlő izomsejtek alig húzódnak össze, de van ritmusuk, és akciós potenciálokat 
generálnak, melyek indukálják a ritmikus szívverést. A szívizomban lévő akciós potenciálnak 
köszönhető a gyors nátrium-csatornák és a lassú kalcium-csatornák nyitása is. Ezzel szemben 
a vázizom sejtek kizárólag a gyors nátrium-csatornák hatása alatt működnek. A gyors 
nátrium-csatornák a gyors depolarizáció fázisát idézik elő (egy másodperc néhány 10 000-
edét); a lassú kalcium-csatornák fenntartják és prolongálják a polarizációt (egy másodperc 
néhány 10-edét). Ingerlés/kontrakció párosodás van a myocardiumban, mint a vázizomban, 
szemben a simaizommal. A nodalis sejtek öningerlő hatása kapcsolatban van a nátrium 
állandó lassú elszivárgásával a relaxáció során, mely megteremti a következő akciós 
potenciál alapját. A gyors nátrium-csatornák nem jelentősek ezekben a sejtekben. A sejtbe 
belépő nátrium tényleges mennyisége olyan kicsi, mely nem befolyásolja az intracellularis  
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5.10. ábra A myofibrillumok elektron mikrográfja, és az aktin filamentumok (világos vonalak) és a myosin filamentumok 
(sötét vonalak) elhelyezkedésének sematikus bemutatása  kontrakcióban és relaxációban (Guyton, 2000) 

 
 
nátrium koncentrációt. A vázizomban lévő akciós potenciál ugyanúgy a nátrium beáramlásra 
és transzportra van alapozva, mint a vázizmokat beidegző idegekben lévő akciós potenciál. 
 

→ A simaizomsejtek a legprimitívebb izomsejtek. Elektromos aktivitásuk főként a kalcium 
metabolizmusra van alapozva. A szívizomsejtek az öningerlés, ingervezetés és a kontrakció 
különböző funkcióira differnciálódnak és specializálódnak. Az elektromos aktivitás főként az 
izomszövetben zajló kalcium transzportra és a nodalis szövetben zajló nátrium transzportra 

épül. A vázizomzatnak vannak a legspecializáltabb és a lefdifferenciáltabb izomsejtjei. 
Akaratlagosan mozgathatók az idegrendszer segítségével, szemben a simaizommal és 

szívizommal. Az elektromos aktivitásuk elsősorban a nátrium transzporton alapul. 
 A szívizom egy középső pozíciót vesz fel a simaizom és a vázizom között. 

 
 

5.5. Szabályozás a szívben és az erekben 

5.5.1. A szív 
 
A Frank-Starling mechanizmus és a szívverés szabályozása 
A vérnek a szíven keresztül való áramlása normálisan majdnem teljesen egy belső 
mechanizmus, a Frank-Starling mechanizmus segítségével történik (5.11. ábra). Ez a 
mechanizmus azt jelenti, hogy a szívbe történő vénás visszaáramlás  kontrollálja a kamrák 
kontrakciójának erejét. A vénás visszaáramlás a pitvarfal megfeszítésén keresztül szabályozza 
a sinus csomó kisülési sebességét. A megnövekedett vénás visszaáramlás a fokozott 
telítődésen keresztül megfeszíti a kamrákat és a pitvarokat, ami a vér mennyiségének 
növekedését eredményezi, melyet a megemelkedett kontraktilis erő és a megemelkedett 
szívfrekvencia által a szív kilövell. 
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A szívbe való vénás visszaáramlás a vér szövetekből 
való visszatérésétől függ. Valamennyi perifériális 
szövet kontrollálja a saját véráramlását, a szívbe 
való vénás visszaáramlás az összes lokális vér jobb 
pitvarba való áramlásának összessége. 
 
Autonóm hatás 
A szívfrekvencia és a kontraktilitas szintén 
módosulhat az autonóm idegrendszer által. A 
szimpatikus stimuláció mind a szívfrekvenciát, mind 
a kontrakció erejét növeli, és ezen keresztül 
megemeli a szív-percvolumenét. A paraszimpatikus 
stimuláció főleg a szívfrekvenciát csökkenti. Amikor 
a szív denervált, mint a szívtranszplantált betegek 
esetében, a stresszre adott szív reakció mégis 
meglehetősen adekvát. Ez demonstrálja a szív 
autonóm természetét és a Frank-Starling 
mechanizmus hatékonyságát. A percvolumen belső 
szabályozása a vénás visszaáramláson keresztül, a 
szív tevékenység fő determinánsa. 
 
Hőmérséklet 
A kontraktilitást és a szívfrekvenciát a hőmérséklet is szabályozza. Láz esetén a kontraktilitás 
nagyobb, és a szívfrekvencia megduplázódhat. 
 
 
5.5.2. Az erek 
A nagyobb artériák véráramlását a szív-percvolumen és az erek kontraktilitása, ill. 
rugalmassága szabályozza. A kisebb erekben a vér áramlását a kérdéses szerv vagy szövet 
anyagcsere aktivitása határozza meg. Emberben a bőralatti kapilláris hálózat perfúzióját lelki 
állapotok, mint például szégyen (elpirulás) határozzák meg. A bőralatti  hajszáléráramlás 
változásai a bőrön keresztül történő hővesztést is szabályozzák. A humán bőralatti 
kapillárishálózat különleges ebből a szempontból, és mind a két folyamat csak az emberi 
szervezetben lehetséges. 
  
A szívben és az erekben zajló áramlás szabályozása főként belső és autonóm. 
 
→ A szív központi szerve teljesen a tevékenységét szabályozó perifériától függ. A szív és erek 

mozgását a vér áramlása pontosan annyira határozza meg, mint amennyire a szív  
és erek mozgása meghatározza a vér áramlását. 

 

 
 
5.11. ábra A Frank-Starling mechanizmus: 
megnövekedett végdiasztolés térfogat (azaz 
megnövekedett myocardialis rost hosszúság) 
megnövekedett contractilis erőt eredményez 
systoléban (from Berne, 1998) 
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5.6. A szív és a keringés funkciója és a szervezet keringése 

A szív és a keringés a test folyadékait ritmikus mozgásba hozzák. Saját belső mozgásukat 
átadják az általuk szállított vérnek, mely átadja ezt a mozgást az egész szervezetnek. A vér 
segítségével a szív és a keringés hőt visz az egész szervezetbe, és egy differenciált 
hőszervezetet hoz létre a különböző szövetek vérellátásának individualizálásával. A szív és a 
keringés intim kapcsolatban vannak a vérrel. 
 

A szívverésnek két összetevője van: az első és a második szívhang. Mindenegyes emberi lény 
szívverése egyedi. Az első és második szívhang tónusa és ritmikus összefüggése mindenkiben 
eltérő. A vér viszi a szívverést és ritmust a szervezetbe. A szív és a keringés a vérrel együtt azt 
biztosítja, hogy a szervezet ritmikus egészként működhessen. Ezzel ellentétben, azok a 
hormonális szubsztanciák, melyek a vérben kiválasztásra és elszállításra kerülnek, biztosítják 
a szervezet metabolikus egységét; a szenzoros impulzusok vonatkozásában az idegrendszer, 
melynek rostjai gyakran az erek mellett futnak, biztosítja, hogy a szervezet egy egészként 
működjön. Embriológiailag a szív és a keringés a hormonális és az idegrendszer előtt 
funkcionálnak, ezért a szív és a keringés viseli először a felelősséget az egységért az embrió 
növekvő szervezetében. (A három itt említett területnek, azok jellemzőinek és funkcióinak 
részletesebb leírása a BOLK KOMPENDIUMOK AZ ORVOSI TANULMÁNYOKHOZ Anatómia 
Moduljában olvasható.) 
 
→ A szívnek, a vérnek és az ereknek az a funkciója, hogy egységet vigyen a szervezetbe. A vér 

melegíti a szervezetet lehetővé téve számára, hogy egy ritmikus egészként működjön. 
 
 

5.7. Konklúzió 

• Morfológia: 
A szív és a keringés saját erős formával rendelkezik. A nagy- és a kisvérkör együtt egy 
lemniszkátát képez. A szívizomrostok egy kettős spirált hoznak létre. 
• Embriológia: 
A szíven és a keringésen kívül a vér is ugyanazokból az angioblast sejtekből ered az 
embriológiai fejlődés harmadik hetének kezdetén. A kettő közötti viszony funkcionálissá 
válik, amint együttműködnek, hogy elvigyék a szövetekhez, majd összegyűjtsék a szövetekből 
a szubsztanciákat, a ritmust és a hőt. 
• Vérellátás: 
A szívnek saját speciális koronária keringése van, mely a kis- és nagyvérkörrel ellentétes 
fázisban működik. Ez a visszafordulás felfedi a szív archetipikus ritmikus minőségét.  
•Fiziológia: 
A szív egy aktív, autonóm szerv, mely a saját ritmikusságát generálja. A véráramlást főként a 
szövetek anyagcsere szükségletei határozzák meg. A vér áramlása egyedi az egyes perifériás 
 szövetekben anyagcsere szükségleteiknek megfelelően 
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 Tüdő + 
Légutak 

Máj + 
Bélcsatorna 

Vesék + Urogenitalis 
rendszer 

Szív + Keringés 

Morfológia Alak kívülről, 
tubularis szerv, 
membrán 
struktúra 

Főként kívülről 
alakított, egységes 
parenchyma, tubularis 
szervek 

Saját aktív formálás, 
differenciált 
parenchyma cortex-
szel és medullával, 
specializált tubularis 
részek 

Saját aktív forma, 
újonnan képzett 
tubularis lumen 

Vérellátás súly 50%-a vér, 
nagyrészt 
telítetlen O2 , 
kapilláris vér 
vékony filmben 

Legnagyobb áram, 
speciális portalis vénás 
rendszer, 1/4  telített 
O2, 3/4 –nek van 
alacsony O2 
saturációja, capillaris 
vér vékony rétegben 

Második legnagyobb 
áramlás, egyedülálló 
arterialis rendszer, 
magas O2 szaturáció, 
kapillárisok a 
gomolyokban 

Saját keringés a 
visszatérő fázisban, 
feleO2 telített, 
feleO2 
telítetlen 

Fiziológia Passzív diffúzió Nagy aktivitás a 
metabolikus 
ciklusokban 

Mind aktív és passzív 
folyamatok 

Ritmikus 
aktivitást és hőt 
juttat az egész 
organizmusba 

Szabályozás Főként kívülről, 
a központi 
idegrendszer 
útján 

Mind lokális 
hormonokon és lokális 
autonóm plexusokon 
keresztül, néhány a 
központi 
idegrendszeren 
keresztül 

Mind lokális és külső 
hormonok és puffer 
folyamatok, a vesék 
szabályozó 
hormonokat 
választanak ki a 
szervezet funkciói 
számára 

Főként 
a periféria által 
meghatározott, 
autonóm 

Funkció Passzívan ellátó Passzívan ellátó, 
fenntartó, és tároló 

Aktív szabályozása 
az organizmus belső 
miliőjének 

Az organizmust 
egységgé teszi 

Jellegzetessé
g 

Membránszerű 
tubularis 
struktúra, gázok 
(O2 és CO2) és 
víz diffúziója 

Fiziológiailag aktív a 
metabolikus 
ciklusokban, folyadék 
tápanyagok diffúziója 
és abszorpciója a 
tubularis részben 

Aktív szabályozó 
funkció a 
szervezetben, a vér 
összetevők diffúziója 
and reszorpciója a 
tubularis részekben 

A középső pozíció a 
szervezetben, az 
organizmust 
egységgé teszi 

 
 
A molekulák hőmozgása által megerősített passzív diffúzió a plazma és a szövetek közötti fő 
cseremechanizmus a periférián.  
Szabályozás: 
A szív teljesítményét a test összes szövetéből történő vénás visszaáramlás határozza meg. A 
szívből áramló vér látja el a szöveteket. Ily módon a szív élő, aktív kölcsönkapcsolatban van a 
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perifériális szövetekkel. Ezt a viszonyt egy lemniszkátával lehet bemutatni. A szív 
nagymértékben autonóm.  
•Funkció: 
A szív a saját aktivitását a szívverésben fejezi ki, és eljuttatja ezt az aktivitást az egész 
szervezetbe az áramló vér ritmusán keresztül, és az organizmust egy egységgé teszi. 
 
 
→ A szív és keringés jellegzetes 
tulajdonsága az, hogy nemcsak 
folyamatosan aktív, autonóm szervek, 
hanem az is, hogy az egész szervezetet 
ritmikus aktivitásukkal és hőjükkel hatják 
át. Az erek „tubularis alakja" ismét 
megjelenik az angiogenicus szövetben az 
embriológiai fejlődés idején. A szív 
„parenchymája" aktívan mozgatja az 
izomszövetet. A szívnek saját speciális 
keringése van, mely felfedi ritmikus 
természetét. A szív a szervezetben egy 
középső pozíciót vesz fel morfológiailag és 
funkcionálisan. A szív és a keringés 
hozzájárul a szervezetnek egységként való, 
integrált működéséhez. 
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6. Áttekintés és konklúzió 

6.1. A szervek jellegzetes tulajdonságai 

Az eddig megtárgyalt mind a négy szervrendszer saját jellegzetes tulajdonságokkal 
rendelkezik. Mindegyik szervrendszer jellegzetes tulajdonságai a bennük működő erők vagy 
formaképző princípiumok kifejeződései. Ebben a négy szervrendszerben morfológiailag és 
fiziológiailag megnyilvánuló formaképző alapelv egészként működik a természetben . 
 
A tüdő és légutak 
A tüdő és légutak mindenekfelett passzív szervrendszerként működnek. Jellegzetes 
membrán-szerű struktúrájuk van. Feladatuk a gázok diffúziójának biztosítása. Ennek 
érdekében a légutak felszíne sokszorosan megnő az alveolusokban. A légútrendszer egy 
tubularis szerv, és vagy rendelkezik egy kis parenchymával, vagy nem. A légutak membrán 
struktúráját csont és porc támogatja, hogy megtartsa formáját. 
 
A következő ábra a tüdőt és légutakat membrán-szerű struktúrájukkal és diffúziós 
kapacitásukkal ábrázolja (6.1. ábra). 
 
A tüdő és a légutak fiziológiája fizikai jellegű 
princípiumokra épül: a levegő melegítése és párásítása; 
a szövet rugalmassága; a levegőáramlás pozitív vagy 
negatív nyomástól való függése a tüdőkben; a 
létrehozott nagy felület; a gázok diffúziója; a 
surfactantnak, mint a felületi feszültség aktív 
vegyületének aktivitása. A légutak felfüggesztése a 
szervezetben mineralizált szubsztanciával (porc és 
csont) történik. 
 
A tüdők formaképző princípiumának egészként való működése a természetben 
A tüdőben és a légutakban működő jellegzetes formaképző alapelv ott lelhető fel a 
természetben, ahol főleg a fizikai erők aktívak. Ez élettelen kövekben és ásványokban lelhető 
fel. Az ásványok passzívan engedik a környezetben lévő fizikai erőknek, hogy formálják őket 
és dolgozzanak rajtuk. 
 
A tüdőben és légutakban aktív formaképző princípium fizikai tulajdonságokkal rendelkezik. A 
természetben tevékenységi területe az ásványi szubsztanciában van. 
 
A máj és emésztőrendszer 
Az emésztőrendszer a légutakhoz hasonlóan cső alakú. A cső alakú beleken kívül az 
emésztőrendszerhez egy parenchymatosus szerv társul. A máj a hepatocytával, mint fő sejt 
típussal egy homogén parenchymatosus szerv. Fiziológiailag a máj és az emésztőrendszer 
nagy aktivitást mutat. A máj fiziológiájának ciklikus aktivitása a szubsztrátok aktív 
metabolitokká vagy tároló formákká való átalakítási képességében fejeződik ki és vice versa. 
Metabolikus ciklusok anabolikus (növekedés) és katabolikus (lebontás és bomlás) 

 
         6.1. ábra 
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folyamatokat jelentenek a májban magában, illetve a szervezetben a máj és izmok, ill. a máj 
és zsírsejtek között. A máj fontos szerepet játszik a szénhidrát anyagcserében, ami a 
szervezet számára a direkt metabolikus energia fő forrása. A máj aktivitása a szervezet 
szükségleteihez adaptálódik. Az emésztőrendszerben a passzív diffúzió aktív abszorpcióval 
kapcsolódik össze. Más szempontokból (morfológia, funkció és szabályozás) a máj és az 
emésztőrendszer főként passzív a tüdőkhöz hasonlóan. Konzisztenciájukban és 
aktivitásukban megmutatkozó különbségek ellenére az alsó légutak, az emésztőrendszer és a 
máj mind ugyanabból az embriológiai szervből keletkezik, a primitív előbélből, mely a 
petezsákból fejlődik ki. Az emésztőrendszert és a májat alakító erőknek a légutak erőivel 
összehasonlítva van egy hozzáadott minőségük. 
 
A következő ábra (6.2. ábra) reprezentálhatja a máj és emésztőrendszer fiziológiai 
aktivitását. 
 
A máj és emésztőrendszer fiziológiája azokon a princípiumokon alapul, melyeknek vegetatív 

jellege van: növekedés és lebomlás; metabolikus energia tárolása és termelése; ciklikus 
természetű, és a fiziológiai folyamatok aktivitása adaptálódik a környezethez. 

 
A máj formaképző princípiumának egészként való működése a természetben  
A májban és az emésztőrendszerben működő jellegzetes formaképző princípium ott lelhető 
fel a természetben, ahol főként a vegetatív erők aktívak. Ez az élő növényekben van így. A 
növények évente növekedési és lebomlási ciklusokon mennek keresztül, növekedési 
ritmuson tavasszal és nyáron, illetve lebomlási ritmuson 
ősszel és télen. Az anyagcsere energia fontos forrását 
jelentik az állatok és emberek számára. Viszonyuk 
passzívabb a környezetükhöz, morfológiailag és 
fiziológiailag adaptálódnak tengerszint feletti 
magasságokhoz és a forró nyarakhoz. 
 
Az emésztőrendszerben és a májban tevékeny formaképző 
princípiumot kiegészítő, vegetatív ciklusképző erők 
jellemzik. Aktivitási területe a természetben ott van, ahol 
növekedés (anabolikus metabolizmus) és lebomlás 
(katabolikus metabolizmus) zajlik. Ezek a ciklikus 
növekedési és lebomlási erők jellemzően növényekben aktívak. 
 
A vesék és a vizeletelvezető rendszer 
A vesék és a vizeletelvezető rendszer morfológiailag „idegen" a hasüreg számára, mint 
ahogyan a kapcsolódó mellékvesék és a genitáliák is. Embriológiailag a vesék és a 
vizeletelvezető rendszer a mesodermából (mesenchyma) fejlődik, és nem az endodermából, 
mint a tüdők és az intestinalis szervek. Először a fejlődő idegrendszerhez közeli cervicalis 
régióban fejlődnek, majd egy embriológiai „leszálláson" mennek keresztül a lumbosacralis 
régióba, később egy részleges „felszálláson", hogy megérkezzenek a hasüreg felső dorsalis 
részéhez. A vesék sok szinten aktív szervek, morfológiailag, fiziológiailag és a szervezetben 
betöltött funkciójukban is. A vesék parenchymatosus szervek, melyek a májjal ellentétben 
nem homogének. Morfológiailag és funkcionálisan két eltérő területük van, a cortex és a 
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medulla, melyek különböző sejttípusokból állnak. A vesék aktívan szabályozzák az 
extracellularis folyadékok térfogatát és pH-ját. 
 
Túl a diffúzión, melynek területe a légzőtraktus, túl az abszorbción, melynek területe az 
emésztőtraktus, a filtrációnak és az aktív reabszorbciónak egy szellemes rendszerét hozta 
létre, hogy feladatát betöltse. Ebben a folyamatban a protein metabolizmus fontos szerepet 
játszik. A vesékben a juxtaglomerularis apparátusnak van egy érzékelő és egy szabályozó 
feladata. Ezek nem ciklikus folyamatok, hanem az egyik (régi) szituációból egy másik (új) 
szituációba vezető folyamatok. Azoknak az erőknek, melyek a veséket és a vizeletelvezető 
rendszert alakítják, van egy hozzáadott formaképző minőségük összehasonlítva az 
emésztőrendszer és a légutak erőivel. 
 
A következő ábra (6.3. ábra) reprezentálhatja a vesék szabályozó aktivitását a szervezetben. 
Ez egy régi szituációból egy új szituációba való átmenetet mutat be.  
 
A vesék jellegzetes fiziológiája és morfológiája 
emlékeztet bennünket a központi idegrendszer 
interaktív erőivel való embriológiai, morfológiai 
és fiziológiai összefüggésükre, melyek érzékelnek 
és reagálnak, szabályozván az egész 
organizmusban zajló folyamatokat. A vesék 
érzékelnek és reagálnak, és van egy szervezetet 
szabályozó funkciójuk; specializálódnak és 
differenciálódnak; a testben sok más szervvel 
vannak hormonális kapcsolatban, különösen a 
központi idegrendszerrel. 
 
A vese formaképző alapelvének egészként való működése a természetben  
A vesékben és vizeletelvezető rendszerben működő jellegzetes formaképző princípium ott 
lelhető fel a természetben, ahol az idegrendszer elkezd szerepet játszani az érzékelés és a 
reakció interaktív folyamataiban. Ez a terület az állatvilág. Az állatok a maguk differenciált 
módján aktívan interakcióba lépnek a környezetükkel. Megeszik, járnak rajta, 
megtermékenyítik (a rovarok a növényekkel való érintkezésükön keresztül, az emlősök a 
kiválasztásukon keresztül), transzformálják azt (például a nektárt mézzé). Ezen 
tevékenységek közben szabályozó funkcióval rendelkeznek a környezetükben. Az érzékelés 
fontos szerepet játszik a környezettel való aktív viszonyukban. 
 
A vesékben és a vizeletelvezető rendszerben tevékeny formaképző princípiumot kiegészítő, 
interaktív erők jellemzik, amilyenek az idegrendszerben is tevékenyek. Ezek az erők alkotják a 
cortex és a medulla polaritását. Tevékenységi területük a természetben ott van, ahol az 
idegrendszer elkezd szabályozó szervként működni. Ez történik az állatokban. 
 
A szív és keringés 
A szív és keringés a vesékhez hasonlóan minden fronton aktív. Azonban a szív és keringés 
aktivitásukat a vér útján a szervezethez is eljuttatják. A vér a szívvel és keringéssel 
bensőséges viszonyban van, mivel ugyanazokból az embriológiai angioblast sejtekből 
származik. A szív, az erek és a vér ritmikus pulzációban mozognak, és az egész szervezet 
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folyadékai velük haladnak tova. Hőjüket is eljuttatják az egész szervezetbe. Mégis a szív és 
erek aktivitása közvetlenül a perifériális szövetektől függ, olyan mértékben, ahogyan a 
kapillárisokban történő véráramlás a lokális anyagcsere aktivitástól, és a percvolumen a 
perifériáról való vénás visszaáramlástól függ. A lipidanyagcsere ketontestek formájában 
biztosítja a szív energiaellátását. 
 
A szív és a keringési rendszer a szívszövetben történő kitágulással és differenciálódással 
együtt tubularis szerkezetű. De a tubularis struktúrák de novo fejlődnek, nem úgy, mint a 
légutakban, az emésztőrendszerben és a vizeletelvezető rendszerben. A májtól és a veséktől 
eltérően a szív és az erek nem parenchymatosus szervek. Ritmikusan mozgó izomszövetből 
állnak. A szív és a keringés morfológiailag jobban hasonlítanak az emésztőrendszerre, és 
fiziológiailag egyszerűbbek, mint a vese tubularis rendszere. Mégis, a szív és keringés 
magasabb szinten működnek, mint a három másik rendszer, mivel a ritmusukat és a hőjüket 
eljuttatják az egész testbe. A szív és a keringés autonóm módon működnek, mégis a 
szervezet szükségleteit szolgálják. 
 
A következő ábra (6.4. ábra) reprezentálhatja ezt. A nyolcas alak vagy lemniszkáta a szív és a 
periféria, illetve a kapilláris áramlás és a lokális anyagcsere kölcsönös függőségét mutatja. A 
lemniszkáta alak a keringés - a szívvel a középpontjában - morfológiai arculata is.  
 

Amikor a periférián zajló aktivitást 
mutatjuk be a lemniszkáta alsó hurkán 
haladva, a nyilak  kifelé irányulnak, ha 
továbbhaladunk, a lemniszkáta felső 
részén a felfelé mutató nyilak befelé 
fognak mutatni, mely a szív aktivitását 
reprezentálja. 
 
Embriológiailag a keringés először az 
embrió perifériáján, laterálisan és az 
embriópajzson „kívül", a petezsákban 
alakul ki. (Természetesen a petezsák is a 

zigótából fejlődik ki.) A szív a központi idegrendszer fölötti területen alakul ki, és csak akkor 
jelenik meg végső helyén a mellkasban, miután a központi idegrendszer fejlődése utolérte. A 
szív „leszáll" az embrió szervezetében, mint a vesék, de az eredete magasabban van, mint a 
veséké, egészen a fejlődő embriópajzs határain. A szív és a keringés rendelkezik az őket 
alakító és a bennük működő erők kiegészítő minőségével. 
 
A szív és a keringési rendszer fiziológiája integráló jellegű princípiumokon alapul: a szív és a 
keringés mindent ritmussal és hővel hat át; biztosítja a szövetek vérellátását, és az 
organizmust egy autonóm egységgé teszik; az aktivitásuk függ a szervek aktivitásától, és a 
szerv aktivitása függ a szívtől és a keringéstől. 
 
A szív és a keringés formaképző princípiumának egészként való működése a természetben  
A szívben és a keringésben tevékeny formaképző princípium jellegzetesen integráló erőket 
hoz a szervezetbe. Működési területe a természetben mindenütt megtalálható, ahol az aktív 
integráció szerepet játszik. Ez az a terület, ahol az emberek aktivizálódhatnak a természet 
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megművelésén keresztül, és így a természet vigyázza és fokozza a természetes 
ökoszisztémák önszabályozó erőit. 
 
A fizikai alapelv természeténél fogva az élettelen természetben (ásványok és kövek) működik. 
A vegetatív princípium működése természeténél fogva a növényekben hozzáadódik. Az 
idegrendszerre jellemző, szabályozó interakció princípiuma, az előbbieken túl, természeténél 
fogva az állatokban működik. Nekünk, embereknek az a feladatunk, hogy egy integráló 
princípiumot adjunk a természetnek, és ez még nem fejeződött be. A mi interakciónk a 
természettel gyakran azon erők szintjén marad, melyek szabályoznak és differenciálnak, 
nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan az idegrendszer teszi, anélkül, hogy a természettel való 
kölcsönös, szívből jövő kapcsolat kiépülne, mely a lemniszkátával reprezentálható. 
 

→ A négy megtárgyalt szervrendszernek négy különböző, bennük működő archetipikus 
princípiuma van. Ez a négy formaképző princípium, mint egy egész ismerhető fel a 

természetben is. A tüdő és a légutak a fizikai „ásványi” erők, a máj és az  
emésztőrendszer a vegetatív „növényi” erők, a vesék és a vizeletelvezető 

 rendszer a szabályozó interaktív „állati” erők jellegzetes kifejeződése 
 a szervezetben, és a szívben és a keringésben fejeződik ki  

az az erő, hogy nekünk embereknek szív erőkként  
kell fejlődnünk. 
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Irodalom 
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