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1. 'J. .légzés.szerve és a vele s'zoros milködési kapcsolatban
lév6 hangadás, yalamint$ vérkeringé's szerve az, anyagésereszervrendszeréhez tartozn~k, a szervezet és , k5rnyezet k5z5tti gáz~
cserét bonyolitják le~ A szervezet alégz6 u.takon keresztUl oxigént vesz fel a leveg6b6l~ A sejtekben, szövetekben, szervekben
oxidálódnak ~ fehérjé.k. 'szénhidrátok, zsirok. Ennek éredményeképen energi~ szabadul fel és bomlási termékek' keletkeznek •• z '
utóbbi.khoz tartozik a szénsav"amit a szervezet a vár utján választ ki magából; a ttld6hólyagocskákonkereszttll. Az oxigénnek
a szervezetbe, való belépését és felhasználását;as~zénsav
képz6,dését és kiválasztását együttvéve légzésnek nevezzük.
2f lels6 légutak. ~Z ábra azorrUreget szemlélteti. '.l.z:orrüreg a légzési-rellQszer kezdeti szakasza. Aszájüregt'l • kemény
iSsa lágy szájpad 110.,és 12./>akoponyafiregtdl a rostacsont vizszintes lemeze választj~ el. Áz'orrUreg oldalsó falain helyezkednek el az orrkagy16k 3-J minden oldalan. IJ~ fels6, 4. k6zépsó és 5. als6 orrkagyld/. Az ~rkagy16k kÖZ0tt 3 orrjárat
16'. felsa. -7. k<)zéps6 és 6. ai"~Morrjár~t./ Az orrkagyl6k jelenléte n6veli az '-Orriiregfe1tiletét.Az orrür'e'getválaszf~l választja ketté. Az orrüreg Összeköttetésben áll a homlokcsont és $.
felsd állkapocs légtart$.lmu tiregeivel, ~Z orrg~r~ttal és EI. szem- .
üreggel~ A fels6 orrjárat az;ékcsont'ilregével, a középs4 a hQmlokcsont Uregével és a fels~ áll~apocs Uregével, az alsó orrjá.rat pedig a kBnnyesa.tornával közlekedik. Á.fels6 és középs6 orrjárat ~ég a rostaesont Uregeivel ie közlekedik.~/l. homlok5böl;
2. ékcsont5böl; ,. a.fülktirt nyilás~H 'll. garat. ,/e.z.orrUreget
nyálkahártya béleli nagyszámu nyálkamirigy ~skapillárisokka1,
melyek a leveg6 e16melegi tésát vég'zik. Ez .,~nyálkahártya többször(5s cs11lószdrös hámb6l áll, mely hám az 1degen; parszerü $Ilya-gok megkötését, ill~ eltávol,itását végzi. A- nyálkahártls- felületén mtndig vannak fehér1é~sejtek. baktériumok pusztit6i •

van.

•z 'orrüregb61a leveg6 azorrg~ra.tba és ennek száji sza,kaszán kéresztU~ ~ g~gébe kerül.

J,

J. gége e16lról'.

J,'! gége hátulrcSiíA,gége •.légc's6 kitágult része, a nyelv.csont alatt ~fekszik·a-,l-V.es v. nyakcsigolya magasságában. /l.gé,:.
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gefed6, 2. nyelvcsont./ A gégé~ páros ~s páratlan porcok képezik.
/3. pajzsporc, 5. gyürüporc; 4•., gyUrüporc és'pajzsporc közötti
sz~lag; 6.1égcad/ •
• pajzsporc a gé~e elüls~ felUletén helyezkedik elés két
négyszögletes - _egymással derékszögben egyes'üld lemezből áll. '
Az 'egyesülés 'helyén egy kidombqrodás keletkezik - ez az ádám':'
'csutka. AgyUrüporc
a pajzsporc alatt helyezkedik el. A gyürüporc
felső 'felUletén:hátulról ~ két 'kdaebb. kannaporc találl}at6. A
pajzsporc felső szélének kivágásába.simul a gégefed~. A gégepo,rcokat izÜletek kötik öasae éfl harántcsikol t"izmok hozzák' müködésbe~ ~ "gége hátulr6l",magyaráz6-szövegeL-l~-gégefed6;
2~ riyelvcsont nagypoz-ca, 3-4. ny eLvc se nü és pej zsporc közötti szalag,
5. paj~sporc fel sd porca, 6.8. gégefed~ izomzata, 7. Santorini
,féle porc, ,. n kannaporc izma, 10. a kan.naporc izomnyulványa,
ll. gyUrUsporc, 12. a p~jzspoÍ'eals6 porca, l3~ a kannaporchát86 izma, 14. légcső. A gége'felsd részén v~n a gégefedd"ez minden nyeléskor szorosan becsukódik és ,igy megakadályozza; ,hogya
lenyelt fals,t á'gégébejusson.
,'••A hangrés. A .hangaaaf.agok a 'gége belvilágában el'ülrdl
hátrafelé-a-paj'zsporo ésa kannapore között kifeszitet,tkét rugalmas lemezb61 állanak. A' köztük levIS tért hangrésnek nevezzUk.
lA. nyugodt légzésmenet. B. hangképz6dés pillanatában. A,fehér
c~ikoka'hangszal~gok/.
.
6,' A. hangszalagok. A gége belsejénekoldaLs6
falain két pár
hangszalag-helyezkedik· el: a valódi /alul/ és az álhangszalagok
,/felUI/ a •.zárt hangrés, magas hangképzéskor, b.normális
légzéskor, c. gyors légzés és mélyhang képzéskor./·
'
.
7. TUd5 a gégével és lég6~6vel~ A balleben~ als6 sarkán.
,látható seté.t..
bemélyedés -a sziv-helyét mutatja. A hörgők a tüdólebenyék belsejében,faágszerUen
el~gaznak~
I

.

"

Bt A tUd6 elhelyez5dése a mellkasban •. A tUdd a mellkas U-

regében helyezkedik-elf "'8-mellkas lelegzéskor nem egyformán tágul s szUktll. A tUdd, caue aaí, kisebb kitéréseketvégeznek.
la. mell.ka'st a: hasUregt61 egy vékony boltozat alaku lemez ,a 'rekeszizom
választja el. Ennek köze~e rBgzitve van~ alja a bordaivhez k6tődik, Az ábránatUdólebenyek,_a
sziv e161 félrehajtva. '
é

, 9.•'A tüd51eberiy,ek~rA legfinomabb höz-gőke t br-cnchí.o Luso knak
nevezik. -Ezek-a ,végiikel1kitágulnak <- zsákazerüen - és az·,u.n.•
alveolaris"zsákokat ,és járatokat képezik.E
járatok falait kid-omborodások boritják, ezek ~ tUdő~ólyagocskák, vagyalveolusok._
/l~ alveolusok, 2.a tUd6~rt'ri~ ága, 3. a ~Ud6v'na ága.
lOti A légz6szervek

légcs6·2~h0rg6re,eszlik,

ábrája,! Az V. hátcsigolya magasságában a'
..
melyek közlil.. a~~- jobb valamivel rövidebb
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,

77

.

6s tágabb, mint a bal. A tUd4be'lépve sz'ttagoz6dnak és az u,n.
bronohlalis fát alkotják. /l~ gége, 2. légcső, 3.'hörg~k, 4. broo-'
chi~lis fa, 5., ~Ud5 ~/ ' '
/

"

'

A, tUd6h61yagocskák gázeseréje" A tüd6h6lyago~skák bel- ,
"sej ét néhá~y· ezredmil"11mét er:rayi~
véKony hámsej tréteg borit ja, melynek kUls6felszinét
sürün hálózzák be a hajszálerek. Al;lajszálerek "falát ugyanolyan vékony sejtréteg borit ja. A 'keringÓ vért
ah6lyagocskákban
lev6 leveg6t6l, tehát esak ez a 2 rendkivüli
,v~kony sejtréteg választja el. E két rétegen keresztiiláramlanak a vérbe az exí gé n fÚolekulák a levegóbdl és ezzel, egyidejü,leg áramlanak kia sz~nsavmolekulák a h6lyagocskák leveg6jébe,
lA fels6 nyilak a vér~etrazals6k ~ leveg5re vonatkoznak.!
,ll.

,"

, 12. A mellkas mozgása légzés közben~ A vonalkázot~ körvonal jelzi-a-mellkas-állását-eslélegzéskor,
á.,elsd 'borda, b.
tizedik bord~, c. b~rdaporct d. ~ellesont, e.gerineoszlGp.'

lJ~;A ~ellkas térfogatváltozása,
A kép a mellkas térfogatvált~záaát.'s-a-rekegzizom
alakváltozásátszemlélteti
légzés,kor; .a, kitégzéskor boltozat alakul; b ••belégzésnél kapa Laku ,
14~'Mellkasi és hasi ldgzés, Hasi légzéskor a'bordák mozgásához" vis'zenyitVQ- s--rekeszizom,mozgása uralkodi k, !lell-kasi lég-,
zéskor pedig f6leg e bordák mozognak" :Ndk tulnyomórés'zt mellkasi,
férfiak inkább a hasi légzést végzik. Alváskor a férfi légzése
is me Ll.kaad.vá válhat. tnekeeek éneklés kö zben többny.ire hasi
,l'égzést alkalmaznak.
'
" '
'

l5,A tUd5ben elféra levegd felosztás~,a.
lélegzési leveg", bq,ki8egit5"leveg~, ·c.,tartalék,leveg6,~·A tUdd vitalis kapacitásE( embernél kb. )-5 li te'r.,A kis egi t6 leveg6 az, amelyet,
,nyugodt l-égzés u.tán még' beszivhatunk; a-tartal~k levegl! p e dd.g az,
amelye-y kilégzés után még ki tudunk s'zoritani tUd&nkb~l.
-

l~~-Abe~
és kilélegzett ieveg6 összetétele. Itt esak any'nyit, kell-hezzáfazBi;--hogy·~Nitrogén-:normáli8-h6fok
és nyomás
mellett közömbös /inaiferens/ gáz, táhát ártalmatlan a ~zervezetre nézve~
'

--

17t Spirométer., A tUdd lsveg6befogadóképe'sségének megméré ....
sére ezelgálé-müezer; azaz a tUddkapacitását meghatározó müszer.
A v~talis kapacitás a nemt51,életkort6l.
testalk~tt61 éS,más
'ok6-kt6l filgg6en vál toz1k /aport, fizikai munka/', ;Férfiaknál valamivel nagyobb, mint n6knél és fiatat embereknél nagyobb"mint
Breg embereknel.,
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