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4746/2906
Az Iskolai Filmintézet diafilm·sorozata
.134, l:lzárn.
A BELSÓELVÁLASZTÁSU MIRIGYEK RENDSZERE
Embertani sorozat: 17.
Készült: •..
f954.évben
1.Ae~ecsemőmirigy

II.

Ikedeszmirigy.

Thymusl
markola,ta "mögött, amellcsont
és szivburok között helyezkedik el •..A.13~14. életévtől kezdve
nagysága gyorsan csökken esa 25, életév után Tégképp felszivédik·,
eltünik. Helyébe zsir~zWve~marad
hátra. A képen j 61 kivehet6 a ..
kedeszmirigy három lebenye ITfiymus/. !ovábbá láthatók; illetve.
megkülönböztethetók
a bordák 7eoeta~1 t a jobboldali tüdőleb>eny .
Il:'ulmo,
dez.i, asziburok
IPericardium/, a bordak5zii lzm()k lMIn.
intercostales/, a pa,jzsporc ICartilago thyreoidea/; ~ pajzsmirigy
IGl,',I'hyreoideal,a légcső /'l!rachea/,valamint az arteriák és a
vénák, Az eddigi megállapitások.szerint
a cseesemómirigya
tiatal
szervezet növekedését serkenti és a nemi mirigyek müködését gá.tolja. IHa akiskutyából
eltávolitják a kedeszmirigyet, gyors nemi
érés következik be. Ha ebihalat kedeszmiriggyel etetüok, gyorsan
növekszik,anélkűl,
hogy békává változna.1
. - - - -A - me Ll.kaaban .• 'a szegycsont

2, A csecsemőmirigy

eltávolitááának következményei
A képen·két.egyenlókoru
kutya látható azsnos ellésb51. A ~i~
sebbiknélkét
h6nappal a felvétel előtt eltávolitották a kedeszmirigyet.
'~'"<,.
,

3. A hasnyálmirigy

.:,

,

.

elhelyezkedése a szervezetben
.-A-B'!"!vel,jelzett.sötéten.ábrázolt szerv a gyomor mögött,
mely ut6bbi itt átlátszónak van feltüntetve, 75-100 g sulyu mi~
rigy. Ez a mirigy egyuttal mint kiválasztó mirigy is· szerepel,
melynedvét
- a hasnyálat - külön'kivezet-ó csővel a 12 ujjnyi bélbe önti. Hormonja az inzul.in, mely a szervezet eukorforgalmát szabályozza, Mesterséges előállitása rilégnem sikerült.Kis mennyiség ..•.
ben való termelésekor, vagy éppen hiányakor, a vérben emelkedik a
cukor mennyisége, mely a vizeletben is megm~tatkozik. Ez a cukorbetegség. A cukor mennyiségek felhalmozódásából származ6 tökéletleB·~légés kö~etkeztében anyagcsere termékek halmozódnak fel a
szervezetben, melyeknek mérgező hatása halált okozhat. A betegséget inzulin adagolással gyógyitják.
4.

Langerhans szigetek
~
(,
A·hasnyálmirigyben vegyi szervező anyagot Ihormonokatl a
Langerhans szigetek sejtjei termelnek. Emberben kb. 80ó 000 1 600 000 ilyen szig~t van. A sejtek kicsik, poligonálisak, néha
elmosódottak ,.központi maggal. Néha mi tokondriumokat, Golgi-recét
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és nagyon apr6 szemcséket lehet bennük találni.
Embriol6giailag
a
szigetek a belsóelválasztásu
mUködéshez ~egfelelóen
átalakult
~ejteknek tekinthe tők.
'
"

5. A 'hasnyálmirigy

kiirtásának
k5vetkezményei
Hasnyálmirigy-kiirtása
,az an. pankreasz diabetesz fejlődik
ki. Ez sulyos anyagcsere betegseg, ,mely kezelés nélkül feltétlenül
halállal
végződik. A képen látható diabeteaz kutya rendk:i:vül gyorsan,fogy,
annak ellenére,
hogy feltünóen fJokat eszik ás iszik.
Rohamosan csökken az izomere'je, végül 2-3 héten belUl elpllfJztul. A
kutyán könnyen keletkeznek nehezen gyógyulG vagy'gyégyithataiian
'
gennyesfekélyekr
Er~~ a ,betegségre jelle~z'
a b6 ny,-l~lválaszlás,
hányinger, hányás, makaea székrekedés éshasl.jé~1
fájdalmak. A, ,
vér ~sszetételeislllélyrehat6$ll
llegv4l,.tozik. Amennyiben. ~)!.ger";'
han. sziget,eke;
nem ir1;jnk- ki, $kkor ~ezek á'tilnetek
nem féll'dri~
_
ki. ~zek az.nbanazonnal
'f~llépnek,;haa
j.ange~hans, ,zig,tekei
is
ki~rtj~.JJ.szontismét
'megszünne~ atfineték.
hakia ,hasnyá}.mi~ ",-,
rigydarabe\
a bór alá fil te"ünk át. H~=j!!.zt-ti bór alá ül\ t~té __
t ~iS ' ,
hasnyálmirigydarabo,t
el~ávolitjuk*
az egész hasDr_l:mirigy ltiirtá'sámak sulyos tUnetei lépnek fel. Ezek a ksir'letek
világos'an ~i ..
zonyitj~,
hogyahasnyálmirigyben
"Langerhans
szigetek sejtjei
valamilyen vegyi 8zervez6 anyagot /hormont/ .adnak Ei vérbe. ,
6. Mellékvesék
'
_
'. két-vese felső, sarkán helyezkednek el, Egyenként 7•.
1a kg
sulygak. 'l'öbbfél~ hormCi>ntjermei.nekt Egy~k az adrCJnalin le'/J.~meetersegesen
ia eloálli that6 f· melynek ha'tasára a Tere~ek Bzűkülnek,
fo,kozédik a szLv müköd ee , Ez a hormon részt vesz a vér cuker «
mennyiségének 'szabályozásában is. A másik hormon a szervezet konyhasófargalmát' szabályozzia és megakadályozza a vér süri1s&déaét"
A mellékvesék,
melyek az ésvesének.csökevényea
maradványai, "
szabályozzák a test festékanyagának elosztását
is. SGrv~dása'
okozza az un, ~Addif;Jon
"vagy' bronz-kért, amelyné~'", bór. mindinkább. '
sötétebb lesz, vég~l zildesbarna
szint ölt, A kép la,insz6vegéból
az alábbia,k jegl'zendők meg. Gi suprarenalis
dextra ~'jobb mellék,.
vese; Gl Buprarenalis
sinist;ra •• ba l mellékvesa i llen dext •.r és
Re-n sinister.
jobb és bal vese; a többi latin elnevezés mell6".
zendő~/
'
é

7. A' két vese' hátuir61'.n~~T~-:-_"

J
A képen -látható ,scftét poritok a mellékvesék,
módjára ülnek a veséken.

melyek csuklya

8. A vesék 68 meliékvesék arányai az egyes éle'tkorokban
"- -' -AlBint-a-képea-is-j'ól
látható-a-magzati
fejl6d4s elején a
mellékvesék felUlmulják nagyságban az igazi veséket. ,A hactodikhónapban csak, fél olyan nagyek , az uj szUlöttnél
1/3~át J.' végül a fel .•.
nóttnél csak 1/28~át foglalják
el annak a helynek, amire a vesék~
nek van szükségük, Tehát ebből is kitünik.
hogya mellékveséknek
a fejlődő szervezetben
van igen fontos s'zerepük már akkor, amikor
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a·' Teaé~ tn&g ;{te41l~o~,go·~;n&.k:
mint
~~J.i tásuk hal,á~t Ul~z. - '

-

.

kiválaf3z'tó

Mflté,ti. eltá", ,

sz~rvelt~

9J.~!.mellékV'esék~~.lá8~

a~ e1?)yes szervek:rt
,
'
A mel1ákvijal
1, szabilyozza-az
idagrendszer'oxidáQi6j't~.
2 ~ tág;i.1;j a a pup1:\;l.át~ ~ o épiti
a b6r festélfanyagá,,; t 4. fokozz~
a v~~ny6mást,
5. t.ágii;j~alégc8öve·t~ 6. Bzabályozza'amáj
glic ogén tartalIJ1át~· '1 CI ~Z ab~~yozz~ azivlQ."liiej ték árését.
' ',.. '"'

le • .A.k4trendaze:rne~1

·a ehe11nnak éS,.azadr.tlnalinmak
a~ bp};ygQideg ·iltal.cir~ayitQtt

.i lt~t, renaiz;;:i;kj,

és a zsigeri
mint, a. képen
:e1téka
ó

ide.g által·
;i,a ~át.hat6

-enol;iIDlak,
irányi t~'Íl adrenalinnak ellenha.tá~a ~ .a •. "
•.. a éze"e'zet
normál mUkö~~sének' biz,to-

'

.

,'Ilo A férfi

és 'női

~e~

ellenhatása

','

'~

~i;'igi'~:k':~·~ifej.lSdé~e.al ~emieg~s' csi;~i'~.--,

,;;<._ .. ;).'
.'..,,_
,-::;>. ::- .. :. -,~., ;:.:,
." : -~:~,.;...<
. .' ~ .': Ia.~fent i/ A:zLegym,áshOz'm~g'nagyon hasönlt§ b.-ése

'.' rig:yb61

:~,'."".).:::
-, '::.~.)'~;... '.~'~~'

.',.'.~tm~ne~ ,~,:,.
ki a már nagyen "ltér6 vége6'alakok,.-, '.d;," ~;'.:.; -: '.
.' 'her-e. és 8 .pétaf.észek.
'A he:L"e k&zepén 'ond6szálak, a petefészek-'
\' .
benpeték
láthat.~k
/v~z:tatQsan/!'
.
".'
..
'.ti alak~k.b~l fejlődnek

· 12. A him nemimirlgy/here/m1:at
'j!u':lId;rtgy'

.....

'

' .

"Bal~6:t

és'beisoelválasztá;;

kfválaszté

. . ' .. ',. ". -'
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_
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az ond 6eaa'tornáeská.::r , amelyek ondóvezéték';"
ké egyesülnek /b~lr61fen't/
.~z az end6vezeták fl. mirigy kiv~z~tti
·járata o Jobbr6}. van a: mirigy bela5elválasztásu
ré8ze t .Jagyis a··.·
osato~n4e.akák kÖZötti sejtek,.Ezek
k~zv~tlenfil a vázlatosan
bele-o
raj zol t véredénYt:akbaUri tik a termel t hE>r'monto A bal felső
r-ekb an egyébként egy here láthatd
az endóvazetékkel.
'együtt,
Ah .•'"
,r~harmQJ).; amely az agy~lap1 mirigy' hatására
kelé"k~z1:tf;
hatással
· van a nemiszervek.
kialakulására
ésb.>efolyásolj
a a fért! lDásodla~.
goa jellemvonásainak
kialakulását.
A herékbszr f(l)lyainatosan ren'- ~
geteg himivarsajt termel~dik"
.:
.".."
.
1~that6k

sa~··

13 .• A 'női 'rlemi mirigy /p~te:tás~ekl
mint kiválaszt648
bels5el"fálasztá$u .1Ilirigy..
. _... - - -E~lrQl-a-1Hantozott
vonál jelöli a ~ölrepedt petehélyagocakáb61 kiinduló 'rett' pete ut ját, Bejut a petavezetéBi t&l.c.séralaku
kezdeti
részébe /balr61 f~nt/~;ez.
a mir~gy kivezet5 járata. A váz~
.-. latos
metszetben j C)bb:t61 láih",tók
azérés klilQnféle f!!)k'ait .l,é,rt
peték~ valamint
egy sárgatest,
amelyet sek véredény vesi körU •..
az f V-5.1.amint a petefászekben
~éró peték és, ahézagllkat1€1töl~6
köztag: liIejtekegyenesen a Táré.ramnak adják át hormonjaikat, Igy;
lesz a..patetászekb61
bel$6elválasztásu mirigy.·/Az egész raj2; .
vázlatoft ./A peteféazekbeIl terme-lédik a· tüszohQrmon IlJlegtalálha ••.· .
tó a GT.aat~fále tiiszP tolyadekbanlés
a sárgatest
h!i)rmonja, A' két
'ÓrÓrÓr:
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· he rmon egYüttes
b:atás~fr.a amati nyál,kahártyája-slkalmassi
~~n.ika:..
megtermékenyi tett
pe~e' befogadására.
/A két hormon az emlómirigyek
.mükadé~ét is ~Grkent:1 /"tejelválaaztás,erősebbl
• .A.petefész,ekb~n ..

csak eg~~ete

minden h6napban
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14
,évé~,t tel,j ~'se~' li'ó!e~'szémélz""
' ",' .": '.
,"
,'
- ,-, '- :.."., , .aemi-m11·igyek.'ge.a - jele .at ke zlb árm:ilyen rende11ene8ságko~
mely kiha -tássallehe
taz :~gész8zerveze"tre .:Az :ábrb .láthat636
éVElel ~~6~;,k p~t~fészek
:jagane.t$ képzódatt.~Ennekn~veked4ae
gátolni kezdte, e. nemi mi,rigyeknormálismüködését
és ;&.lIlin'tezt a
15. ké;e 'mutatja (3'l,térf1ssodástekozott,
/qgy~naz 'a 'személy 47
éve fl, k$!.·áoSo.J3. - szalfálll~z~gl~"e.al$1t..
,férf1asarCTonások
,.ély
hang, ;ád&ne'sut~a .•I'
,
..

:

.

"~

.

16.!t~aFaz
'egy évvel a petefés~ekda.ganateltávoli
télse u.tán
"j,át,laatáuk, ,hogy, a, j elzett ,személY ,ismét visszanyerte
nóie211
alakját.'
",
'
•

~,.rv:

17" ':p'ar§kas
':egy,'6zbakn!i " '," ~":',
,"
"
" -;. 'A,z ,'agganesos ,~álla'tok~ál,' ha, 'eTtavoli-tjuk
h~m 'nemimiri- , , "
,gyei t"e~marad:a
~'za:rrképz'ödés,,;a-6t :"a ·s'zarvassknál~.'méga "l;-:Ózsa."",
':' ,,'"
,koszoru
:képzEfd'4sé::is':elmarad. -;ZA:képen'~lá'that6 :'tizbakná,)l.
tea 'hel!ek'éi~," "
'távóI'i't'ása :$'SzaÍ"vk'epzodésJkezdet-e ,l1tá,n ~'l.ett -megejtve, '~ igy ,ke •. ' .~
letke,zett 'ez -,'a "t~orzképzódmeny,:ami;pal!'~kaszarvkéntlsmerete8.
C~

'.

,
.....
182 A him beka. 'hfively:taj'l!
.

'

nemi ,'oorm"nok-mlk5dése -~',kalönösen a 'párzás 'idején

~ -81akielváltozás-tf;lkozs~k
'állatnál.
Ezen a kepen is :l.athat6, hogya
him béka hüvelykujja hatalmasan megduzzadt, ami megk~nnyiti'a:megfogást'o A nemi mirigyekeltávoli
tása eseténa
hüvelykujj megduz-', '
zadasa elmarad, :de- ismét :megduzzad, haa kihe~él tállat
testének
bármely helyére /pl~ 'a bőrbe/beül
tetnek egy dar-abka herét.
\
,A

!2_~_,A nemi

mirigyek' z~arai
baromfiaknál
,''
,Az· állatok~n-végzett-kisérletek-bizQnyitják,'
hogya szervezetben a sajátnemii herracn en kivül idegen nemü hermon is kering.
Ig,y asajátnemü
hQrm~ll ~ltávoli tásanemesak
a saját nemre j e1V:mlzóvonások háttérbe~zori tását,
hanem az ellenkező nemhez való
'-közeli tést ieelSidézi~
EZl bizC!)nyitja azábránlá-sha"h~ --lellhorn
kakas ~ mely a herék el távoli tása ú~án tyuktollsssá
l_eti. !tJU!!!> '
kok a petef"észek eltávof-itása
ut6.n him jelleget
vesz.nek fel,
IUgyanezeka
kisérletek
azonos eredményt hoztak az eml5s álla~'
t~kD.ál is, pl, a keeskebakoknál. ~ kosoknál a tejmirigy kifej 16,dése o lA második 'ábrálull.- kappan. b , .ugyanaz a kappan 22 napos,
naponta 5mg ~nd:rO$teriD.ea
kezelés . . után.,
."
.

.

.

.

"

,",

, 20. A rákekbels6elválasztá~tl"mirigyei

_
"
, - -A.,képen-a-ho!!oki-garnéla.-/orang~n
vulgaris!
látható.
A'két
szemnyél ,tövénél-van:-a-lJfehér-szerv,~J.
amelynek hat6anyagát6l
az. ,
állat világesszinfl
lesz é Az ellenkez6 hatásu mirigy , a "'fekete
'"
szerv!' a,gyoID.or közelében fekszik.
:A~ovaroknál,is
találunk
horm~nokat, mint az életf~lyamatok
serkent6it
és szabályoztSit,
A b,tsáSkánál
is'h.rmonokszabályozzák
a t:lzinvál'tozásto A-h~tnY9kná1 és más rovaráleáknál
is t~lálunk néhány sejtb~l
ál16 mirigyes szervekeia
-tor és petroch egyes' gyürfiino EZ,eknek • nedve
közvetlenill
a vérbe-Uml:ik és valószinU köze van a ve4léshez.
a~
mely a kemény kitinp~cé~
mi~tt oly fontos a növekedő álcánál.
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21. A nemi'mirigyek hiányának lÚSveikezmém;ye
arákon'
,A-képes-az -_IR~~hQ6iJ-Fák -láthatG,-amelysek -R&lIimirigyei t
olykor elpusztitja
egy ászak:-szeril élósElila..
felnót,t rendes nIs ...
" tény, b. felnétt
rendes him; e.olyan
hím, amelynek nemi mirig;yeit az élősdi elpusztitotta
~s ezért moat a m6gtényhez /a/ hasO-nIit , ,
'
22. Az apáeale..pke kétoldalas
himnós alakja'
A rovaroknál-nagy-nehézséget-0koz
,a nemi hormonok 'kimutatása_ Ha megfosztják az állatokat
a nemi mi~~gyektól. a külá' nemi
jellemvonásQknem fejlődnek vissza. Ha n4s1ényekbe him csirami'rigyekei
Ult,etnek, vagy fordi tvaj az ilyen átül tetéseknem
:fejlesztikvis-sza
és nem,1s forditják
meg a nemi jellemvonásokat.
Nem.ri.tka az olyan eae t , mint amilyen a képem is láthateh
atesi
egyik felehimnemii szintés
mintáza:totmutat.
s. másik fele ·nóne·.•.
müt. A jávai atlaszlepkévei
!e,"ytatott
kisérle-tek as'onban .beai-.,
zonyi tották,
illetőleg
kimutatták a .nem:i hc.rmen létezését
a r-ova-.
roknál. lA petébél.fri&sen1E~bu.jtnÓ#i!ténynél
EJikeIlölt kimutatni
'a nemi 'hermon létezését./
23, A n61nemi horm<lm.-befolyása a jácJ.ntra
A felsó·sor~an,a
hormont~talmu vizben tenyésztett
növények,
az alsó sor,ban a hasonló kez-u ellenórz6 növények láthatók.
_
A,belsőelválasztásu
mirigyek hormontermelését,
vala~int a
mirigyek összhangbl;ln val& mükö'dését tehát Legmagasabb fokon az
idegrendszer irányitja,
szabályozza. A belsóelválasztásu.
miri,..
gyekhez halad6 idegrostok v.~azik azokat az ingereket;
amelyeket
aa életkörülmények határoznak megés amelyeknelf h$tására megindul
a .normális vagy k6ros mirigymUklS,désé
_ A kedvezőtlen környezeti
feltételek
kóros elváltozásokat
'hoztlatnák l~tre a nagyagykéregben, ahannan hibás irányitás,
müködés kevelkeztében a belsóel..,.
választása
mirigyekhez is hibás, -illetve k6res inger(lk jutnak. -Ez
utéb'bi ki5ve'ikez-tében a mirigyek'liormontermelése
is kópos lesz,
azaz hipo- vagy' hipe~·Wlkeionáli8.
Mindezekből is látható,
hogy
a környezeti hatások milyen nagy szerepet visznek az embe? él~-'
tében, valamint az is, hogy az idegrendszer a legmagasabb irányitd ~s (Jsszehangol' szerv, amelynek hatás~ az emberi és állati
szervezeiminden
életmUködésére kiterjed.
Al1ormenkutatások eredményei bebizsnyitetták,
hogy az ujszülött sorsát nem a távoli esillagzatok
állása dönti el,";' inint
ahogy azt a babona terj eaz t ett e - hanem a saját testénekfelépi.tése és az életm6d, am~ly az egész szervezet j6 vagy'hibás müködését bef~lyás'olja.
'
'"
....
A h.rmonterápiával
elértük,
hogy sikeresen tudunk küzdeni
olyan ,testi
és szellemi baj, tejl'ődés-i rendellenesség
ellen, amelyek'kel az embén a multban tanácstalanul
állt az orvostud~)l~ány. '
/Hormenterápia = hOrI1lenkezeléssel való .gy6gyi tási m'd/,'
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A' j5vóbiz~~yára

megfogja
hozni 'essz'ilárdi tani ~.hormon
higéniát /hermonegészségtan/,
melynek feladata lesz biztositani
mi'nde-nkinek a "elsóelTálasztászav.artalan
ha.rmcniáját , ezáltal
lehetóvé téve az egyénben rej15 összes tehetségeknek minél t5kéletesebb kifejlődését saját magának és a keznek a boldegulására.
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Készült

a Felsőoktatási·. tIegyzetellát6 Vállalatnál ,Budapest
~elelós vezetá~ Heltter Imre
'
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