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25. tétel: A szív hangjai

16

vérnyomás

idő
(másodperc)vérnyomás a bal kamrában

vérnyomás a bal pitvarban
vérnyomás az aortában

(kPa) I. II. III. IV. V. VI. VII. I.

12
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4

0
0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,80,1

(Szeberényi József: Biológiai fejtörő)

FELADAT:

Meddig tart a grafikonon ábrázolt szívciklus? (1 pont)1. 

Mennyi a vizsgált személy pulzusszáma percenként? (1 pont)2. 

Melyik szívrészében mérhető meg közvetlenül a vérnyomás, ha az illetőt a könyök-3. 
vénáján át katéterezik meg? (3 pont)

Ismertesse a római számokkal jelzett működési fázisokat! (9 pont)4. 

Mettől meddig tart a kamrai szisztole? (1 pont)5. 

Mikor zajlik pitvari szisztole?  (1 pont)6. 

Mikor hallható szívhang, miért? (2 pont)7. 

Mivel magyarázható az a tény, hogy a kamra később húzódik össze, mint a pitvar? 8. 
(2 pont)
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A grafikon alapján nyilvánvaló, hogy a szívciklus 0,8 másodpercig tart. 1. 1 pont

Egy perc alatt ez 75 összehúzódásnak felel meg (60 sec : 0,8 sec = 75 összehúzó-2. 
dás). 1 pont

A jobb pitvarban, a jobb artériában és a hozzá kapcsolódó erekben. 3. 3 pont

Az I. a szisztole kezdete. 4. 1 pont

A kamra a II. vonallal jelzett időpontig zárt, hiszen az aortában a nyomás nagyobb, 
mint a kamrában. 1 pont

A II-III. szakaszban a kamra nyílik, mivel benne a nyomás már nagyobb, mint az 
aortában. 1 pont

A zsebes billentyűk ekkor kinyílnak. 1 pont

A IV. szakaszban a zsebes billentyűk bezáródnak, mert az aortában uralkodó vérnyo-
másérték meghaladja a kamrai vérnyomás értékét. 1 pont

Az V. szakaszban nyílnak ki a vitorlás billentyűk, mert ekkor a pitvarban mért nyo-
más nagyobb, mint a kamrában. 1 pont

A IV-V. szakaszban természetesen a kamra zárt. 1 pont

A kamrai diasztole alatt is áramlik az ereinkben a vér, hiszen az aorta rugalmassága 
kisebb nyomással, de a vért továbbítja. 1 pont

A VII-I. szakaszban telítődik a kamra. 1 pont

Az I-IV. fázisban történik a kamrai szisztole. 5. 1 pont

A pitvari szisztole a VII-I. szakasszal hozható kapcsolatba. 6. 1 pont

A szívhangok a billentyűk működésével kapcsolatosak. A szisztolés szívhangot a 7. 
vitorlás billentyűk záródása és a zsebes billentyűk kinyílása okozza. A diasztolés 
szívhang a zsebes billentyűk záródásával, ill. a vitorlás billentyűk kinyílásával kap-
csolatos. 2 pont

A szinuszcsomó a jobb pitvar falában található, amely a szív elsődleges ingerkép-8. 
ző központja. Az ingerületet a pitvar izomzata vezeti tovább – ami késést okoz – 
a pitvar-kamrai csomóhoz, ahonnan a vezetőrendszer (His-köteg, Tawara-szárak, 
Purkinje- rostok) a kamra izomzatát összehúzódásra készteti. 2 pont

Meddig tart a grafikonon ábrázolt szívciklus? (1 pont)1. 

Mennyi a vizsgált személy pulzusszáma percenként? (1 pont)2. 

Melyik szívrészében mérhető meg közvetlenül a vérnyomás, ha az illetőt a könyök-3. 
vénáján át katéterezik meg? (3 pont)

Ismertesse a római számokkal jelzett működési fázisokat! (9 pont)4. 

Mettől meddig tart a kamrai szisztole? (1 pont)5. 

Mikor zajlik pitvari szisztole?  (1 pont)6. 

Mikor hallható szívhang, miért? (2 pont)7. 

Mivel magyarázható az a tény, hogy a kamra később húzódik össze, mint a pitvar? 8. 
(2 pont)
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26. tétel: Daganatok

„A tumormarkerek olyan anyagok, általában fehérjék, amelyeket vagy a szervezet 
termel a daganat növekedésére adott válaszként, vagy maga a daganatos szövet ké-
pez. Néhány tumormarker specifikus egy-egy rákféleségre, míg mások többféle típu-
sú rák esetén is előfordulnak. A jól ismert markerek közül többet a nem rákos állapo-
tokban is megtalálunk. Következésképpen ezek a tumormarkerek nem diagnosztikus 
értékűek a rák felismerése szempontjából. 

A tumormarkerekkel szemben az az elvárás, hogy kellően specifikusak legyenek, és 
olyan korai stádiumban utaljanak a rák jelenlétére, amikor az még jól kezelhető, 
hogy esélye se legyen a ráksejteknek arra, hogy szaporodjanak és szétszóródjanak a 
szervezet egyéb szöveteibe. A mai napig az egyetlen tumormarker, amely széles kör-
ben elfogadott, a prosztata specifikus antigén (PSA). Más markerek vagy nem elég 
specifikusak (túl sok a fals pozitív eredmény, ami drága és szükségtelen vizsgálatok-
hoz vezet), vagy a betegség folyamán nem elég korán emelkedik meg a szintjük.”

(www.labtestonline.hu)

„A szérumban mérhető PSA prosztata eredetű. Mivel a PSA nem prosztatarák, csak 
prosztata specifikus, serumban emelkedett koncentrációja nem jellemző kizárólag 
prosztatarákra, benignus prostata hyperplasiában, prostatitisben is lehet emelkedett. 
A PSA normál értéke a mérési módszertől függően 3-4 ng/ml. Néhány százalékban 
normális PSA-szint mellett is fordulhat elő prosztatarák. A 4 és 10 ng/ml közötti ér-
tékek diagnosztikai nehézséget okoznak, mert ezen értékek között lehet kismértékű 
prostata hyperplasia, prosztatagyulladás, de lehet betegség nélkül is. 10 ng/ml PSA-
koncentráció felett mindenképpen fokozott a gyanú prosztatarákra, mert bár ebben 
a tartományban is körülbelül 25 ng/ml-ig előfordulhat még BPH-s vagy prostatitises 
megbetegedés, de 25 ng/ml felett akár egészen több száz vagy ezres PSA-koncentráció 
esetén a prosztatarák valószínűsége közel 100%. A PSA-koncentráció összefügg a 
beteg korával, a prosztata volumenével, ezért az össz. PSA-koncentráció értékelését 
néhány egyéb addicionális PSA-vizsgálat segíti. 

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás általában a 45 év feletti férfiak leggyakoribb 
betegsége. Jellemző tüneteként egyre gyakoribbá és súlyosabbá válnak a vizelési 
panaszok (a vizelet nehezebben indul, a vizeletsugár gyengül, a vizelés gyakorivá 
válik még éjszaka is, többször jelentkezik, és a vizelési idő megnyúlik), amelyek 
befolyásolják az életvitelt és az életminőséget.”

(www.bolthely.hu)



163

FELADAT:

Mi a lényege a daganatképződésnek?  (1 pont)1. 

Mi a különbség a rossz- és a jóindulatú daganatok között?  (4 pont)2. 

Hogyan alakulnak ki az áttétek?  (1 pont)3. 

Milyen tényezők növelhetik a rák kialakulásának esélyét?  (2 pont)4. 

Hol található, és mi a prosztata szerepe a nemi működésekben? Milyen mirigynek 5. 
van jelentősége a prosztatán kívül az ondóképzésben? (10 pont)

Milyen tünetei vannak a prosztata megnagyobbodásának?  (1 pont)6. 

A PSA-vizsgálat miért nem egyértelmű a prosztatarák diagnózisának felállításá-7. 
ban?  (1 pont)

Normális esetben a sejtosztódás és a sejtpusztulás egyensúlyban van. A daganatkép-1. 
ződés/tumorképződés esetén túlzott a sejtszaporulat.  1 pont

2.   A jóindulatú daganat (benignus) esetén a sejtek a kiindulási szövetnek megfe-
lelő felépítésűek és működésűek. A normális sejtszaporulathoz képest gyorsabb 
a sejtszámnövekedésük.  A daganat élesen, jól körvonalazódva különül el az ép 
szövetektől.  2 pont

  A rosszindulatú daganatok (malignus) esetén a sejtek abnormálisak, az ép sejtekkel 
összehasonlítva rendezetlen képet mutatnak, sejtszervecskéik/sejtorganellumaik 
rendellenesek. A daganat szélei nem különülnek el élesen az ép szövetektől. (Be-
szűrődnek az ép szövetekbe.) (A hámszövetekből kiinduló daganatokat karcinó-
mának, a kötőszövet eredetűeket szarkómának nevezzük.)  2 pont

A daganatos sejtek a vérkeringés révén eljutnak az ép szervekbe, nyirokcsomókba, 3. 
és ott megtelepedve, újabb daganatokat képezve, szaporodásnak indulnak. A folya-
matot áttétképződésnek vagy metasztázisnak nevezzük.  1 pont

A rák kialakulása többtényezős folyamat. Szerepe van öröklött tényezőknek, rákkeltő 4. 
anyagokkal való érintkezésnek (karcinogéneknek), különböző mutagén hatásoknak, 
sugárzásoknak, amelyek szabad gyökök képződéséhez vezetnek, táplálkozási szoká-
soknak, az életmódnak, az immunrendszer csökkent működésének.  2 pont

5.   A prosztata felnőtt férfiban szelídgesztenye nagyságú szerv, melynek hátsó felszí-
ne a végbél felől tapintható. 1 pont

  A prosztata körülöleli a húgycsövet, azt a vezetéket, amelyen keresztül a vizelet a 
húgyhólyagból, és az ondó a hímvesszőn keresztül kiürül.  1 pont
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  Szövettanilag simaizomsejtekből és mirigyhámból épül fel, melyet tok vesz kö-
rül.  1 pont

  A spermiumokat a here termeli. A heréből a spermiumok a mellékherébe kerül-
nek, ahol tárolódnak, majd innen egy hosszú csövön, az ondóvezetéken keresztül 
jutnak a húgycső prosztatán keresztül futó szakaszába, ezt a nyílást ondódombnak 
nevezik.  1 pont

  A prosztata alatt két kis mirigy található, ezek az ondóhólyagok, amelyek kiveze-
tő nyílásai csatlakoznak az ondóvezetékbe.  1 pont

  Az ondóhólyag fruktóztartalmú váladéka a spermiumok mozgásához szükséges 
energiát biztosítja.  1 pont

  A prosztatából számos vékony csövecske nyílik az ondóvezetékbe, mielőtt a 
húgycsőbe ömlene. A prosztata és az ondóhólyag által termelt váladék összekeve-
redik, és a spermiumokkal együtt a húgycsőbe kerül, ez az ondó.  1 pont

  A prosztata váladéka teremti meg az ivarsejtek mozgásához szükséges lúgos kém-
hatású közeget.  1 pont

  Másik összetevője biztosítja, hogy az ondó kocsonyás állagúvá, nagyobb viszko-
zitásúvá váljon, hogy a női ivarutakból annak kifolyását akadályozza.  1 pont

  Izomszövete elősegíti ezek kilövellését a húgycsőbe, illetve a külvilágba. 
A kilövellés során a hólyagnyak bezárul, hogy az ejakulátum ne juthasson vissza 
a hólyagba. 1 pont

Nehezen induló vizelet, a vizelet elakadása, majd újraindulása vizelés közben, 6. 
vékony vizeletsugár, gyakori és sürgető vizelési inger, különösen éjszaka, vize-
letcsepegés vizeletürítés után stb. (Legalább két tünet felsorolása szükséges.) 

1 pont

A PSA nemcsak a prosztatarák esetében emelkedik meg, más betegségre is utalhat. A 7. 
marker szérumkoncentrációja a prosztata térfogatával és az életkorral is összefügg. 
Önmagában nem alkalmas a diagnózis felállítására, szükség van egyéb vizsgálatokra 
is.  1 pont

27. tétel: Egy endokrinológiai lelet

Az alábbi lelet egy endokrinológiai kezelés előtt álló beteg vérvizsgálata alapján 
készült. A lelet tanulmányozása alapján válaszoljon a kérdésekre!


