
Az ember tápcsatornája

Tk. 61. oldal





Táplálkozás: (táplálék felvétel, 
emésztés, felszívódás, 
salakanyagok leadása)
Ezt az emésztő szervrendszer 
biztosítja, amely kb. 9 m hosszú.
A szerves és szervetlen 
tápanyagok felszívódnak és a 
vérkeringésbe kerülnek.
A növényi rostokat nem tudjuk 
megemészteni, de elősegítik a 
bélmozgást.
Tápcsatorna szakaszai 
(nyálkahártya béleli):
• felső – előbél
• középső – középbél
• alsó – utóbél
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Mf. 27. oldal, 4. feladat



A felnőtt embernek 32 foga van.
Első fogak harapás, hátsók rágás.
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Mf. 26. oldal, 2. feladat
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• Rágás: a táplálék 
aprózódik, nyállal 
keveredik

• 3 pár nyálmirigy

• A nyál fertőtlenít, 
pépesít és megkezdi a 
szénhidrátok 
emésztését 
(keményítőt bont 
cukorrá)



Nyelés (szájüreg, garat, nyelőcső, 
gyomor)

A nyelőcső hullámszerű 
összehúzódásai továbbítják a falatot a 
gyomorba. (perisztaltikus mozgás)

Gyomor
• simaizomból áll
• a gyomornyálkahártya mirigyei 

pepszint, sósavat és védő nyákot 
termelnek – savas kémhatású



A sósav fertőtlenít és segíti a pepszin működését, a pepszin fehérjéket 
emészt.

A gyomorban néhány órán át emésztődik a lenyelt táplálék, majd 
kisebb adagokban a belekbe továbbítódik.



Bélcsatorna (hasüregben) – lúgos kémhatás
• vékonybél
• vastagbél

Vékonybél első szakasza a patkóbél.
Ide önti váladékát a máj és a hasnyálmirigy.
A máj sárgászöld színű epét termel, a 
hasnyálmirigy hasnyálat.
Az epét az epehólyag tárolja. Az epe a zsírok 
aprózását végzi, a hasnyál pedig mindegyik 
szerves tápanyag lebontását folytatja.
Az emésztést a vékonybél mirigyei által 
termelt bélnedv fejezi be. 

A májnak méregtelenítő szerepe is van, ill. jól 
mozgósítható szénhidrátokat is raktároz.

Az emésztődő táplálékot a bélmozgás 
továbbítja.



A lebontott tápanyagok a 
vékonybél falán keresztül a 
hajszálerekbe szívódnak fel. 
(Felszívódás)
A bél belső felszínét a bélbolyhok 
növelik.

A vékonybél a vastagbélbe 
csatlakozik.
Ennek kezdeti része a vakbél, 
ehhez csatlakozik a féregnyúlvány.

A vastagbél emésztőnedvet nem 
termel.
Vizet és ásványi sókat szív fel.
Baktériumokat tartalmaz.

A széklet a végbélnyíláson át 
távozik, melyet záró izom határol.



A széklet fel nem szívódott és emészthetetlen anyagokat, továbbá a 
vastagbélben élő baktériumokat tartalmaz.

Fontos!!!

Emésztőnedv 

termelődésének helye

Mit termel Mit bont

nyálmirigyek nyál szénhidrátok bontása

(keményítőt cukorrá)

gyomor mirigyei Gyomornedv (sósav, 

pepszin)

fehérjék bontása

máj epe zsírok aprózása

hasnyálmirigy hasnyál szénhidrátok, zsírok, 

fehérjék

vékonybél mirigyei bélnedv szénhidrátok, zsírok, 

fehérjék



Mf. 26. oldal, 3. feladat


