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TÁPLÁLKOZÁS 

Követelmény: 

1.Autotróf táplálkozás 

-fotoszintézis: kémiai egyenlete, szakaszai, kimutatás (O2 termelésen alapuló eljárások, CO2 felhasználáson alapuló eljárások, a képződött szerves 

anyagok kimutatásán alapuló eljárások), jelentősége, asszimiláló pigmentek szerepe( a-és b- klorofill) 

2. Heterotróf táplálkozás 

-heterotróf táplálkozás a gombáknál: szaprofita, parazita, példák, jelentőség 

-heterotróf táplálkozás a növényeknél: parazita 

-szimbionta táplálkozás: zuzmók 

-állatok emésztése: emésztés típusok (intracelluláris, extracelluláris) 

-emlősök emésztőkészüléke: tápcsatorna (alkotórészek- elhelyezkedés, morfológia) és járulékos mirigyek (nyálmirigyek, máj és hasnyálmirigy)- 

elhelyezkedés és szerepük az élelmiszerek kémiai lebontásában 

-az ember emésztőkészülékének megbetegedései (gyomorgyulladás, gyomor-patkóbélfekély, májgyulladás, élelmiszermérgezések 

 

Kidolgozás: 

Táplálkozási életműködések 

A táplálkozási életműködéseknek három típusa van: autotróf, heterotróf és mixotróf táplálkozás. 
 
I.Autotróf táplálkozás  

Az autotróf élőlények önállóan állítanak elő szervetlen anyagokból szerves anyagokat. 

- két típus: fotoautotróf (növények, moszatok, néhány baktérium) és kemoautotróf (egyes baktériumok) élőlények. A fotoautotróf élőlények fényenergiát, 

míg a kemoautotróf élőlények kémiai energiát hasznosítanak. 

Autotróf táplálkozás két típusa: fotoszintézis és kemoszintézis. 

 

FOTOSZINTÉZIS 
- a levelek kloroplasztiszaiban megy végbe  
- a kloroplasztiszok tilakoidjaiban találhatók az asszimilációs pigmentek (fényelnyelő festékanyagok) – az asszimilációs pigmentek típusai és szerepük / 

a és b klorofill (zöld), karotin (narancssárga) és xantofill (sárga) 
Fotoszintézis két szakaszban történik: fényszakasz és sötétszakasz 
1. fényszakasz (fotokémiai szakasz) 
- kloroplasztiszok tilakoidjaiban megy végbe 
- a fényszakaszban történik a fénysugarak begyűjtése, megkötése és átalakítása kémiai energiává a pigmentek segítségével, valamint a víz bontása 

(fotolízis): H2O  2H+ ½ O2 
2. sötétszakasz (biokémiai szakasz vagy szénasszimilációs szakasz) 
- a sötétszakasz a kloroplasztiszok sztrómájában megy végbe 
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- a sötétszakaszban történik a CO2 beépülése szerves vegyületekbe 

- a fotoszintézis kémiai egyenlete: 
                                                     fényenergia 

széndioxid + víz +ásványi sók —————— szerves anyagok + oxigén 

                                                            klorofill 

                             fényenergia 

6CO2 + 6H 2O                  C 6H 12O6 + 6O2      

                           klorofill        (glükóz) 

Fotoszintézis jelentősége: 
1. az összes élőlény számára táplálékforrást biztosít, mivel szerves anyagokat állít elő (termelők) 

2. oxigénforrást biztosít a légzéshez 

3. biztosítja a légkör állandó összetételét 

4. biztosítja a szervetlen anyagok természetbeni körforgását 

5. energiát tárol 

6. a széntelepek is a fotoszintézisből származnak 
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II. Heterotróf táplálkozás 

A heterotróf élőlények kész szerves anyagokat hasznosítanak. Heterotróf élőlények a baktériumok többsége, a gombák, egyes növények, az állatok és a 

véglények. 

Heterotróf táplálkozás két típusa: szaprofita és parazita. 

 

Állatok emésztése 

Emésztés során a bonyolult, specifikus szerves anyagok (szénhidrátok, zsírok, fehérjék) mechanikai, fizikai és kémiai átalakulások során nem specifikus, 

egyszerű, felszívható tápanyagokká (monoszacharidokká, zsírsavakká, glicerinné, aminosavakká) alakulnak, amelyek majd felszívódnak a vérbe. 

A mechanikai és fizikai átalakulás során a táplálék felaprítódik. 

A kémiai átalakulás során a táplálék lebomlik az emésztőnedvekben levő enzimek hatására. Az emésztőnedvek közé tartoznak a nyál, a gyomornedv, az 

epe, a hasnyál és a bélnedv. 

Az emésztés két módja: 
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a) Sejten belüli (intracelluláris) 

A sejten belüli emésztés során az emésztés a sejt belsejében történik, az emésztő űröcskékben levő enzimek segítségével. Történhet fagocitózissal 

(szilárd anyagok bekebelezése) vagy pinocitózissal (folyékony anyagok bekebelezése). Jellemző az egysejtűekre, a szivacsokra, a csalánozókra, a 

laposférgekre és a hengeresférgekre. 

b) Sejten kívüli (extracelluláris) 

A sejten kívüli emésztés során a táplálék a tápcsatorna üregében emésztődik meg emésztő enzimek hatására. Az emésztő enzimek az emésztő 

nedvekben találhatók, melyeket az emésztő mirigyek termelik. Jellemzőa a csalánozókra, lapos-, hengeres-, gyűrűsférgekre, puhatestűekre, ízeltlábúakra, 

gerincesekre. 

 

Emlősök emésztőrendszere 

 

Emésztőkészülék: tápcsatorna és járulékos mirigyek.  

A tápcsatorna részei: szájüreg, garat, nyelőcső, gyomor, vékonybél és vastagbél. 

A járulékos mirigyek: a nyálmirigy, a máj és a hasnyálmirigy. 

SZÁJÜREG GARAT NYELŐCSŐ 

Fogak 

Elhelyezkedés: 

- fogmederben ülnek, fogváltás egyszer következik be (tejfogazat-végleges fogazat) 

Szerkezet: 

- foggyökér és fogkorona 

- belül fogbél, ezt dentin veszi körül, a dentint cement (foggyökérnél) vagy zománc 

(fogkoronánál)  

Típusok:  

metszőfog, szemfog, zápfog 

Szerepük: 

harapás, tépés, rágás 

Nyelv 

Elhelyezkedés: 

- szájüreg fenekén rögzített, izmos, mozgékony szerv 

Szerepe: 

- ízlelés, beszéd, falatképzés, táplálék továbbítása, nyelés 

Nyálmirigyek 

Elhelyezkedés: 

- szájüreg körül (nyelv alatti, állkapocs alatti, fültő) 

Elhelyezkedés: 

- a szájüreg folytatásában 

- izmos, üreges szerv 

Szerepe: 

-itt kereszteződik a levegő és 

a táplálék útja 

Elhelyezkedés: 

- a garat folytatásában 

- izmos, üreges szerv 

Szerepe: 

- a táplálék továbbításában, 

kapcsolatot teremt a garat 

és a gyomor között 
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Szerepük: 

- emésztés (emésztőnedv: nyál /tartalma: víz, ásványi anyagok, mucin, lizozim 

(baktériumölő anyag), amiláz –keményítő (szénhidrát) bontó enzim  

                                  amiláz 

főtt vagy sült keményítő  maltóz (diszaccharid) 

GYOMOR VÉKONYBÉL VASTAGBÉL 

Elhelyezkedés: 

- a hasüreg bal felső részében, a 

rekeszizom alatt 

Szerkezet: 

- üreges, izmos falú szerv (3 

simaizom réteg) 

- gyomorszáj és gyomorcsukó 

(körkörös izmok) 

- gyomormirigyek – gyomornedvet 

termelnek 

Szerepe: 

- emésztés (emésztőnedv: 

gyomornedv / tartalma: víz, HCl, nyák, 

ásványi anyagok, enzimek – fehérjék, 

zsírok bontása) 

                    HCl 

pepszinogén pepszin 

                 fehérjék  albuminok, 

peptonok 

labferment 

     gyomorlipáz 

zsírok  glicerin + zsírsavak 

Elhelyezkedés: 

- a hasüregben 

- üreges, izmos szerv (2 réteg simaizom) 

Szerkezet: 

- 3 része: patkóbél, éhbél, csípőbél 

- bélmirigyek – bélnedvet termelnek 

- kesztyűujjszerű kiemelkedések a bélbolyhok, melyek felületén mikrobolyhok 

vannak 

- a nyálkahártya felületén még redők is találhatók 

Szerepe: 

- emésztés (emésztőnedv: bélnedv / tartalma: víz, nyák, enzimek – cukor, 

zsír, fehérje bontása) 

           oligopeptidáz 

oligopeptidek  aminosavak 

        bél-lipáz 

zsírok  glicerin + zsírsavak 

           diszaccharidázok 

diszaccharidok  monoszaccharidok 

- felszívódás (bélbolyhok, redők segítségével) 

Máj 

Elhelyezkedés: 

- hasüregben, a rekeszizom alatt, a gyomortól jobbra 

Szerep: 

- emésztés (emésztőnedv: epe / tartalma: víz, epesók, epefestékek – zsírok 

emulgeálása, nem tartalmaz enzimeket!) 

Hasnyálmirigy 

Elhelyezkedés: 

- hasüregben, a patkóbél görbületében, a gyomor alatt 

Elhelyezkedés: 

- a vékonybél 

folytatásában 

- üreges, izmos szerv (2 

réteg simaizom) 

Szerkezet: 

- 4 része: vakbél, remese 

(felszálló, haránt, 

leszálló), szigmabél, 

végbél 

Szerepe: 

- felszívódás: víz, ásványi 

anyagok, vitaminok 

- erjesztő és rothasztó 

folyamatok – baktériumok 

segítségével 

- meg nem emésztett 

táplálék kiürítése 
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Szerepe: 

- emésztés (emésztőnedv: hasnyál / tartalma: víz, nyák, enzimek – cukor, 

zsír, fehérje bontása) 

 proteolitikus enzimek 

fehérjék  aminosavak 

               hasnyál-lipáz 

emulgeált zsírok  glicerin + zsírsavak 

         hasnyál-amiláz 

keményítő  maltóz 

 

Tápanyagok lebontása 

1. Szénhidrátok, szaccharidok, cukrok 

Tápanyag típusa Emésztés helye 
Emésztőnedv 

termelő szerv 

Emésztőnedv 

neve 
Enzim neve Végtermék 

főtt és sült keményítő szájüreg nyálmirigy nyál amiláz maltóz (diszaccharid) 

keményítő vékonybél hasnyálmirigy hasnyál amiláz maltóz (diszaccharid) 

diszaccharidok /maltóz, 

zaharóz, laktóz/ 

vékonybél vékonybél bélnedv diszaccharidáz 

/maltáz, zaharáz, 

laktáz/ 

monoszaccharidok 

/glükóz, fruktóz, galaktóz/ 

 

2. Fehérjék 

Tápanyag típusa Emésztés helye 
Emésztőnedv 

termelő szerv 

Emésztőnedv 

neve 
Enzim neve Végtermék 

fehérjék gyomor gyomor gyomornedv pepszin albumin + pepton 

fehérjék, albuminok, 

peptonok 

vékonybél hasnyálmirigy hasnyál tripszin oligopeptidek 

oligopeptidek vékonybél hasnyálmirigy hasnyál oligopeptidáz oligopeptidek 

oligopeptidek vékonybél vékonybél bélnedv oligopeptidáz aminosavak 

di-, tri-, tetrapeptidek vékonybél vékonybél bélnedv peptidáz aminosavak 

 

 

3. Zsírok (lipidek) 



ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ VÁZLATOK        9-10. OSZTÁLY 

BOTOS ERIKA / NAGY MÓNIKA / VÉGH ÉVA 

7 

 

Tápanyag típusa Emésztés helye 
Emésztőnedv 

termelő szerv 

Emésztőnedv 

neve 
Enzim neve Végtermék 

zsírok gyomor gyomor gyomornedv gyomor lipáz zsírsavak + glicerin 

zsírok vékonybél máj epe  zsírok emulgeálása 

zsírok vékonybél hasnyálmirigy hasnyál lipáz zsírsavak + glicerin 

emulgeált zsírok vékonybél vékonybél bélnedv lipáz zsírsavak + glicerin 

 

Tápcsatorna jellegzetességei az emlősöknél 

 

 

Tápcsatorna 

szakaszai 

Növényevők Ragadozók Mindenevők Rovarevők 

Rágcsálók Kérődzők Nem kérődzők    

Szájüreg - metszőfog állandó 

növekedésű és 

kopik 

- nincs szemfog 

- zápfog gumós 

- metszőfog csak az 

alsó állkapcson 

 

- szemfog csak az alsó 

állkapcson  

- zápfog mindkét 

állkapcson, redőzött 

- metszőfog mindkét 

állkapcson, kopik 

- szemfog mindkét 

állkapcson 

- zápfog mindkét 

állkapcson, redőzött 

- metszőfog kicsi, 

éles 

- szemfog hegyes, 

fejlett 

- zápfog 2 féle: 

vágófog (taréjos) 

és tépőfog 

- metszőfog fejlett 

 

- szemfog fejlett 

(sertésnél agyarakká 

alakult) 

- zápfog gumós 

- metszőfog nagy, 

hegyes 

- szemfog kicsi 

 

- zápfog hegyes 

Gyomor  - kétüregű: izmos -

és mirigyes gyomor 

 

- összetett 

- négyüregű: bendő, 

recés-, leveles- és 

oltógyomor 

- összetett 

- együregű 

 

- egyszerű 

- együregű 

 

- egyszerű 

- együregű 

 

- egyszerű 

- kétüregű 

 

- összetett 

Vékonybél  hosszú ( 50m) - rövid - közepes 

hosszúságú (20m) 

- rövid 

Vastagbél  - fejlett - fejletlen - fejlett - fejletlen - fejletlen - fejletlen 
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