Aineenvaihdunta:
Ruuansulatus
pääravintoaineet

ravinnonotto

sulatus

imeytys

eritys

suu ja hampaat

sylkirauhaset

ruokatorvi

maksa

vatsalaukku

sappirakko

haima
phutsuoli

paksusuoli

umpilisäke

peräsuoli

Aineenvaihdunta:
Ravintoaineet
Pääravintoaine

Esimerkki

Hajoamistuotteet Mihin solut käyttävät?

-leipä
-pasta
-riisi

- nopeaa energiaa

Missä pilkkoutuu ja
mikä entsyymi pilkkoaa?
-suussa
- ohutsuolessa
-amylaasi

Hiilihydraatit
sokeri

-liha
-pavut ja
soijavalmisteet
-kala
-maito

Solut käyttävät
proteiineja
rakennusaineinaan.
Esimerkiksi lihakset
koostuvat
pääasiassa
proteiineista.

proteiini

-vatsalaukussa
-ohutsuolessa
-pepsiini

aminohappo

- avokado
-oliiviöljy

-rakennusaine
-energianlähde

rasvat

glyseroli

rasvahapot

Ihminen tarvitsee myös vitamiineja ja kivennäisaineita!
Vesiliukoiset vitamiinit (2 esimerkkiä):
C- ja B-vitamiini

Rasvaliukoiset vitamiinit (2 esimerkkiä):
A- ja D-vitamiini

Kivennäisaineet (2 esimerkkiä):
rauta ja sinkki

-ohutsuolessa, lipaasi

1. Hiilihydraattien pilkkoutuminen alkaa suussa
Entsyymi:
AMYLAASI
sylkirauhaset

hampaat

hiilihydraatti

suu

sokeri
ruokatorvi

2. Mahalaukussa pilkotaan proteiineja
pH:

ruoka

Entsyymi:

Matala

PEPSIINi

vatsalaukku

Suoja:
Limaa

lihaksikas
proteiinit

mahanportti
maksa

ruoka

ohutsuoli
aminohappo

3. Ohutsuolessa ravintoaineet
pilkkoutuvat lopullisesti

Entsyymi:
sappirakko

LIPAASI
SAPPINESTE

Kaikki pilkkoutuneet ravintoainet imeytyvät
lopullisesti ohutsuolessa verenkiertoon.

glyseroli+rasvahappo
sokeri

aminohapot

4. Pilkkoutuneet ravintoaineet siirtyvät
ohutsuolesta verenkiertoon nukkalisäke

ohutsuoli

imusuoni

hiussuonet

5. Paksusuolesta imeytyy vettä verenkiertoon

bakteerieta
ohutsuoli

paksusuoli

umpilisäke

6. Peräsuoli varastoi ulosteen ja
käynnistää ulostamisreeksin

Hermosolut:
Viestintään erikoistuneita soluja
Dentriitit ottavat vastaan viestejä aistinsoluista tai
muista hermosoluista ja välittävät niitä eteenpäin
kohti solukeskuksta. Tuojahaarakkeet ovat yleensä
voimaakkaasti haarautuneita

Solukeskuksessa sijaitsevat tuma ja useimmat
soluelimet, kuten mitokondriot, joita hermosolussa
on runsaasti energiatarpeen vuoksi.

Viejähaarakkeen laajentuneet
päät muodostavat hermopäätteitä,
joissa sähköinen impulssi
muutetaan kemialliseksi.

Myeliinituppi koostuu hermotukisoluista:
eristävä kerros, nopeuttaa impulssia,
auttaa aksonia uudistumaan.

Viejähaarake eli aksoni välittää
hermoimpulssin solukeskuksesta poispäin.
Se on usein pitkä ja päästään haaroittunut.

synapsi

Aksonin ja toisen hermosolun dentriitin
yhtymäkohta. Tässä tapauksessa
synapsirako.

kalsiumkanavat

välittäjäainerakkula

NA+-kanava

välittäjäaine

Hermoilmpulssin saapuminen
hermopäätteeseen saa siellä olevat
välittäjäainerakkulat vapauttamaan
välittäjäainetta synapsirakoon. Välittäjäaine
sitoutuu seuraavan hermosolun Na+
-kanavan reseptoriin ja saa aikaan
natriumkanavien aukeamisen. Näin
vastaanottavassa solussa syntyy
toimintajännite. Kanavat sulkeutuvat kun
entsyymi hajottaa välittäjäaineen nopeasti.

Verenkierto:
Veri kiertää kaikkialla elimistössä

yläonttolaskimo

iso verenkierto

aortta

keuhkovaltimo

keuhkovaltimo

pieni verenkierto

pieni verenkierto

keuhkolaskimo

keuhkolaskimo

oikea sepelvaltimo

sepelvaltimo

vasensepelvaltimo

alaonttolaskimo
iso verenkierto

aortta

Verenkierto:
Sydän jakautuu kahteen puoliskoon

kammiokeuhkovaltimoläppä
oikea eteinen

3

3
vasen eteinen

1

eteiskammioläppä

1
kammioaorttaläppä

2

oikea kammio

2

eteiskammioläppä

vasen kammio

Sydämen toimintakierto:

1

2

Lepovaiheen kesto on noin 0,4
sekuntia. Sen aikana eteisten paine
laskee ja happipitoista verta virtaa
keuhkolaskimoista sydämen
vsaempaan eteiseeen ja
hiilidioksidipitoista verta ylä- ja
alaonttolaskimoista oikeaan
eteiseen. Eteisten ja kammioiden
väliset läpät avautuvat ja verta alkaa
virrata myös kammioihin.

Lepovaiheen kesto on noin 0,4
sekuntia. Sen aikana eteisten paine
laskee ja happipitoista verta virtaa
keuhkolaskimoista sydämen
vsaempaan eteiseeen ja
hiilidioksidipitoista verta ylä- ja
alaonttolaskimoista oikeaan
eteiseen. Eteisten ja kammioiden
väliset läpät avautuvat ja verta alkaa
virrata myös kammioihin.

Supistuminen tapahtuu kahdessa
vaiheessa. Ensin supistuvat eteiset
noin 0,1 sekunniksi,

Supistuminen taoahtuu kahdessa
vaiheessa. Ensin supistuvat eteiset
noin 0,1 sekunniksi,

3
Tällöin verta virtaa aorttaan ja
keuhkovaltimoihin. Kammioiden
spistuminen kestää noin 0,3
sekuntia, minkä jälkeen alkaa
lepovaihe.

Hormonit:
Hormonit säätelevät elimistän toimintaa
Käpyrauhanen
-meltoniini: säätelee vireystilaa, unirytmiä ja
monia muita biologisia rytmejä

Hypotalamus (hermoston osa)
- lisää ja estää aivolisäkkeen hormonien
erittymistä, tuottaa hormoneja

hermosoluja

Lisäkilpirauhanen
-parathormoni: säätelee
kalsiumtasapainoa

Kilpirauhanen
-tyroksiini: säätelee
aineenvaihduntaa ja
vaikuttaa kasvuun ja
kehitykseen
- kalsitosiini. säätelee
elimistönkalsiumaineenvaih
duntaa
Aivolisäkkeen etulohko
-tuottaa kasvuhormonia
sekä useiden muiden
umpirauhasten toiminaa
sääteleviä hormoneja

Aivolisäkkeen takalohko
-oksitosiini. säätelee kohdun
lihasten ja maitorauhasten
toimintaa
-ADH: veden
takaisinimeytyminen
munuaisissa

Lisämunuaiset
-kuorimkerros, kortisoli: aikaansaa proteiinien
pilkkoutumista ja glykogeenivarastojen käyttöönottoa
-ydin, adrenaliini: aikaanvaa suoriktuksen tehostumisen
rasitukssessa ja stressissä

Munasarjat (nainen)
-estrogeeni: edistää
munasolujen kypsymistä,
ylläpitää kuukautiskiretoa sekä
vaikuttaa naisen sekundaaristen
sukupuoliominaisuuksien
kehittymiseen
-progesteroni: vaikuttaa
kuukautiskiertoon ja ylläpitää
raskautta

Haiman umpieritteiset saarekkeet
-glykagoni: aikaansaa glykogeenin pilkkoutumiesn
glukoosiksi maksassa
-insuliini: aikaansaa glukoosin siirtymisen verstä lihaksiin

Kivekset (mies)
-testosteroni: aikaansaa siittiöidenmuodostumisen, lisää luustolihasten
kasvua ja vakuttaa sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien
kehittymiseen

