
Bámulatos felvételek az
emberi testről.

Elektronmikroszkóp segítségével hihetetlen részletek
mutathatóak ki 1-5 nanométerig terjedő tartományban.
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 Itt úgy néznek ki, mintha kis 
fahéjcukorkák lennének, de 
valójában ezek az emberi test 
leggyakoribb sejtjei – a vörös 
vérsejtek ( RBCs). Ezekre a 
mindkét oldalukon homorú 
formájú sejtekre hárul az a 
hihetetlen nagy feladat, hogy a 
testünk minden pontjára 
eljuttassák az oxigént. A nők 
vérében 4-5 millió vérsejt van 
köbmilliméterenként, a  
férfiakéban 5-6 millió. A magas 
hegyeken élő emberek vérében 
több vörös vérsejt van, mivel az 
ő környezetükben kevesebb az 
oxigén.Vörös vérsejtek
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 A rendszeres hajvágás 
és a jó hajápoló szerek 
használata 
hozzásegíthet ahhoz, 
hogy a levágott emberi 
haj képe ne nyújtson 
ilyen csúnya látványt.

Az emberi haj levágott vége .
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 Egy neuron az emberi agyban 
található 100 milliárdból. A 
PURKINJE (ejtsd: purr-kin-
jee) neuronok a legnagyobbak 
közül valóak. Egyebek mellett 
ezek a sejtek a felelősek a 
kisagy agykérgének motoros 
koordinálásáért. Mérgező 
hatások, mint pld., az alkohol 
és lítium, autoimmun 
betegségek, genetikai 
mutációk – beleértve az 
autizmust – és neuro-
degeneratív betegségek 
károsan befolyásolják az 
emberi PURKINJE sejtek 
működését.

PURKINJE neuronok
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 Ezen a képen az 
látható, amint az 
emberi szőrsejtek 
térhatású csillószőrei 
felsorakoznak a fülben. 
Ezek észlelik a 
hangrezgések által 
keltett mechanikai 
mozgásokat…..
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Szőrsejtek a  fülben



 Ezen a képen a retina 
színezett véredényei 
láthatóak, amint 
kiemelkednek a fekete 
színű optikai lemezből. 
Az optikai lemezterület 
egy vakfolt, mivel a 
retinának ezen a 
területén nincsenek 
fényérzékelő sejtek, ahol 
az optikai idegek és a 
retina véredényei 
elhagyják a szem hátsó 
részét.Az optikai idegből kiemelkedő

véredények
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 Ez az intenzív színűre 
festett felvétel egy ízlelő 
bimbót mutat meg a 
nyelven. Az emberi 
nyelven kb. 10.000 ízlelő 
bimbó van, amelyek 
észlelik a sós, savanyú, 
keserű, édes és csípős 
ízeket. A thaiföldi 
embereknek nagyon 
kevés van, mivel a túl 
fűszeres ételekkel 
tönkretették az ízlelő 
bimbóikat.

Nyelv, ízlelőbimbóval
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 Gyakran mossunk 
fogat, mivel a fogaink 
felszínét borító 
lepedék így néz ki.

Foglepedék
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 Emlékezzen vissza arra 
a felvételre, amit az 
imént látott, amelyen a 
szép, azonos formájú 
vörös vérsejtek voltak 
láthatóak. Nos, így néz 
ki, amikor azok a 
sejtek megtapadnak 
egy vérrög szövetének 
ragacsos felületén. A 
rög közepén egy fehér 
vérsejt van.

Vérrög
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 Így néz ki a tüdő belső 
felületének színezett 
képe. Az üreges részek 
a léghólyagok, itt 
történik a gázok 
cseréje a vérrel.

Léghólyag a tüdőben
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 Ezen a felvételen 
kitüremkedett tüdőrák 
sejtek láthatóak, 
amelyek határozottan 
különböznek az 
egészséges tüdő 
képétől, amelyet az 
előző felvételen 
láthattunk.

Tüdőrák sejtek
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 A vékonybélben lévő 
bélbolyhok növelik a 
bélcsatorna felületét, 
ami elősegíti a táplálék 
megkötését. Ha 
közelről alaposan 
megnézzük, egy kis 
ételdarabka látható a 
mélyedésben.

Bélbolyhok a vékonybélben
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 Ezen a felvételen egy 
bíborra színezett 
petesejt látható egy tű 
hegyén. A petesejtet 
beborítja egy 
védőhártya, egy 
glycoprotein, amely 
egyúttal megfogja és 
megköti a spermát is. A 
védőhártyára két 
koronális sejt tapadt fel.

Petesejt koronális sejtekkel
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 Itt néhány sperma 
látható, amint éppen 
készül a petét 
megtermékenyíteni

Sperma a petesejt felszínén
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 Ez egy háborús képnek látszik, 
de valójában itt egy öt nappal 
ezelőtt megtermékenyített 
petesejt látható, amelyre körbe 
még fel vannak tapadva a 
maradék sperma sejtek. Ez a 
fluoreszkáló kép egy azonos 
fókusztávolságú mikroszkóp 
segítségével készült. Az embrió 
és a spermasejt középső része 
rózsaszínűre van színezve, míg 
a spermák nyúlványai zöldek. 
A kék területek csomópontok, 
amelyek kapcsolatot 
létesítenek a sejtek között.

Humán embrió és sperma
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 Színezett kép egy hat 
napos humán 
embrióról, amint 
éppen beépül az 
anyaméh falába.

Embrió
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Készítette : Suzy Auriga

 A képeket összeállította és fordította : 
Somogyvári Árpád

 Zene : Suzy Auriga – Meeting -
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