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2. forduló
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A halott nő szerveinek megtalálása után pár nappal találnak emberi testrészeket találnak egy
elhagyatott helyen, a gyártól nem messze lévő mészkő-sziklafalon. A testrészek közül feltűnően jó
állapotban maradt meg az áldozat szíve, gyomra és tüdeje.
Dr. Brennan és csapata az intézetbe szállítja a megtalált szerveket.
Először a gyomor vizsgálatával kezdenek.

1. feladat
Döntsd el, hogy mely állítások igazak gyomor felépítésével kapcsolatban. Tegyen √ (pipa) jelet azon
állításokhoz, amik helyesek!
5 pont
…... 1. A gyomor simaizomzata 3 rétegű.
…... 2. Az izomrétegben találhatók azok a mirigyek, amelyek a gyomornedvet termelik.
…… 3. A gyomor egy gyűrű alakú záróizommal rendelkezik.
…… 4. A belső nyálkahártya védi a gyomor izomzatát a savas közegtől.
…… 5. A pylorus a gyomor és a nyelőcső találkozásánál van.
…… 6. A gyomorfal által termelt sav miatt a reflux szöveti elváltozást okozhat a nyelőcsőben.
….. 7. A gyomor falában található vastag lazarostos kötőszövet gazdag érhálózattal rendelkezik.
….. 8. Felépítéséből következően a gyomorfal összehúzódása akaratlagosan befolyásolható.
….. 9. A gyomor külső falát zsigeri hártya alkotja.
….. 10. A gyomorfekély leggyakoribb kórokozója az E. Coli, amely a nyálkahártyát támadja.

A gyomortartalomból mintát vesznek, amelyből kiderül, hogy az áldozat utoljára a közeli étteremben
vacsorázott. Elvégzik az enzimek segítségével az analízist laboratóriumi körülmények között. Az
elemzés során megállapítható, hogy utolsó étkezés szénhidrátokban és fehérjékben gazdag volt,
viszont zsírt csak nyomokban tartalmazott.
2. feladat
Az alábbi anyagok mely enzimekkel mutathatók ki? Egészítsd ki a táblázatot a felsoroltak
segítségével! (Egy betű több helyre is kerülhet!)
15 pont
Anyag neve
szénhidrátok

fehérje
zsírok

Enzim neve
1.
4.
6.
9.
erepszin
lipáz

Hol termelődik?
2.
hasnyálmirigy
7.
10.
11.
13.

Mire bont?
3.
5.
8.
polipeptid
12.
14.

A) tripszin

B) nukleáz

C) polipeptid

D) zsírsav és glicerin

E) nyálamiláz

F) nukleotid

G) cellulóz

H) vastagbél

I) pepszin

J) hasnyálamiláz

K) vékonybél

L) szájüreg

M) gyomor

N) epesav

O) di- és monopeptid

P) HCl

Q) oligoszacharid

R) máj

S) hasnyálmirigy

T) inzulin

U) di- és monoszacharid

15. A felsoroltak közül melyik enzim működését segíti a közeg savas kémhatása? Betűjel: ……………………

Ezek után a tüdő mikroszkópos vizsgálatát végezték el a kutatók, ami alapján megállapítható, hogy
kezdődő szilikózisa lehetett az áldozatnak.

3. feladat
A) Milyen tünetekkel járhat a betegség? Tegyen √ (pipa) jelet a megfelelő tünethez! 8 pont
…... 1. Legúti gyulladás.
…... 2. Tüdőrák.
…… 3. Idült hörghurut.
…… 4. Erős légzési nehézség.
…… 5. Gyakori köhögés.
…… 6. Kiterjedt tüdőhegesedés.

2

….. 7. Nyálkahártya duzzanat.
….. 8. Tüdő ereinek roncsolódása.
….. 9. Halálos szívelégtelenség.
….. 10. Kis csomók jelennek meg a tüdő szövetein.
B) Mi okozhatta a tüdő szilikózist az áldozat esetében? Válassza ki a megfelelő anyagokat!
………………………………
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Szilícium-dioxid
Szén-dioxid
Higany
Kalcium-karbonát
Szálló por
Virágpor
Azbeszt

A laboratóriumi vizsgálatok mellett a helyszínen is elemzéseket végeztek Dr. Jack Hodgins irányítása
mellett. A koponya (1. mintavételi hely), illetve a szervek megtalálási helyéről (2. mintavételi hely) vett
talajminta összehasonlítását készítették el.

4. feladat
Döntsd el, hogy melyik talajmintára jellemzők az állítások! Tegyen √ (pipa) jelet a megfelelő
oszlopba!
12 pont
1. mintavételi
hely
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Elsősorban lágy szárú növények tudnak rajta megtelepedni.
Jellemző folyamata a kilúgzás.
Magas a kalcium-karbonát tartalma.
A, B és C szint jellemzi.
Erózióra hajlamos.
Jellemzője lehet a karsztosodás.
Agyagosodás alakul ki benne.
Magas szaprofita tevékenység jellemzi.
Mezőgazdasági művelésre alkalmas.
Humuszosodás jellemzi.
Vízmegtartó képessége magasabb.
Pionír társulások alakulnak ki rajta elsősorban.

Dr. Brennan és csapata tovább folytatta a nő halálára vonatkozó vizsgálatokat…

2. mintavételi
hely
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