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Bevezetés és célmeghatározás 
 

A biológia életünk minden területén megjelenik a környezetünktől kezdve a szervezetünkön 

keresztül, a táplálkozási szokásainkban és a különböző tudományos eredmények esetén is nap, 

mint nap (HumánGenom program; kockázatvállalási hajlamunkat a gének is befolyásolják; 

egyre több betegség válik gyógyíthatóvá). 

Az élelmiszeripar területén is számos új eredmény születik, mind a kutatások, mind a 

termékfejlesztések során. Az emberi szervezet egyre pontosabb megismerése hozzájárul a 

személyre szabott, egészséges táplálkozás kialakításához és egyben az egészségmegőrzéshez 

illetve javításhoz is.  

Ezen tényezők miatt fontos, hogy a mérnöki képzésben, ezen belül az élelmiszermérnöki 

képzésben megfelelő biológiai alapot kapjanak a hallgatók, áthidalva a középiskolai és felső 

oktatási tanulmányokhoz szükséges biológiai alaptudásban lévő szintkülönbséget. A pontos 

biológiai ismeretek hozzájárulnak, hogy az élelmiszermérnökök megfelelő termékeket 

tudjanak előállítani, mind a hagyományos és mind az új/újszerű termékek fejlesztése során 

(funkcionális termékek, aktív csomagolóanyagok, mikroorganizmusok ismerete). 

 

A jegyzet segíti a hallgatók biológia tantárgy tanulását, a benne szereplő elméleti anyagokkal, 

a lábjegyzetben lévő fogalom meghatározásokkal és feladat részekkel egyaránt.  

Emellett a jegyzetben szövegbuborékban is találhatóak információk: 

 

  

 

„A tanulás nem más, mint annak felfedezése, hogy valami lehetséges.” 

Fritz Perls 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések  Plusz 
információk 

Érdekességek  Nézzen utána 
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A jegyzet megírásakor a tanulási eredmény alapú szemlélet szem előtt tartására is 

törekedtünk. Jelen jegyzet elsajátítása után a hallgató a következő tanulási eredményekkel fog 

rendelkezni: 

1; tudás 

- Ismeri az általános biológiai alapfogalmakat. 

- Érti a biológiai folyamatokat. 

- Ismeri az emberi szervezet létfenntartó rendszereit. 

- Ismeri és jellemzi a növényi és állati szövetek fő típusait. 

2; képesség 

- További tanulmányok során alkalmazza az általános biológiai alapfogalmakat. 

- Magyarázza és különbséget tesz a főbb biológiai folyamatok között. 

3; Attitűd 

- Elfogadja a szakmai segítséget. 

- Hajlandó bepótolni a szakterületen fellépő hiányosságait. 

4; Autonómia, felelősség 

- Önállóan old meg biológiai feladatokat. 

- Önállóan tanul, saját hibáit javítja. 

Reményeink szerint a hallgatók újratanulhatják a középiskolában megismerteket, 

átismételhetik és elmélyíthetik azokat, és így sokkal könnyebben veszik majd az egyetemi 

képzés akadályait. 
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Biológiai alapok 
 

Élő szervezetet felépítő atomok/molekulák 

Az élő szervezetek elemi összetétele szinte azonos. A leggyakrabban előforduló körülbelül 

100 elem közül 60 található meg az élő szervezetekben, ezek közül is 20 elem jelentős, míg a 

többi 40 elem csak egyes fajokban található meg. A húsz, szervezetünk számára esszenciális1 

elemeket biogén elemeknek hívjunk (1. ábra). Minden élő szervezetben található foszfor (P), 

hidrogén (H), kén (S), nitrogén (N), oxigén (O) és szén (C), melyek a sejtek mintegy 99%-át 

teszi ki, emellett megtalálható kisebb mennyiségben kalcium, kálium, magnézium, nátrium, 

réz és vas.  

 

 
1. ábra Az elemek: biogén elemek: feltétlenül szükségesek (lila), feltételezhetően szükségesek (zöld), 

nem szükséges elemek (szürke) (Forrás: Web 1)  

 

Biogén elemek felosztása: 

 elsődleges biogén elemek: 

hidrogén, nitrogén, oxigén, szén; 

                                                 
1 Esszenciális: fontos, mással nem helyettesíthető elemek/vegyületek. 
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 másodlagos biogén elemek: foszfor, kalcium, kálium, kén, magnézium, nátrium, vas; 

 nyomelemek: biológiailag aktív anyagok, vitaminok, enzimek, hormonok összetevői 

(például: cink, fluor, jód, mangán, réz). 

 

Az élő szervezetben előforduló legnagyobb mennyiségben lévő hat elem (P, H, S, N, O, C) fő 

tulajdonsága, hogy könnyen hoznak létre kovalens kötést2 és többszörös kötést is (kivétel a 

H), kicsi az atomtömegük, ezáltal erős kovalens kötést tudnak létrehozni (fordítottan arányos 

az atomtömeg és a kovalens kötés erőssége). A hat alapelem közül a legfontosabb a szén, 

mely minden szerves vegyület alapváza, nélküle nem lenne élet a Földön. A szén a négy 

vegyértéke miatt képes sok, egymástól eltérő vegyület kialakítására, melyek lehetnek hosszú, 

elágazó vagy nem elágazó láncúak, formálhatnak gyűrűs szerkezetet is, így ezek 

következtében óriásmolekulák alakulhatnak ki. Allotróp3 módosulatai például a gyémánt, 

grafit, nanocső (2. ábra). 

 
2. ábra A szén allotróp módosulatai (a, gyémánt; b, grafit; h, nanocső) (Forrás: Michael Ströck, 2006) 

 

Élő szervezet felépítésében a molekulák vesznek részt, melyeket két nagy csoportra tudunk 

osztani (szerves és szervetlen). 

 Szervetlen: víz, sók; 

 Szerves: fehérjék, szénhidrátok, zsírszerű anyagok, nukleinsavak, oldható nitrogén-

tartalmú anyagok (fehérjék és nitrogéntartalmú molekulák anyagcsere végtermékei, pl. 

karbamid) és egyéb biológiai hatóanyagok (hormonok, alkaloidák, illóolajok, stb.). 

                                                 
2 Kovalens kötés közös elektronpárral létrejövő, elsőrendű kötés, ahol az atommagok  

körül keringő elektronok közös pályán osztoznak. 
3 Allotróp módosulat: az elemnek azonos halmazállapotú, de eltérő 

 szerkezetű előfordulása. 
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Víz 

A víz nélkülözhetetlen az élet fenntartásához. Az élő szervezetek víztartalma eltérő (10-95%; 

például növényi magok ~ 10%, felnőtt ember ~62%, medúza 95%). A víz hidrogén és oxigén 

atomból épül fel (H2O). A víz nélkülözhetetlenségét az alábbi tulajdonságok támasztják alá: 

 dipólusos4 (jó oldószer), 

 lehet a reakciók kiinduló anyaga és végterméke is, 

 hidrogénkötésre5 képes, 

 reakció közeg, 

 nagy a felületi fesztültsége, így határfelület kialakítására is alkalmas (határhártyák) 

 savak, bázisok, sók ionokra disszociálnak benne,  

 nagy a hőkapacitása, párolgáshője → hőingadozás ellen véd, 

 sűrűsége nagyobb, mint a jégé → jég rossz hővezető, emiatt a jégréteg lassan 

vastagodik → állóvizekben az élőlények képesek áttelelni, 

 tápanyag → szén-dioxid bontáshoz a hidrogént biztosítja  

 a nagy molekulákat kolloid állapotban tudja tartani (1-500 nm közötti 

részecskeméretűek: gél állapot: citoplazma6, szemlencse, kitin) → stabilitáshoz 

hozzájárul, növeli a fajlagos felületet, ezáltal az enzimek működését is segíti. 

Szervetlen sók 

A szervetlen sók főleg oldott állapotban találhatóak, kationként (Na+) és anionként (Cl-). Az 

ozmózis nyomás kialakításában, ingerület átvitelben, fogak és csontok felépítésében, izmok 

működésében, véralvadásban is szerepet játszanak, és az enzimek alkotórészei. 

Fehérjék 

A fehérjék a szervezet építőelemei és működési elemei is. A fehérjék aminosavakból épülnek 

fel, melyek között peptidkötés (amino és karboxil csoport között: –NH–CO–) jön létre és 

egyetlen el nem ágazó peptidláncot hoznak létre. Húsz féle aminosavból épülnek fel és az 

                                                 
4 Dipólusú molekula: kétpólusú, azaz a negatív és a pozitív töltés súlypontjai az  

elektroneloszlás egyenlőtlensége miatt dipólusúvá válnak. 
5 Hidrogénkötés: ahol a hidrogén atom alakít ki kötést két másik atom  

között, másodrendű kötés. 
6 Citoplazma: sejtet tölti ki – plazmaállomány. 
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aminosavak-összetétele és sorrendje szabja meg a fehérjét és annak elsődleges szerkezetét. A 

fehérjék igen érzékenyek a hő-, sav, lúg- vagy erős mechanikai hatásokra, így funkciójukat 

veszthetik a szervezetben, ezt a működésképtelenné válást denaturációnak hívjuk. Amfoter7 

vegyületek, így lehetnek gyengén lúgosak illetve savasak. A fehérjék a sejtalkotók részét 

képzik, anyagcserefolyamatokban részt vesznek és az enzimek is fehérje természetű 

biokatalizátorok. Négy féle szerkezetet különböztetünk meg a fehérjék esetén és három térbeli 

elrendeződést (3. ábra): 

 Elsődleges szerkezet (aminosav szekvencia): az aminosavak sorrendje határozza meg 

(molekula eleje, ahol szabadon van az amino csoport – N terminális, a molekula vége, 

ahol szabadon van a karboxil csoport- C terminális => fehérjeszintézisnél lesz fontos). 

Az elsődleges szerkezet határozza meg a másodlagos és harmadlagos szerkezet 

kialakulását. 

 Másodlagos szerkezet: peptidlánc konformációja határozza meg (peptidlánc 

tengelyének térbeli elhelyezkedése). Két féle elhelyezkedésű lehet általában: alfa-hélix 

(spirálisan feltekeredő) és béta-redő (háztető/hullámos szerkezetű). A szerkezet 

kialakítását a H-hidak biztosítják, melyektől függ a szerkezet stabilitása és maga a 

szerkezet kialakulása is. 

 Harmadlagos szerkezet: a másodlagos szerkezet térbeli felcsavarodása, két féle 

szerkezetet különböztetünk meg ezen belül: a) fibrilláris: vagy csak alfa-hélix vagy 

csak béta-redő szerkezetűek építik fel (haj, szőr, toll fehérjéi, kreatin, fibrin); b) 

globuláris: a szerkezetben megtalálható mind a kettő féle másodlagos szerkezet 

(globulin, enzimek nagyrésze). 

 Negyedleges szerkezet: több polipeptidlánc alkotja, a polipetidláncokat alegységeknek 

hívjuk, ilyen negyedleges szerkezetű a hemoglobin, melynek központi eleme a vas, 

mely az oxigénszállításban vesz részt. (Azokat a vegyületeket, melyek az 

aminosavakon kívül más anyagot 

is tartalmaznak (például: vas) 

proteideknek hívjuk.) 

                                                 
7 Amfoter vegyületek: a környezet pH-jától függően képesek savként 

 és bázisként is viselkedni. 
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3. ábra Fehérjék szerkezete (Forrás: Web 2) 

Szénhidrátok 

Azon szerves vegyületek, melyek szénből, hidrogénből és oxigénből épülnek fel. A szervezet 

számára tápanyagot szolgáltatnak, ezáltal energiaforrásként használja a szervezet; és szerkezet 

felépítésben is részt vesznek. Csoportosíthatjuk őket négyféleképpen: 

 Egyszerű szénhidrátok: monoszacharidok, 5 szénatomos: ribóz: ribonukleotidok 

felépítője (RNS építő), dezoxiribóz (DNS építő); 6 szénatomos: glükóz (szőlőcukor, 

dextróz): a leggyakoribb monoszacharid, növényi és állati poliszacharidok egyik 

építőeleme; fruktóz (gyümölcscukor). 

 Kettős szénhidrátok: diszacharidok, általában a poliszacharidok bontása (hidrolízise) 

során jönnek létre. Ebbe a csoportba tartozik a tejcukor (laktóz: 1 glükóz + 1 galaktóz 

molekula), egyes baktériumok felhasználják (E. coli, lac operon8); szacharóz 

(nádcukor, répacukor: glükóz+fruktóz); maltóz: keményítő bontása során keletkezik (2 

glükóz); cellobióz (2 glükóz): növényi vázanyag bontása során keletkezik. 

 Összetett szénhidrátok: oligoszacharidok, poliszacharidok: pektin- növényi vázanyag, 

kocsonyásodik; kitin- gombák sejtfalában, rákok, rovarok kültakarójában 

megtalálható; keményítő: 

tartaléktápanyag; cellulóz- 

növényi vázanyag. 

                                                 
8 Lac-operon: laktóz felhasználást szabályozó génszakasz. 
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Zsírszerű anyagok (lipidek) 

Változatos, kémiailag nem egységes vegyületek, melyek vízben nem oldódnak, csak apoláros 

oldószerben (benzin, benzol, éter, kloroform). A glicerinnek a zsírsavakkal alkotott észterei a 

lipidek, melyek számos biológiai funkciót töltenek be az élő szervezetekben. A zsírszerű 

anyagokat is több csoportba tudjuk osztani: 

 Neutrális zsírok, zsírsavak: Hosszú szénláncú karbonsavak, melyek lehetnek telítettek9 

(palmitinsav), telítetlenek (linolsav), melyek a neutrális zsírok, foszfogliceridek, stb. 

fő összetevői. Neutrális zsírok a zsírsavak glicerinnel alkotott észterei (triacetil-

glicerin). 

 Foszfogliceridek: a fő funkciójuk a membrán felépítésben van, amfipatikus vegyületek 

(apolár-poláros rész), sejtműködés során a szabályozásban részt vesz (lecitin). 

 Egyéb poláros lipidek: szfingolipid, viaszok (zsírsavak és hosszú láncú alkoholok 

észterei) (lanolin). 

 Nem hidrolizáló lipidek: lúgos hidrolízéssel nem bonthatók, bioaktív vegyületek 

tartoznak ide (vitamin, hormon, növényi színanyag, illatanyag, prosztaglandinok). 

 Terpének és származékaik (karotin): A vitamin: karotinból származik, látáshoz 

szükséges; szteroidok (koleszterin-sejthártya szilárdítás; D vitamin: bőrben UV 

hatására képződik; epesavak, ivarimirigyek hormonjai). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Telített zsírsav nem tartalmaz kettős kötést a szénláncban.  

Telítetlen zsírsav: legalább egy kettős kötést tartalmaz (-CH=CH-). 
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Biológiai jelentőségük 

Fehérjék Szénhidrátok Lipidek 
Szerkezet kialakítás, 
Izomműködés segítése 
(kontraktilis fehérje): például 
miozin fehérje, 
Enzimek, folyamatokat 
katalizálnak, 
Reagálnak/segítik a reagálást a 
környezetre:  
 Receptorok- hormonok;  
 Transzportfehérjék- 

hemoglobin;  
 Védekezésben vesznek 

részt- véralvadási 
faktorok, antitestek10;  

 Szabályozás- dopamin 
(neurotranszmitter11), 
génexpresszió12, toxinok13, 
tárolófehérjék (kazein). 

Energiát adnak a szervezetnek 
(glükóz), 
Tartalékenergia (keményítő), 
Támasztó és vázanyag 
(cellulóz, pektin, kitin, agar, 
hialuronsav14, 
peptidoglükán15), sejthártya, 
sejtfal összetevő (glükóz), 
Egyes vegyületek alkotói 
(ribóz), 
Sejtek közötti felismerésben 
segítenek,  
Heparin (poliszacharid): 
véralvadás gátlása. 
 

Másodlagos energiaforrás (nincs 
szénhidrátforrás, az élő 
szervezetek a zsírokat kezdik el 
felhasználni energiaszerzésre, 
több energiát tudnak nyerni a 
zsírokból, mint a 
szénhidrátokból (kalorikus 
értékük nagyobb).  
Membránok összetevői a 
fehérjékkel együtt (koleszterin, 
foszfolipid), 
Baktérium membrán védőanyag, 
Bioaktív vegyületek (hormon), 
Szerkezeti alkotórész 
(kötőszövet), 
Védelem, 
Elektromos szigetelés 
(ingerületvezetés), 
Növényi színanyag (karotin), 
Epesavak. 

 

Táplálkozásban betöltött szerepük 

Fehérjék Szénhidrátok Lipidek 
Esszenciális aminosav, 
Vas, lipidek felszívódását 
segítik, 
Nitrogént biztosít. 

Energiaforrás, 
Rost: pektin, cellulóz, 
Bélflóra működéséhez is kell. 
 

Energiaforrás, 
Zsírban oldódó vitaminok 
oldószerei (A, D, E, K), 
Többszörösen telítetlen 
zsírsavak esszenciálisak. 

                                                 
10 Antitest: ellenanyag; a szervezet immunválasza a szervezetbe bekerülő méreganyagokkal (antigén) szemben. 
11 Neurotranszmitter: ingerület átvivő anyagok. 
12 Génexpresszió: gének kifejeződése. 
13 Toxin: méreg anyag, melyet élő szervezet termel (például baktérium, hal). 
14 Hialuron: kötőszövetben, ízületekben van. 
15 Peptidoglükán: baktériumok sejtfalában található. 
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Nukleinsavak 

Főleg a nukleinsavak határozzák meg az élő szervezet tulajdonságait (örökítés, 

fehérjeszintézis), nukleotid egységekből épülnek fel, sejtmagban és a sejtplazmában fordulnak 

elő. Két fajtája van a dezoxiribonukleinsav (DNS-sejtmagban van) és a ribonukleinsav (RNS-

citoplazmában van), melyek 5’-3’ foszfodiészter kötéssel kapcsolódnak össze. Nukleotidok 

felépítése: foszforsav + 5 szénatomos cukor + szerves bázis (adenin, timin, citozin, guanin, 

uracil-csak RNS-nél) (4. ábra). 

 
4. ábra DNS és RNS felépítése (Forrás: Web 3) 

 
5. ábra A biomolekulák alap felépítése (szénhidrát, zsírok, fehérje, nukleinsav) (Forrás: Web 4)  

 

A nukleotidokhoz sorolható az adenozin-trifoszfát (ATP), mely az energia ellátásban vesz 

részt a szervezetben; ribózból, adeninból 

és 3 foszforsavszármazékból áll; ahol az 

energia a foszfátcsoportok közötti 

kötésekben van, a foszforsav maradék 

lehasítódásával energia szabadul fel. 
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Feladatok  

(Megoldás: 1) 

 
1. Mi a protoplazma? 

2. Mit értünk fehérjék elsődleges szerkezetén? 

3. Mik a biológiai hatóanyagok? 

4. Mi a fehérje és milyen funkciót tölt be a szervezetben? 

5. Mi a lipid és milyen funkciót tölt be a szervezetben? 

6. Mi a szénhidrát és milyen funkciót tölt be a szervezetben? 

7. Nukleinsavak milyen biológiai funkciót töltenek be? 
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Rendszertan 
 

Az élővilág folyamatos fejlődési útvonalon halad több milliárd év óta (evolúció). Kezdetleges 

életjelenségek  makromolekuláris rendszerekből alakultak ki és jutottak el az első élőlényekig, 

amik a prokarióták16 voltak (nincs körülhatárolt sejtmagjuk; baktériumok, kékmoszatok), 

majd kialakultak az egysejtű eukarióták (körül határolt sejtmag található a sejtjeiben), a több 

sejtű eukarióták (növények: egyszerű szerves vegyületekből épülnek fel; gombák, állatok: 

más élőlények által előállított szerves vegyületeket használnak fel) (6. ábra). Az evolúció ma 

is zajlik és a jövőben is folyamatosan, ahhoz hogy az élővilágot megismerhessük, az 

élőlényeket be kell sorolni különböző csoportokba, rendszerezni kell. 

Rendszerezés egységei: 

Ország Baktériumok Állatok 
Törzs Proteobacteria Gerincesek 
Osztály Gammaproteobacteria Emlősök 
Rend Enterobacteriales Főemlősök 
Család Enterobacteriaceae Emberfélék 
Nemzetség Escherichia Homo 
Faj17 (Escherichia) coli Homo sapiens (= értelmes 

ember) 
 

A rendszertani besorolás során még van kisebb egység a faj alatt, az alfaj, ide a fajon belül, 

önálló elterjedésű csoportok tartoznak, például enterohemorrágiás E. coli; a mai ember Homo 

sapiens sapiens. 

                                                 
16 Prokarióta: görög szóból származik, pro=előtt; karoin=mag. Sejtmag nélküli. 
17 Faj: közös leszármazású (élő szervezetek), külső és belső felépítésük 

 megegyezik, és szaporodási közösségben élnek. 
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6. ábra Élőlények rendszerezése (Forrás: taneszközcentrum) 
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Feladatok 

(Megoldás: 1) 

 

1. Mi a különbség a prokarióta és eukarióta szervezetek között? 

 

 

2. Mit jelent a faj? 
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Sejtes szerveződés 
 

A sejtek a legkisebb önálló alaki és működési építőelemei az élő szervezeteknek, melyek 

szervezett rendszerek. Ezek mikrométeres nagyságúak, így a mikroszkóp felfedezése után 

történt meg a vizsgálatuk (1600-as évek közepe táján).  

 

Egyetlen sejt is lehet önálló élő szervezet 

(prokarióta, egysejtű eukarióta), a többsejtű 

prokarióták esetén a sejtek a funkciójuk alapján 

egy-egy sejthalmazba (szövetbe) szerveződnek 

(szövetek között munkamegosztás is lehet).  

 

A sejtek felépítése során a sejtmembrán határolja a sejtalapanyagot (sejtplazma=citoplazma), 

működését a sejtmag irányítja, ezen belül a sejthártyán még vannak egyéb sejtszervecskék, 

melyek a sejt működéséhez elengedhetetlenek. A sejtek szerkezetével, sejtalkotóival és azok 

működésével a sejtbiológia (citológia) foglalkozik. Ahogy látjuk, az élő szervezetek általában 

többsejtes szerveződések, így számos funkciót látnak el a szervezetben (anyagcsere18, 

testfelépítés, ingerközlés, örökítés, stb.), emellett a környezet is befolyásolja a sejtek 

működését, mely hozzájárul az evolúció folyamatához. 

 

Sejtek: 

 mikrométeres nagyság (kivétel: madarak petesejtje-madártojás, növényi szőrsejtek), 

 sejteket membrán határolja el a környezettől (baktériumoknál, növényeknél, 

gombáknál van még sejtfal is), 

 a sejtekben kémiai folyamatok játszódnak le, melyeket enzimek segítenek, 

                                                 
18 Anyagcsere: anyagfelételből, anyagátalakításból és anyagleadásból  

álló folyamat. 

Mi a különbség a 

prokarióta és 

eukarióta sejt között? 
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 „omnis cellula e cellula” (1858 Virchowot: Sejtelmélet) = sejt csak sejtből keletkezhet. 

 

A sejtek felépítése alapján két csoportba oszthatók: pro- és eukarióta sejtek (7. ábra). Az 

eukarióta sejteken belül megkülönböztetünk növényi és állati sejteket, ezek között a 

különbség, hogy a növényi sejtekben az állati sejtekhez képest találhatóak még színtestek (pl: 

kloroplasztisz-zöld színtest), zárványok és sejtfal borítja még a sejthártyát. 

  
 

7. ábra Prokarióta és eukarióta sejtek felépítése (Forrás: Mariana Ruiz (LadyOfHats), fordította: 

Németh László; Web 5) 

Sejtalkotók 

Biológiai membránok: Vékony, rugalmas hártyák, melyek alapváza a foszfolipid molekulák 

kettős rétegbe rendeződve. A foszfolipidek hidrofil (poláris) része a réteg külső része felé van, 

míg a hidrofób (apoláris) része a kettősréteg belseje felé néz, ezzel kiszorítva onnan a vizet. A 

membrán alkotók oldalirányú mozgásra képesek, emiatt lesz rugalmas a biológiai membrán. 

A membrán védheti a környezettől a sejtet (sejtmembrán), de a sejten belül is elhatárolhatja a 

sejtszervecskéket, ezáltal a 

sejtszervecskéken belül lezajló biokémiai 

folyamatok a többi folyamatot nem 

zavarják, így hatékonyabban képesek 

működni a sejtek. Ezekben a biológiai 
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membránokban még fehérjék is vannak, melyek feladata az anyagtranszport szabályozása a 

hártyán keresztül, biokémiai folyamatokat katalizálhatnak. 

 

Sejthártya/sejtmembrán/plazmamembrán: 5-10 

nanométer vastag membrán, mely a külvilágtól zárja 

el a sejtet, szabályozza a külvilággal történő 

anyagforgalmat. Vannak receptorfehérjék-jelfogó, 

melyek a sejtek anyagcseréjét befolyásoló anyagokat 

köthetnek meg; az azonosító fehérjék felismerik a 

saját és idegen sejteket. A sejtkapcsoló fehérjék, a 

sejteket kapcsolják össze szövetekké. 

  

Citoszol/sejtplazma: kocsonyásszerű, áttetsző, kolloid rendszer, ebben helyezkednek el a 

sejtalkotók és egyes anyagcsere-folyamatok itt zajlanak le. Vizet és nagy mennyiségben 

fehérjéket is tartalmaz, amelyek egy része összekapcsolódva az egész sejtet behálózó vázat 

(citoszkeleton) képeznek (csak az eukariótákban). Ez szabja meg a sejt alakját és a sejten 

belüli mozgásokat is. Ezen kívül itt vannak a stressz fehérjék, melyek a külső káros 

környezeti tényezőktől védi meg a sejtet; a hősokk fehérjék, melyek védik a riboszómákon 

képződő fehérjéket a képződésük során. 

 

Endoplazmatikus (ER) retikulum19/membránrendszer/hálózat: a sejtet belülről hálózatosan 

átszövő membrán, melynek külső felszínéhez riboszómák20 kapcsolódnak. A riboszómákon 

képződött fehérjék bejutnak a hálózatba, ahol átalakulnak, és a Golgi-készülékhez jutnak (itt 

zajlik a felszínen fehérjeszintézis, belül anyagtárolás és továbbadás) (8. ábra). 

Megkülönböztetünk durva és sima felszínű ER, az előbbin a fehérjeszintézis, míg a sima 

felszínűnek a váladékok képződésében és a méregtelenítésben van szerepe. 

                                                 
19 Endoplazmatikus = sejten belüli, retikulum =hálózat. 
20 Riboszóma: a sejtben a fehérjeszintézist végző ribonukleinsavból és  

fehérjéből álló egységek. 

Endocitózis: sejtmembrán 
anyagfelvétele: szilárd anyag 
esetén: fagocitózis, 
folyékony anyag: pinocitózis. 
Exocitózis: anyagleadás a 
sejtmembránon keresztül. 
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8. ábra Endoplazmatikus retikulum (Forrás: Web 6) 

 

Golgi-készülék: 6-8 egymáshoz simuló, lapított, szélein kiszélesedő membránzsák alkotja, 

mely körül számos membrán-hólyagocska található (9. ábra). Itt alakul ki a fehérjék végleges 

szerkezete, ez juttatja el a sejtalkotó anyagokat a funkciós helyükre. A Golgi-készülékről 

váladékkal telt hólyagocskák válnak le. A Golgi-készülék nagyszámban a mirigysejtekben 

található (máj, tejmirigy, verejtékmirigy), melyekről váladékkal telt hólyagocskák válnak le és 

exocitózis történik. 

 

 
9. ábra Golgi-készülék (Forrás: Web 7) 
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Lizoszómák (a sejt emésztőszervecskéi): 

membránnal határolt testecskék, ahol az 

elöregedett és feleslegessé vált anyagok illetve a 

kívülről felvett anyagok emésztőenzimek 

segítségével bontódnak. Növényeknél több 

lizoszómából álló sejtüreg képződhet. Ezek is a 

Golgi-készülék felületéről válnak le, mint a 

hólyagocskák.  

 

Sejtmag (összes életfolyamat irányítója): az eukarióta sejtek központjában van és irányítja a 

sejtek működését. Általában a sejteknek csak egy sejtmagja van (de vannak több sejtmagvúak 

is: egyes gomba és algafajok; harántcsíkolt izomrost).  A sejtmag általában gömb alakú és 

mérete nem függ a sejt méretétől. A sejtmag a DNS-n keresztül a fehérjeszintézist – 

sejtműködést és az öröklődést szabályozza. A sejtmag felépítése: maghártya riboszómákkal, 

pórusok, magplazma, magvacska (10. ábra).  

 Maghártya: kettős membránrendszer: a külső membrán és az endoplazmatikus 

retikulum között kapcsolat van, és a felületén riboszómák találhatóak. A maghártyán 

találhatóak a pórusok, melyek az egész maghártyán átérnek, ezeken a pórusokon 

keresztül történik az anyagtranszport (például: fehérjék be, nukleinsavak ki; a 

membránrendszeren keresztül is folyik anyagáramlás).  

 Magplazma: a sejtmag belsejét kitölti, fő anyagai a nukleinsavak és a fehérjék, vízben 

oldott ionok és a sejt DNS tartalmának 98%-a is itt található. Az itt található DNS 

molekulák a fehérjékkel (bázikus fehérjék-hiszton, savanyú fehérjék-nonhiszton) 

kromatin állományt hoznak létre (RNS-eket, lipideket, és nyomelemeket is tartalmaz).  

A kromatinállomány a sejtosztódásakor összeáll kromoszómává, a DNS molekulákhoz 

fehérjék kapcsolódnak és 

létrejönnek a kromoszómák. A 

kromoszómák számát a faj 

határozza meg és állandó számú.  

 

Ha a sejt elpusztul, a bontó enzimek 
kiszabadulnak, autolízis történik (sejt 
és a sejt közötti állomány is 
megemésztődik. A hullamerevség 
állapotának a megszűnése is ez, mert 
az ATP hiányában a megmerevedett 
izmot a lizoszómális enzimek 
megemésztik. 
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 Magvacska: itt szintetizálódnak az rRNS (riboszómális RNS, a fehérjékkel együtt 

alkotja a riboszómákat) molekulák és a riboszómák szintéziséhez szükséges információt 

tartalmazza (fehérjéket, melyek kellenek a riboszómák felépítéséhez). 

 

 

   
 

10. ábra A sejtmag és kromoszóma 

(Forrás: Mariana Ruiz (LadyOfHats), fordította: Németh László; National Human Genom Research Institute) 

 

 Kromoszóma: sejt örökítő 

anyagából (DNS) álló láncok a 

sejtmagban, melyek osztódáskor 

összetekerednek. A kromoszóma két 

része (2 kromatida) a centromernél 

kapcsolódik össze, a kromoszóma 

végét a telomer jelöli (DNS szakasz 

rövid, többször ismétlődő része,  

melynek feladata a kromoszóma 

végek összetapadásának 

megakadályozása és véd a 

sejtosztódáskor). 

Kromoszóma jelentése: kromo=színes, 
szóma=test → festéssel megfesthető és 
látható fénymikroszkóp alatt. 
Prokarióta sejtekben nincs kromoszóma. 
Ember: egy sejtben 46 kromoszóma (23 pár – 
22 pár testi, 1 pár nemi kromoszóma XX-
XY), 
Lepke: 380 kromoszóma/sejt. 
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Mitokondrium: a sejt energiaellátásban vesz részt, lebontó anyagcsere központja, henger 

formájú két membránnal határolt szervecske, a belső membrán nagyméretű, mivel sok 

betűrődés található rajta, a membránok között plazmaállomány van.  Itt történik a sejtlégzés, 

az ATP (adenozin-trifoszfát, energiaforrás) többsége is itt keletkezik, a terminális oxidáció és 

a citromsavciklus lezajlásának helye. Számuk magától a sejttől függ, hogy milyen funkciót 

tölt be a szerveztben (izomsejt, idegsejt, májsejt). A kettős membrán közötti térbe kerülnek a 

protonok (hidrogén ionok), így a membrán két oldalán eltérő a hidrogén ion koncentrációja, 

ezek az ionok csak a belső membránban lévő speciális ioncsatornán tudnak áthaladni, ezt az 

ionkoncentrációs különbséget használja fel az ATP szintetáz, hogy az adenozin-difoszfátból 

(+foszfát) ATP-t képez (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra).  

 

 
11. ábra Mitokondrium (Forrás: Mariana Ruiz (LadyOfHats), fordította: Németh László) 

 

Intermembrán 
térben nagyobb a 
H+ koncentrációja 
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Amellett, hogy energiát adnak az élő 

szervezeteknek, részt vesznek a káros 

anyagok lebontásában (szabadgyökök), 

az öröklődésben is (kis kör alakú, 37 

gént kódoló DNS-t is tartalmaz 

/mitokondriális DNS/, de ez a DNS 

együttműködik a nukleáris DNS-sel 

/sejtmagban találhatóak/ is és így 

szabályozza a mitokondrium 

működését). 

 

Növényeknél a kloroplasztiszban (zöld színtest) játszódik le (energianyerő folyamat) a 

fotoszintézis. Ezt is kettős membrán borítja, a külső membrán és belső oszlopos 

membránrendszere egymásra épült membránzsákok formájában (gránumok) van jelen és 

ezekhez kapcsolódnak a fényenergiát megkötő színanyagok. Mind a mitokondrium, mind a 

kloroplasztiszok tartalmaznak DNS-t, RNS-t és riboszómákat is (képesek fehérjeszintézisre és 

osztódásra is). 

 

Centriolum/centroszóma: két egymásra merőlegesen elhelyezkedő hengeres mikrotubulus, 

szerepet játszik a sejt mozgásaiért felelős sejtvázelemek koordinálásában, a csillók 

képzésében és a sejtek osztódásának irányításában is. A mikrotubulusok a citoszkeleton 

/sejtváz/ egyik megjelenési formája. 

 

Peroxiszómák: egyszeres hártyával körülvett sejtszervecske, mely az oxidációs 

folyamatokban résztvevő enzimeket tartalmazza. Például a kataláz enzim véd egyes 

mutációktól. 

 

Sejtfal: nem membrán, a szerkezetét 

poliszacharid molekulák alkotják; 

baktériumoknál, gombáknál és 

Mitokondriális betegségek lehetnek 
öröklöttek az anyától vagy az életünk során 
szerzett káros környezeti hatásoktól. 
Általában azokat a szerveket/szöveteket 
érinti a betegség, amelyek nagy energia 
igényűek (nagy ATP igényűek), ha nincs 
elég ATP, nem tud képződni, akkor a 
szervezetben működési problémák állnak 
elő (idegrendszer, szív, vázizomzat, belek, 
máj, vesék, hasnyálmirigy). 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csill%C3%B3&action=edit&redlink=1


                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

26 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

növényeknél fordul elő. Növények esetén főleg cellulózból áll, gombáknál kitin is alkotja, 

baktériumoknál N-acetil-glükózamin és N-acetil-muraminsav. A sejtfal szilárdítja az adott élő 

szervezetet illetve védi is a környezettől, anélkül hogy az anyagcsere folyamatokat 

befolyásolná.  

 

Csilló, ostor: a csillók a sejtet borítják, rövidek és nagy számban vannak jelen, míg az ostorok 

hosszúak és kevés van belőlük. A csillót és az ostort is sejthártya veszi körbe, belül pedig 

fehérjékből álló csövek vannak. Ha ezek a csövek elcsúsznak egymáson, akkor ez a sejtalkotó 

mozog, ezekkel mozog számos egysejtű élőlény és a hímivarsejtek is. Egyes hámszöveti sejt 

felszínét csillók boríthatják (bélbolyhok felületén is csillós hengerhám van, ezáltal nő a 

felszívás).  

 

Prokarióta sejtek esetén a különbség, hogy nincsenek sejthártyával körülvett sejtelemek, 

egyetlen membránjuk a sejthártya, amelyben találhatóak anyagcserefolyamatokhoz szükséges 

enzimek. Az egy darab DNS állomány a sejtplazmában van, a fehérjék szintézisének sincs 

külön elhatárolt sejtalkotója, a sejtplazmában szabadon lévő riboszómák felületén képződnek. 

Míg az eukarióta sejtek esetén csak egyes fajoknál van sejtfal, addig a prokarióták esetében 

van sejtfal, mely szerkezete eltér az eukarióta sejtfaltól. Néhány baktérium esetén a 

sejtmembrán felületén lévő sejtfalat körbe veszi még a tok is (Clostridium perfringens, 

Bacillus antrachis). A prokarióta sejtek esetén is lehet csilló és ostor a sejtfalba ágyazva. 
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Prokarióták és eukarióták összehasonlítása: 

Tulajdonságok Prokarióta Eukarióta 
Sejtmag (valódi-membránnal 
határolt) 

Nincs Van 

Átlagos sejtméret (mikrométer) 1 10-100 
Morfológia-alak Minimálisan változatos Nagymértékű különbség 
Sejtfal Van Állati sejtnél nincs, a 

többinél van 
Membránnal határolt sejtalkotók Nincs Van 
Riboszómák Van Van 
DNS állomány 1 db gyűrű alakú DNS 

molekula, melyhez 
fehérjék nem 
kapcsolódnak 

Sok, fonál alakú DNS, és 
fehérjék kapcsolódnak 

hozzájuk 

Kromoszómaszám Egy 2 vagy több 
Oxigénigény Obligált anaerob, 

fakultatív anaerob, 
aerob21 

Általában aerob 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Aerob: csak oxigén jelenlétében képes élni,  

obligált anaerob: nem kell oxigén a sejtműködéshez-ha minimális  

is van a sejt leállítja az életfolyamatait, fakultatív anerob: képes  

oxigén jelenlétében és jelenléte nélkül is élettevékenységet folytatni. 
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Feladatok 

1. Nevezze meg az eukarióta sejt sejtalkotóit! (Megoldás: a)1) 

 
 

2. Folytassa a mondatokat! (a)2) 

 A prokarióta sejtekben nincsen membránnal körül határolt…………….. 

 A növényeknél itt a …………….….. játszódik le a fotoszintézis. 

 A ……………. keresztül jutnak be a makroanyagok a sejtmagba. 

 A…………… elválasztja a sejtet a környezettől, de össze is köti azzal. 

 A………………… alakul ki a fehérjék végleges alakja. 

 A fehérjeszintézist a ………………. található riboszómák is szabályozzák. 
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Anyagcsere folyamatok 
 

Anyagcsere alatt értjük az élő szervezetben lezajlódó anyag felvételt, átalakítást és leadását, 

melyeket enzimek22 irányítanak; ez magában foglalja az energiaáramlást, anyagforgalmat és 

információáramlást. Tehát az élő szervezet a felépítő folyamataihoz anyagot és energiát 

biztosít, és a környezetbe bocsátja ki a fel nem használt anyagokat, bomlástermékeket és a 

végtermékek egy részét.  

Az anyagforgalom során az anyagok áthaladnak a biológiai membránokon is, koncentrációtól 

függően kétféle transzportot különböztetünk meg; van az aktív transzport, mely 

energiaigényes, nő a koncentrációs különbség a membrán két oldalán (ionokat pumpák 

juttatják be a sejtbe). Másik transzport folyamat passzív, mely során csökken a membrán két 

oldalán a koncentrációs különbség, bizonyos ionok transzportja történik meg, mely az 

ioncsatornákon átjut (például oxigén, szén-dioxid, víz, apoláris lipid jellegű molekula). Az 

ionok (kalcium, nátrium, stb.) és nagy molekulájú vízoldékony anyagok (aminosavak, glükóz, 

stb.) transzportját az ioncsatornák szabályozzák. 

Az anyagcsere folyamatokhoz tartozik az endocitózis és az exocitózis (lásd: előző fejezet), 

vízoldékony makromolekulák transzportja (fehérjék, nukleinsavak) csak hólyagocskákba 

ágyazódva történik meg.  

Ozmózis során koncentráció kiegyenlítődés 

történik a biológiai membránok két oldala között 

(a féligáteresztő tulajdonsága miatt), oldószer 

diffúziója indul meg, a kisebb ozmózis nyomású 

oldal felől a nagyobb nyomású felé (töményebb 

oldat felé).  

 

                                                 
22 Enzim: biokatalizátor, mely a kémiai reakciókat gyorsítja és maga nem változik  

meg a folyamatban. Egyszerű vagy összetett fehérjék az enzimek, az összetett  

enzimek esetén egy nem aminosavból álló rész is kapcsolódik az enzimhez, ha  

ez lazán kapcsolódik hozzá, akkor koenzimről beszélünk, ha erősen akkor  

prosztetikus csoportoknak nevezzük. 

Ha a sejtet 10% sóoldatba helyezzük: sejtből 
(kisebb koncentrációjú) víz diffundál az 
oldatba, sejt zsugorodik (hipertóniás 
állapot). Ha a sejtet desztillált vízbe 
(ionmentes) helyezzük: desztillált víz fog a 
sejtbe diffundálni és a sejt szétpukkad 
(hipotóniás állapot). Ha egyenlő a 
koncentráció a két oldalon: izotóniás 
állapotról beszélünk. 
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Az anyagcsere folyamat energia igényes, így az élőlények a környezet energiáit használják 

fel, ez alapján megkülönböztetjük az élőlényeket: 

 autotróf: szervetlen anyagot használnak fel energiaforrásként → fotoszintézis-

(nap)fény energia, kemoszintézis-kémiai energia kell az energiaszükséglet 

kiegyenlítésére; szervetlenből szervest állít elő; 

 heterotróf: csak az autotrófok által átalakított energiát tudják felhasználni; 

szervesből szervest állít elő; 

 mixotróf: mind szervetlen, és mind szerves anyagot fel tud használni a szervezet. 

 

Az anyagcsere folyamatok feladatai: 

 az élő szervezetek kémiai energia ellátása, 

 tápanyagok átalakítása egyszerű építőelemekké, 

 építőelemekből makromolekulák képzése és  

 specifikus anyagok előállítása a szervezet számára. 

 

Az élő szervezetekre igaz, hogy a maximális anyagfelhasználás mellett a minimális 

energiafelhasználást igénylik. Szoros az összefüggés a felépítő (asszimiláció, anabolizmus) és 

lebontó (disszimiláció, katabolizmus) folyamatok között, a felépítő folyamatok köztiterméke 

lehet a lebontó folyamatok kiinduló anyaga és fordítva is igaz.  

Intermedier vegyületeknek nevezzük azokat az anyagokat, melyek 

egy folyamat során részt vesznek az adott funkciójú feladatban, 

például az acetil-Co-A (biológiai oxidáció alapja). 

A felépítő folyamatok közé az alábbiak tartoznak: fotoszintézis, kemoszintézis, nukleinsavak 

és fehérjék szintézise (RNS-szintézis, genetikai kód), DNS megkettőződés, génmutáció. A 

kemoszintézis csak prokarióta szervezetek esetében zajlik le, mint például a nitrifikáló 

baktérium esetén, ahol az ammónium 

ionokat redukálják nitritté majd nitráttá. 

Keressen 

információt az acetil-

koenzim-A-ról! 
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Fotoszintézis 

A felépítő folyamatok között van a fotoszintézis és a fehérjeszintézis. A fotoszintézis 

növényekben játszódik le a klorofill molekula segítségével (autotróf). Ahol a szervetlen 

anyagok (víz, szén-dioxid) felhasználásával a Nap fényenergiájának segítségével oxigént 

szabadít fel és glükóz keletkezik (szintetizálódik), ezt a glükózt fogja a növény felhasználni a 

további anyagcsere folyamatok során. Tehát a növény a fény szakaszban oxigént állít elő a 

többi élőlény számára, míg a sötét szakaszban a szén-dioxid átalakítása történik meg 

szőlőcukorrá (glükóz) /Calvin-ciklus/. A fényszakasz során a klorofill a 700 és a 680 

nanométeres hullámhosszú fényt megköti, mely során NADP+ + 2H+ + 2e- = NADPH + H+ 

reakció lejátszódik és a víz bontódik. A H+ ionok túlsúlya miatt ADP-ből ATP keletkezik. 

Míg a sötétszakaszban (Calvin-ciklus) a szén-dioxid lebontásához az ATP a fény szakaszban 

termelődik. 

Fehérjeszintézis 

A fehérjeszintézis mind növényi, mind állati sejtekben lezajlik. Ehhez szükség van 

információra, mely a DNS-ről származik; aminosavakra (sejtplazmában vannak), melyből 

felépül a fehérje; transzport ribonukleinsavakra (t-RNS), melyek az aminosavakat a felépülési 

helyre szállítják (minden aminosavnak külön t-RNS-e van); felépülési helyre, ahol polipeptid 

lánccal az aminosavak összekapcsolódnak –riboszóma-; és információs-RNS (m-RNS, 

messenger) is kell a szintézishez, mely biztosítja az információt a DNS és a riboszómák 

között.  
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A fehérjeszintézis folyamata:  

Információ átírás DNS-ről mRNS-re: DNS-ben tárolt információ alapján épül fel a 

fehérje az aminosavak sorrendje alapján, melyeket a bázishármasok23 formájában 

határoz meg a DNS. Az mRNS molekulára átíródik az információ, mely során az 

RNS polimeráz (a mRNS-t átíró enzim) a DNS egyik szálához kapcsolódik, 

széttekeri egy szakaszon és a bázisok sorrendje így át tud íródni az mRNS-re (ahogy 

korábban volt szó róla, RNS esetén nincs timin, helyette uracil bázis van). Ha az 

mRNS-re átíródott az összes, az adott fehérjét felépítő aminosavakra jellemző 

bázishármas, az enzim leáll és a DNS visszanyeri a kettős hélix szerkezetét. A mRNS 

molekula kilép a sejtmagból, és tovább halad a riboszómákhoz az információk 

birtokában. 

Aminosavak felvétele és szállítása: az aminosavak aktiválásával kezdődik ez a 

folyamat, melyhez az energia az ATP-ből származik és minden aminosavat más 

enzim aktivál (megfelelő aminosav a megfelelő tRNS-hez kapcsolódik). Miután az 

aminosav aktiválódott a tRNS szállítja el a fehérjeszintézis helyére. 

Fehérje felépítése aminosavak összekapcsolódásával: a riboszómákon történik a 

fehérje felépítés, ahol az mRNS és a tRNS találkozik egymással. A riboszóma 

leolvassa az információt az mRNS molekuláról és a megfelelő bázishármasú tRNS-t 

kapcsolja hozzá és a növekvő polipeptidláncban a megfelelő aminosavak 

összekapcsolódnak és a tRNS leválik a riboszómáról. A fehérje kezdő aminosava 

mindig a metionin, ha kész a fehérje, akkor egy enzim lehasítja a riboszómáról a 

metionin csoport után, és közben kialakul a fehérje szerkezete is. A folyamat 

lépéseinek elnevezése: iniciáció: mRNS és metionint szállító tRNS kapcsolódik a 

riboszómához; elongáció: polipeptidlánc hosszabbítás; termináció: polipeptidlánc 

befejezése (12. ábra). 

                                                 
23 Bázishármas: a DNS-ben tárolt a biológiai kódok jelei, melyek  

egy-egy aminosavat fejeznek ki. Húszféle aminosav van,  

de 64 féle bázishármas, így egy-egy aminosavat több bázishármas is  

kódol → aminosav kódszótár; például: UUU és UUC-fenilalanin,  

UGG triptofán; AUG-metionin. 

transzkripció 
transzláció 
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A fehérjén, hogy működőképes legyen, utólagos módosítások történhetnek, mint például 

molekulák kapcsolódnak hozzá az endoplazmatikus retikulumban vagy a Golgi-készülékben; 

negyedleges szerkezete kialakul; passzív fehérjéből aktív keletkezik egy kisebb polipeptidlánc 

rész lehasításával (pepszin, fibrin). 

 

 
12. ábra Fehérjeszintézis (Forrás: Heba Soffar) 

 

A felépítő folyamatok között megemlítendő még a zsírsavak szintézise is és a DNS szintézis 

(lásd következő fejezet). Az hogy hol zajlik a zsírsavak szintézise, mely során a szénhidrátok 

alakulnak át zsírsavakká, a szénlánc hosszától függ, 16 C atomszámig a citoplazmában 

történik meg a szintézis, afelett pedig az endoplazmatikus retikulumban vagy a 

mitokondriumban, ahol a 16 C számú zsírsav meghosszabbodik. Az emlősök szervezete nem 

tud előállítani többszörösen telítetlen zsírsavakat (csak egy telített kötésűt), ezért ez 

alacsonyabb rendű élőlényekből tudjuk bevinni (táplálkozással) a szervezetünkbe, ezek az 

esszenciális zsírsavak. 

Az oxigén igényes anyagcsere lebontó folyamatokat biológiai oxidációnak (sejtlégzés) 

nevezzük, a tápanyagok szén-dioxiddá és 

vízzé bomlanak le és közben energia 

keletkezik, melyet az ATP molekula tárol. 

A biológiai oxidációnak 3 nagy folyamata 

van: glikolízis, citrát-ciklus, terminális 
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oxidáció. Míg ha ez a folyamat oxigén nélkül, azaz anaerob módon játszódik le, akkor 

erjedési folyamatnak nevezzük. A szervezetünkben például harántcsíkolt izom esetén mindkét 

folyamat lejátszódhat. A lebontó folyamatok között a glikolízis, citromsav-ciklus, terminális 

oxidáció, tejsavas, alkoholos erjedés és a nitrogéntartalmú vegyületek lebontása fontos. A 

nitrogéntartalmú vegyületek lebontása alatt értjük az aminosavak lebontását is, ahol ammónia 

képződik, mely újabb aminosavak keletkezésének lehet kiinduló anyaga (vér → máj). A 

feleslegben lévő ammónia karbamiddá alakul, mely a májból a vérkeringésen keresztül a 

vesébe kerül, ahol kiválasztódik, és a vizelettel távozik. A szervezetben az aminosavak 

lebontása során 75% újrahasznosul a fehérje- és aminosav szintézisben. 

Biológiai oxidáció 

Glikolízis során a glükóz két triózzá oxidálódik és ezekből piroszőlősav keletkezik a 

citoplazmában, ez a folyamat mind aerob és anaerob körülmények között is lejátszódik. 1 mol 

glükóz lebontása során 2 mol piroszőlősav, 2 mol NADH+H+ és 2 mol ATP keletkezik (13. 

ábra).  
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13. ábra Biológiai oxidáció (Forrás: Nyitray, 2003) és Glikolízis (Forrás: ELTE, Jáger Katalin) 

 

A piroszőlősav további oxidációja során aerob 

körülmények között CO2 szabadul fel és 

acetilcsoport képződik, mely a koenzim-

A-hoz kapcsolódik és NADH+H+ 

keletkezik. Ezután a keletkezett acetil-
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koenzim A (acetil-CoA) a citromsavciklusba 

(Szent-Györgyi-Krebs ciklus) oxidálódik 

(mitokondriumban lezajló folyamat). Az 

acetilcsoport lehasad reakcióba lép az 

oxálecetsavval, vízzel és kialakul a citromsav és 

a folyamat „végterméke” ismét az oxálecetsav 

lesz, mely újabb acetilcsoporttal lép reakcióba 

és ez a körfolyamat játszódik le folyamatosan.  

 

Itt is 2 mol ATP keletkezik és NADH+H+, szén-dioxid lép ki a folyamatból és a keletkező 

köztitermékek egyéb bioszintézis kiinduló molekulái lehetnek (14. ábra).  

 
14.  ábra Citrátkör (Forrás: Forrás: ELTE, Jáger Katalin) 

 

Végül a biológiai oxidáció utolsó lépése a 

terminális oxidáció, mely szintén a 

mitokondriumban játszódik le és a 

citrátkör során keletkezett NADH+H+ 

hidrogén atomja reakcióba lép a légzésből 

Szent-Györgyi Albert magyar 
biokémikus és Hans-Krebs német 
biokémikus munkásságáról kapta a 
ciklus a nevét. Szent-Györgyi a 
biológiai oxidációt vizsgálta, hogy a 
különböző savaknak szerepe van a 
piroszőlősav oxidációjában; 1937-ben 
Nobel-díjat kapott, és a C- és a P-
vitamin biológiai tulajdonságait is 
vizsgálta. 
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származó oxigénnel és víz keletkezik és nagy mennyiségű energia is (34 mol ATP). Az ATP 

keletkezésében az elektronszállító rendszer is szerepet játszik, melynek tagja a citokróm 

(vastartalmú fehérje: hem csoport + fehérje), a hem vas ionja elektronokat felvéve 

redukálódik (Fe3+ → Fe2+), majd tovább adja a következő molekulának és oxidálódik (Fe2+ → 

Fe3+), végül az utolsó lánctag a víz keletkezésében játszik szerepet. 

A biológiai oxidáció során 1 mol glükóz molekula elbontásából 38 mol ATP keletkezik. 

 

Ha a piroszőlősav keletkezése után a reakció anaerob 

körülmények között játszódik le, akkor erjedési 

folyamatokról beszélünk, melyek a citoplazmában 

zajlanak le. A tejsavas erjedés során a szervezet nem tud 

elég oxigént előállítani az anyagcserefolyamathoz, így 

jöhet létre ez a fajta erjedés a vázizmokban (izomláz), 

vagy baktériumok, gombák működése során történik 

tejsavas erjedés a glükóz bontása során (tejsavtermelő 

baktériumok).  

Oxigén hiányában a NADH+H+ nem adja le hidrogén ionját és az acetil-CoA képződés is 

csökken, így az izmok működéséhez szükséges energiát a tejsav erjedése fedezi, de ez az 

energia kevesebb, mint tisztán glükózból nyert energia. 

A másik erjedési folyamat az alkoholos erjedés, ami kiemelendő a különböző erjedési 

folyamatok közül, ahol a reakció végeredménye szén-dioxid és etil-alkohol keletkezése. Az 

alkoholos erjedést a glükóz bontása során különböző mikroorganizmusok képesek végezni, 

mely technológiailag fontos a kelt tészták, alkoholok gyártása során (bor, sör). Mind az 

alkoholos és tejsavas erjedés során csak 2-2 ATP molekula keletkezik, mivel a 

piroszőlősavból azonnal enzimek hatására etanol illetve tejsav keletkezik. 

 

 

 

 

 

Tejsavas erjedés a 
savanyú káposzta, 
kovászos uborka, kefír, 
joghurt előállítása során 
történik. 
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A felépítő és lebontó anyagcsere folyamatok kapcsolódásai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 N2 H2O 

aminosavak 

fehérjék 

mononukleotidok 

nukleinsavak 

monoszacharidok 

poliszacharidok 

zsírsavak 

lipidek 

aminosavak hexózok, pentózok zsírsavak 

piroszőlősav 

acetil-Co-A 

citromsav-

ciklus 

NH3 H2O 

 

CO2 
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Feladatok 

1. Sejtes anyagcsere folyamatok jellemzője, írja a megfelelő betűt a megfelelő számhoz! 

(Megoldás:1) 

A) Felépítő folyamatok;   B) Lebontó folyamatok;  C) Mindkettő;   D) Egyik sem 

1. ATP igényes folyamat. 

2. Enzimek katalizálják. 

3. Biológiai oxidáció is ide tartozik. 

4. Ásványosítás folyamata is ide tartozik. 

5. Csak autotróf élő szervezetek képesek erre. 

6. Heterotróf élő szervezetekben zajlik le. 

7. A fehérjeszintézis is idetartozik 

 

2. Fehérjeszintézis jellemzője, írja a megfelelő betűt a megfelelő számhoz! (2) 

A) Transzkripció;   B) Transzláció 

1. A tRNS a megfelelő aminosavat felveszi. 

2. Információ átírás történik a DNS-ről az mRNS-re. 

3. Riboszómán játszódik le a fehérjeszintézis ezen folyamata. 

4. Elongáció során a polipeptidlánc meghosszabbodik. 

5. DNS kettős hélix szerkezete széttekeredik. 

6. Információ átírás a bázishármasok alapján történik. 

7. A fehérje aminosav sorrendje itt épül össze. 

 

3. Mondat kiegészítés! (3) 

mitokondrium, glükóz, erjedés, vese, víz, citoplazma, biológiai oxidáció, máj, etanol, 

terminális oxidáció 

Az anyagcsere folyamatok során a 

heterotróf élőlények kétféleképpen tudnak 

energiához jutni, oxigén jelenlétében 

……………..-val, míg anaerob 

környezetben ……………. folyamattal. 
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Mindkettő kiindulási anyaga lehet a ………………, de a végtermék aerob környezetben 

például a ………….., míg anaerob környezetben a …………. is lehet. A glikolízis a 

sejt……………-ban játszódik le, míg a terminális oxidáció a ………………..-ban. Az ATP 

nyerés szempontjából a legtöbb energiát termelő folyamat a ………………. 

Az aminosavak szintézise a ………..-ban is történik, míg a felesleges ammónia a 

……………… keresztül a vizelettel távozik. 

 

4. Egészítse ki a táblázatot, ha 1 mol glükóz elbontása történt meg! (4) 

Folyamat neve Végtermék neve  ATP nyereség Mely szövetben játszódik le? 

Tejsavas erjedés    

Biológiai oxidáció    

 

5. Egészítse ki a táblázatot! (5) 

Glikolízis A folyamat végterméke a ……….. 
A ……… lebontásának első szakasza. 

A folyamat a ………. játszódik le. 

Citrát-ciklus A folyamatba ………… a molekulák 
lépnek be. 
Körfolyamat, melynek a végterméke a 
………… 

Ez a folyamat a benne keletkező 
………..-ról kapta a nevét. 
Folyamat a 
……..plazmaállományban 
játszódik le. 

Terminális 
oxidáció 

Ebben a folyamatban keletkezik a 
legtöbb …….. 

A folyamat végterméke a ……. 

Erjedés A folyamat végterméke lehet a szén-
dioxid és ……….. 
A folyamat végterméke lehet a 
……………, mely az izmainkban 
halmozódik fel. 

Intenzív izommunka során 
bekövetkező ……… folyamat. 
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Sejtosztódás 
 

Az eukarióta sejtek életciklusa két részre osztható, van a nyugalmi fázis és a sejtosztódási 

fázis (mitózis). A nyugalmi fázis első részében (G1) a sejt növekszik, gyarapszik; mRNS, 

enzim- és struktúrfehérjék képződnek; a 2. részben (S) DNS és fehérje szintézis történik meg; 

a 3. szakaszban pedig felkészül a sejt az osztódásra, mRNS és osztódáshoz szükséges fehérjék 

keletkeznek (G2) (15. ábra). Így az első szakaszban a kromatinállomány alakul ki, míg a 

mitózisban kromoszómákká változik. A sejtciklus ideje változó, átlagosan 24 óra (a G1 

szakasz 11 óra, az S 8 óra és a G2 4 óra). Egyes sejtek nem osztódnak, csak növekednek, 

ilyen például a növények esetén az állandósult szövetek, és az ember esetén az idegsejtek. (A 

sejtek halála két útvonalon tud bekövetkezni, egyik a kóros, mely során valamilyen külső 

tényező hatására (oxigén hiány, mechanikai sérülés, kémiai szerek) történik meg a sejthalál 

(nekrózis), másik pedig a programozott (apoptózis), mely során a szervezet az elöregedett, 

használhatatlan sejteket emészti fel. 

 
15. ábra A sejtciklus 

 

A DNS (dezoxiribonukleinsav) megkettőződése (replikáció) során a DNS szál széttekeredik 

(giráz enzim széttekeri, helikáz szétválasztja a két DNS szálat), így mindkét szál alapjául 

szolgál egy-egy új szál szintéziséhez. 

Ezután a DNS polimeráz megkezdi mind 

két szál esetén a polinukleotid-láncok 

felépítését (adenin-timin, guanin-citozin). 

Ha az új szál szintézisénél probléma 
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adódik, a javító enzimek felismerik a hibát, széttekerik az új DNS szálat és kijavítják a hibát. 

Ha a hiba nem ismerődött fel, pontmutáció következik be. A DNS megkettőződésével a 

genetikai információk tovább adódnak. Az öröklődés során a centrális dogma érvényesül, 

mely során a tulajdonságok meghatározása egyirányú: DNS→mRNS→fehérje-tulajdonságok 

kifejeződése.  

 

DNS a genotípus, mely az egyes tulajdonságok kialakulásáért felelős.  

Gén: fehérjét meghatározó DNS szakasz, allél: gén változata, fenotípust a genotípus és a 

környezet hatása együttesen alakítja ki. A fajok összes génjét genomnak nevezzük (haploid 

kromoszómaszám). 

Kromoszómaszerelvény (n) a kromoszómák egyszeres sora a 

sejtben, melynek száma, megjelenése és géntartalma fajra 

jellemző.  

Haploid (n): egyszeres kromoszómaszerelvényű sejt (ivarsejtek, spórák), mitózissal 

osztódnak. Diploid (2n): kétszeres kromoszómaszerelvényű sejt (zigóta, növényi és állati testi 

sejtek), mitózissal és meiózissal osztódnak. 

Ha a kromoszóma tulajdonságait kialakító két allél azonos tulajdonságot hordoz, akkor az 

utód tulajdonságira vetítve homozigóta lesz, ha a tulajdonságok különbözőek, akkor 

heterozigóta lesz.  

Ha az allélpár egyik tagja meghatározóbb, akkor az lesz a domináns allél, az elnyomott pedig 

a recesszív allél lesz. Ha egyforma erősségűek az allélok, akkor pedig köztes, intermedier 

tulajdonságok alakulnak ki. 

Mitózis (számtartó osztódás) 

A mitózis során a G2 fázisban megkettőződött DNS két sejtbe kerül, az új sejtekben mind az 

anyai, mind az apai kromatidák megtalálhatóak, így a tulajdonságok átöröklődnek az 

utódokba (élőlények testi sejtjei és a 

magasabb rendű növények ivarsejtjei).  

A mitózis négy szakaszra osztható; 

profázis, metafázis, anafázis, telofázis.  

Mi a kromoszóma 

fogalma? 
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 A profázis (előszakasz) során a kromoszómák megjelennek, maghártya eltűnik és az 

osztódási orsó kialakul, majd a kromoszómák kromatidájához egy-egy húzófonál 

tapad.  

 A metafázis (középszakasz) során a kromoszómák egy síkba rendeződnek.  

 Az anafáziskor (utófázis) a kromoszómák a centroméráknál szétválnak és a 

kromatidák a sejt két ellentétes része felé húzódnak.  

 Végül a végfázisban (telofázis) kialakul a két külön sejt egy-egy magvacskával, 

maghártyával. 

A sejtosztódás eltérő a különböző élőszervezeteknél, a csillósok és egyéb egysejtűek esetén 

amitózis történik, amikor a sejtosztódás kromoszómák nélkül zajlik le, csak a sejtmag 

kettéválik (16. ábra). 

 

 
16. ábra Sejtosztódás: Mitózis (Forrás: Deák, 2004) 

Meiózis (számfelező) 

Az ivarosan szaporodó élőlények ivarsejtjei és növények spóraanyasejtjei meiózis úton 

szaporodnak. Ez az osztódési forma biztosítja a változatosságot az ivarosan szaporodó 

eukarióta sejtek esetén és biztosítja a megfelelő számú kromoszómát. A meiózis 2 fő 

szakaszból áll (17. ábra). 

Az első szakasza szintén 4 fázisra osztható (mint a mitózisban): 

 Profázis:  

o kromoszómák a maghártyához tapadnak, 

o apai és anyai 

kromoszómák párosodása 

megindul, 
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o crossing over, allélkicserőlédés: kialakul a négy kromatidás kromoszóma, 

génkicserélődés (homológ rekombináció), a kromatidák átkereszteződnek, 

letörnek majd újra egyesülnek, 

o elindul a párosodott kromoszómák szétválása, maghártya felbomlik. 

 Metafázis: a kromoszómák egy síkba rendeződnek, de itt egy fonál tapad egy 

kromoszómához szemben a mitózissal, kromoszóma szétválás elkezdődik. 

 Anafázis: apai és anyai eredetű kromoszómatagok a sejt ellentétes felébe kerülnek. 

 Telofázis: A sejtek sejthártyája kialakul és két új sejt jön létre. Az első fő fázis végére 

2 sejt keletkezett, és nem történt DNS megkettőződés. 

A második fő fázis során a DNS megkettőződés és sejtosztódás történik meg (hasonló a 

mitózishoz), ahol így már négy haploid sejt fog keletkezni. 

 

 
17. ábra Sejtosztódás (Forrás: Deák, 2004) 

 

A megtermékenyítés során a haploid ivarsejtek egyesülnek, így a zigótában diploid állapot 

alakul ki. A zigótában a kromoszómák egyik fele apai a másik fele anyai eredetű. Az utód 

szöveti sejtjei számtartó osztódással fejlődnek ki. Számos tulajdonság kifejlődhet az 

utódokban (223 féle ivarsejt alakulhat ki), melyet tovább növelhet az allélkicserélődés. Így a 

szülőktől eltérő, új kombinációk 

alakulhatnak ki az utódokban, ezt az új 

kombinálódást rekombinációnak 

nevezzük. 
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Feladatok 

 

1. Melyik fogalom tartozik a meghatározáshoz? (Megoldás: 1) 

A. Genotípus 

B. Fenotípus 

C. Recesszív allél 

D. Domináns allél 

E. Homozigóta 

1. Csak homozigótában jelenik meg az általa kódolt tulajdonság. 

2. A látható, megjelenő tulajdonságok összesége. 

3. Heterozigótában is megjelennek a benne kódolt tulajdonságok. 

4. A homológ kromoszómák azonos génhelyén azonos allél van. 

5. A gének összesége alakítja ki. 

 

2. A meiózis mely szakasza tudja növelni még az utódok változatosságát? (2) 

……………………….. 
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Növények általános felépítése 
 
A növények országába a többsejtű, eukarióta szervezetek tartoznak, melyeknek a 

legegyszerűbb tagjai például a moszatok, melyek sejtjei egysejttársulatot alkotnak. A náluk 

fejlettebbek a telepes testszerveződésű növények (mohák), melyeknél az anyagforgalom az 

egész növényen végig halad. Végül pedig a hajtásos növények következnek (harasztok-

páfrány), melyek a legfejlettebbek, ezen növények sejtjei között vannak osztódó és állandósult 

szövetek is. Az evolúció során a harasztok voltak nagyobb részben a Földön, melyek 

spórákkal szaporodtak, melyek, létrehozták az előtelepet, majd ezen kialakultak a női- és 

hímivarsejtek, megtermékenyült, zigóta állapotba került, majd a csíra kicsírázott és kialakult 

az új haraszt (18. ábra). Az evolúció előrehaladtával a nyitva- és zárvatermő növények 

hódítottak tért a Földön, mivel a harasztok esetén a megtermékenyítés vizes közegben történik 

szemben a nyitva és zárvatermőkkel. A növények többsége autotróf élőlény, azaz szervetlen 

anyagból állítják elő maguk számára a szerves anyagokat a fény vagy kémiai energia 

felhasználásával (auto=önerő). 

 
18. ábra Harasztok egyedfejlődése (Forrás: Web 8) 

 

 

Növényi szövetek 

Szövetek az azonos funkciót betöltő 

sejtek csoportja. A sejtek hasonló alakúak 
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a szövetekben. Az egyedfejlődés során a sejtek alakja differenciálódik a génműködés miatt, 

más-más gének aktívak, így más-más információ íródik át az mRNS-re, és ez alapján 

szintetizálódnak a fehérjék. A növények esetén az osztódó szövetekből alakulnak ki az 

állandósult szövetek (19. ábra). 

 
19. ábra A növényi szövetek csoportosítása 

 

Az osztódó szövetek a növények legfiatalabb szövetei, vékony sajtfalú, nagy sejtmagvú sejtek 

összesége, melyek között nincs sejtközötti 

állomány. Fő előfordulási helyeik: 

hajtásokon, gyökércsúcson, kambiumban, 

interkaláris osztódásoknál (szárcsomók), 

illetve a növényi sérülések esetén, ahol az 
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állandósult szövetek vissza tudnak alakulni osztódó szövetté, míg a sérülést kijavítják. Az 

osztódó szövetek sejtjei zöld színtesteket nem tartalmaznak.  

 

A bőrszövet a növény felületén található, beborítja a növényt, ezáltal elhatárolja a külvilágtól 

és egyben össze is köti azzal. Egy sejtrétegűek, nagy sejtméretűek és egymás mellett szorosan 

helyezkednek el a sejtek. A bőrszöveti sejtek sem tartalmaznak zöld színtesteket, kivétel a 

gázcsere nyílások zárósejtjei. A hajtás bőrszövetei a levelet, szárt borítják, vízhatlan kutikula 

réteg is boríthatja, mely a kiszáradástól védheti meg a növényt. Itt találhatóak a 

gázcserenyílások, melyek a párologtatást szabályozzák, a fotoszintézisben is közre játszanak 

(szén-dioxid felvétel és oxigén leadás). A gázcserenyílások a levél fonákján találhatóak. Ezzel 

szemben a gyökér bőrszövet esetén nincsenek gázcsere nyílások, itt gyökérszőr nyúlványok 

találhatóak, melyek növelik a felszívást a talajból (20. ábra). 

 

Szállítószövetek hosszú, megnyúlt sejtek, melyek a tápanyagok szállításában vesznek részt a 

növény szövetei/részei között. A szállítószövetek nyalábokba rendeződnek (edénynyalábok), 

melyek zártan helyezkednek el egyszikű növény esetén, nyíltan kambium réteggel kétszikű 

növény esetén. Ha az edénynyalábok szórtan helyezkednek el a szárban, akkor egyszikű a 

növény, ha szabályosan helyezkednek el, akkor kétszikű. A szállítás alapján a szöveteket két 

csoportba oszthatjuk: fa- és háncsrész. A farész a gyökértől szállítja a szervetlen anyagokat a 

hajtás felé a vízszállító sejtek és csöveken (a vízszállító sejtek közötti sejtfal megszűnik és 

csővé alakul) keresztül.  A háncsrész esetén a szerves anyagok áramlanak a növényben a 

rostasejteken és rostacsöveken keresztül. A rostacsövek esetén kísérő sejtek is lehetnek a 

csövek felületén, melyek szabályozzák az oldatok áramlását a csövekben. Az 

edénynyalábokban befelé a farész található, kifelé a háncsrész, a levélben az erezetben 

találhatóak. 
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20. ábra Növényi szövetek (Web: 9)  

 

Alapszövetek közé tartoznak azok a szövet típusok, melyek sem bőr, sem szállítószövetek 

közé nem tartoznak.  

 Táplálékkészítő alapszövet sejtjei zöld színtesteket tartalmaznak és sejtjei között 

üres terek találhatóak (járatok). A sejtek falai átjárhatóak a gázok és oldatok 

részére, a járatokban levegő található, melyet a növény felhasznál a 

fotoszintézishez.  

 Raktározó alapszövetek nagy, tágüregű sejtekkel rendelkeznek, melyekben 

keményítőt, cukrokat és olajokat tárol a növény fénytől elzártan. Ezeket használja 

fel az évelő növény tavasszal a kihajtáskor, a csírában található tápanyagot pedig a 

csírázás során hasznosítja a növény. Ilyen növényi szövetek lehetnek a gumókban, 

gyökerekben, magvakban.  

 A kiválasztó alapszövetekben találhatóak a felesleges vagy káros 

anyagcseretermékek 

kristályzárványokban 

(illóolajok, tejnedv, kalcium-

oxalát).  
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 A szilárdító szövetek nevében benne van a funkciója, mely a növény stabilitását 

biztosítja, a sejt falai vastagok. Két típusa van: kollenchimák: sejtfal sarkai 

megvastagodtak, szklerenchimák: sejtjei elhaltak- len, kender.  

 A víztartó alapszövetek sejtjei vékony falúak és nagy sejtméretűek a víztárolására 

alkalmasak, főleg a szárazságtűrő növényekben fordul elő nagy mennyiségben 

(kaktusz, kövirózsa).  

 Átszellőztető alapszövet vízinövények esetén található, ahol a sejtek között nagy 

légjáratok találhatóak, ezzel is a növényt a vízfelszínén tartják (tavirózsa). 

A növények szervei 

Vegetatív szervek: 

Gyökér:  

 Feladata: növény rögzítése, víz és szervetlen anyagok felszívása, tartalék tápanyag 

raktározása. 

 4 zóna: osztódási, megnyúlási, felszívási, szállítási. 

 Egyszikű: mellékgyökér rendszer, 

 Kétszikűek: fő és oldalgyökerek. 

Szár:  

 Hajtás tengelye, tartja a növényi szerveket, szállít, felfelé irányítja a növekedést. 

 Részei: bőrszövet, alapszövet és központi henger (edénynyalábok). 

 Módosulatai: szárgumó: burgonya; hagyma: vöröshagyma; tüske: rózsa; ágkacs: szőlő. 

Levél: 

 A szár oldalirányú növekedési szerve. 

 Feladata a fotoszintézis, gázcsere, párologtatás. 

 Részei: levélnyél, levéllap (fonák, szín). 

 Típusai: sziklevél, allevél 

(hagyma), fellevél (toklász). 
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Reproduktív szervek: 

Termés és mag: 

 Zárvatermők esetén a megtermékenyítés után létrejövő képződmény: valódi: csak a 

termő játszik szerepet kialakításban: például hüvelytermés, bogyótermés (szőlő, 

paprika); áltermés: termőlevélen kívül más növényi rész is szerepet játszik a 

kialakításban (alma, csipkebogyó).  

 Fajfenntartás. 

 Mag: a megtermékenyített magkezdeményből alakul ki. 

Virág: 

 Módosult levelekből álló szaporító hajtás (21. ábra).  

 Mag és termésképzésben van szerepe. 

 Egylaki növény: porzós és termős virág egy növényen van (erdeifenyő). 

 Kétlaki növény: külön növényen van a porzós és a termős virág (fűzfa). 

 Virágok színét a sziromlevélben lévő szerves vegyületek szabják meg (pl. antociánok). 

Fehér virág esetén légüres tér található. 

 A virágokban, ha a termőlevél nem zárul magházzá, akkor nyitvatermők törzsébe 

tartozik a növény (fás szárúak-örökzöldek és általában egylakiak). 

 A zárvatermők esetén a sziklevelek összenövésével kialakul a termő és magházat 

alkot. 

 
21. ábra Virág részei (Forrás: Web 10) 
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Nyitva és zárvatermők összehasonlítása: 

 Nyitvatermők Zárvatermők 
Sziklevél szám Sok 1-2 
Gyökérzet Főgyökeres Fő és mellékgyökeres is lehet 
Szár típus Fás Fás vagy lágy 
Levél Tűlevél és örökzöld Lombhullató vagy örökzöld 
Virág Termőlevelek nyitottak, 

csak ivarlevél található, 
egyivarú virágok, szél által 

porzódnak 

Mind ivarlevél és termőlevél (zárt) is 
található, egy vagy kétivarú virágok, 
széllel és/vagy rovarokkal porzódik 

Termés Nincs termés, csak 
magkezdemény egy 

termőlevélen 

Van termés, egy vagy több 
magkezdemény a termőben 

 
 

Egy- és kétszikű növények összehasonlítása: 

 Egyszikű Kétszikű 
Sziklevél 
szám 

1 2 

Gyökérzet Mellékgyökeres Főgyökeres 
Szár típus Főleg lágy; alig elágazó, 

szétszórt edénynyalábok 
Fás vagy lágy, dúsan elágazó szár, 

szabályosan elhelyezkedő 
edénynyalábok 

Levél Mellékerezetes Főerezetes 
Virág Egynemű Kettős virágtakaró (csésze, párta) 
Például Liliomok, torzsavirágúak Rózsa, szegfű 

 
 

 
 

Keressen példákat egy- és 

kétszikű növényekre! 
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Feladatok 

1. Az alábbi ábrákon milyen fajta növényi részek láthatók (egy- vagy kétszikű) és 

nevezze meg a növényi szöveteket, melyek betűkkel jelzettek! (Megoldás: 1) 

 
 

2. Az 1. feladatban betűkkel jelölt növényi szövetekre mely állítások igazak, 

betűjeleket írja mellé! (2) 

1. Gázcserenyílások vannak rajta. 

2. A sejtjeiben sok zöldszíntest van. 

3. Sejtjei szorosan egymás mellett helyezkednek el, általában egysejt sor rétegben. 

4. Szerves anyagokat szállítja. 

5. Tápanyagot raktározhat. 

6. Vizet szállítja. 

7. Csak kétszikű növényekben van. 

8. A növény közepe fele helyezkedik, nem pedig kifele. 

9. A levelektől ebben szállítódik a tápanyag a növény többi részéhez. 

10. Elhalt, megnyúlt sejteket 

tartalmazhat, melyek a 

növény szilárdságát 

biztosítják. 
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Állati szövetek 
 

Az állatok országába tartozó élőlényekre igaz, hogy eukarióták, általában többsejtű élőlények, 

melyek heterotrófok, azaz szerves anyagok kellenek az anyagcserefolyamataikhoz, energiát a 

sejtlégzés során a lassú oxidációval nyerik. Az állati szöveteket négy nagy csoportra tudjuk 

osztani: hámszövet, kötő- (rostos kötőszövet, zsírszövet, vérszövet) és támasztószövet (csont-, 

porcszövet), izom- és idegszövet (22. ábra). 

 
22. ábra Gerincesek szövetei (Forrás: depositphotos) 

Hámszövet 

A hámszövet borítja az állati test külső és 

belső felszínét. A hámszövet sejtjei is 

szorosan egymás mellett helyezkednek el, 

felépítésük és működésük alapján tudjuk 

csoportosítani. 
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Felépítésük alapján egy és többrétegű hámszövetek lehetnek.  

 Az egyrétegű hám nevében is foglaltatik, hogy egy sejtsor rétegben helyezkednek 

el, általában nagy védelmet nem nyújtanak, de az anyagáramlás ezen keresztül 

folyik. Az egyrétegű hám esetén három különböző alakot különböztetünk meg (23. 

ábra):  

 

23. ábra Egyrétegű hám alakjai 

 

o laphám (A): vékony sejtek, könnyen átjárható (légzési gázok, víz: 

légzőfelületen-tüdőhólyagocskák, hajszálerek);  

o köbhám (B): a sejtek mérete hasonló mind szélességben, mind hosszúságban, 

ilyen sejtek főleg a vesecsatornák belső felszínén, bőr estén fordulnak el;  

o hengerhám (C): a sejtek henger/oszlop alakúak, egyes gerinctelen állatok 

kültakaróját alkotja vagy a bélcsatorna belső oldalán található. Többségében a 

hengerhámot csillók borítják (csillós hengerhám), mely segíti a bélben a 

tápanyagok felszívódását növelve a hengerhám felületét, légcsövet is béleli, 

ahol segíti az idegen anyagok felfelé való továbbítását (söprését), ezzel is 

akadályozva, hogy a tüdőbe kerüljön, illetve a petesejt továbbítását segíti a 

petevezetékben. Gerinctelenek esetén a laposférgeknél segíti a mozgását. 

 

 Többrétegű hámszövet esetén a hámszövetek egymáson és egymás mellett is 

elhelyezkednek, az egyrétegű 

hámszövethez képest sokkal 

jobb védelmet nyújtanak a 

felszínen, de az 

anyagtranszport rajtuk 
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keresztül nehezebb a többsejt réteg miatt. Csak a gerincesek esetén fordul elő ez a 

típusú szövet. Több réteg esetén az alsó rétegben lévő sejtek folyamatosan 

osztódnak, ezáltal biztosítják az állandó sejtréteget, hogy a felső rétegben 

elpusztult sejtek helyére újak kerülnek. Egyes gerincesek esetén a felső réteg 

szarut is tartalmaz, a felső réteg elhaló sejtjei szarupikkelyekké alakulnak, így 

jobban véd a külső környezeti tényezőktől, például a kiszáradástól.  

Működésük alapján négy csoportba oszthatók a hámsejtek: 

 Fedőhám: a testfelületet borítja (bőr) vagy a zsigeriszervek üregeit béleli 

(bélcsatorna), fő feladata a védelem. 

 Mirigyhám: váladékot termel, mely kikerül a hámszövetből, a kikerülés esetén 

megkülönbözetünk belső elválasztású (endokrin) mirigyhámokat, ahol a váladék a 

testfolyadékok útján kerül ki (vér, nyirok), ezek általában hormonok, melyek más 

szervek irányításában vesznek részt. A külső elválasztású (exokrin) mirigyhámok 

esetén a (mirigy) végkamrák termelik a váladékot, melyek a kivezető csövön 

keresztül a kerülnek ki a környezetbe (belső vagy külső testfelületre) (verejték, 

emésztőnedvek, nyál). 

 Felszívóhám: középbél belső 

felszínén található, ahol a 

megemésztett tápanyagok 

felszívódása történik a megnövelt 

felületen keresztül a mikrobolyhok 

segítségével (24. ábra). 
24. ábra Csillós hengerhám (Forrás: Todd Straus and 

Vladimir Osipov) 

 Érzékhám: a különböző külső és belső ingereket felveszi, jellé alakítja 

(ingerületté), ilyen például a 

szaglóhám vagy a retina 

(szem esetén a fényérzékeny 

ideghártya). 
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Kötő- és támasztószövet 

Ezen szövetek rendelkeznek sejt közötti állománnyal, szilárd vagy kocsonyás 

alapállományból és kötőszövetes rostokból (kollagén, elasztin) állnak. Kötőszövetek közé 

tartoznak a lazarostos-, tömött rostos kötőszövet, zsírszövet és a vér. A támasztószöveteket 

alkotja a porc és csontszövet. 

Kötőszövet: 

 Laza rostos kötőszövet esetén a sejt közötti állomány rostjai laza hálót képeznek, 

szabálytalanul helyezkednek el, rostjai között vérér és idegvégződések találhatóak. 

Szinte minden szervünk esetén megtalálható, mivel funkciója a szervek rögzítése, 

elválasztása (mellhártya), hézagok kitöltése és a hámszövetet is táplálja.  

 A tömött rostos kötőszövet (ínszövet) esetén a rostok szorosan egymás mellett 

rendezetten helyezkednek el (kötegekben), ezáltal a különböző irányú 

húzóerőknek ellenállnak. Feladata az izmok és csontok összekapcsolása.  

 Zsírszövet raktározza el a zsírokat, főleg a neutrálisokat (pl. trigliceridek). A fehér 

zsírszövetek sejtjeiben egy nagy zsírcsepp található, a tápanyagot raktározzák, 

mechanikai védelmet nyújtanak és hőszigetelnek is. A barna zsírszövetek is 

energiát raktároznak, hőtermelésben is szerepük van, itt több apró zsírcsepp 

található a sejtekben. A téli álmot alvó állatok esetén ez adja az energiát a tavaszi 

ébredéshez. 

 Vérszövet egy speciális kötőszövet, mivel folyékony, sejt közötti állománya a 

vérplazma, sejtes elemei a vörösvértestek, fehérvérsejtek (van sejtmag, mely alakja 

lehet egyszerű kör és lebenyes), vérlemezkék, itt is találhatóak fehérjerostok 

(fibrinogén) kolloid állapotban, melyek véralvadás során fibrinné alakulnak. A 

vérszövet feladata az oxigén/szén-dioxid, tápanyag szállítása a szervezetben, az 

idegen anyagok elleni védekezés. 

Támasztószövet: 

 Csontszövet esetén a sejt közötti 

állományban főleg vízben nem 

oldódó szervetlen sók találhatók 
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(kalcium-foszfát), melyek biztosítják a csontok szilárdságát, emellett kis 

mennyiségben kötőszöveti rostok, melyek egyfajta rugalmasságot is adnak a 

csontszöveteknek. A csontszövetek esetén érhálózat is van, erek körül centrikusan 

helyezkednek el a csontsejtek (25. ábra). A porcszövettel ellentétben a csontszövet 

tápanyagellátása jó, így sérülés esetén gyorsan képes regenerálódni. 

 

 

25. ábra Csontszövet (Forrás: Web 11) 

 

Porcszövet esetén a porcsejtek csoportokba rendeződnek és a sejtközötti állományban 

kötőszöveti rostok találhatóak, ezáltal a porcszövet rugalmas és egyben szilárd is, benne nincs 

tápanyagáramlás, így a tápanyag felvétel a környezetéből történik, emiatt is van, hogy a 

porcszövet sérülés esetén nehezen regenerálódik. Ilyen porcszövet található a csontok ízületi 

felszínén, gégében, légcsőben, fülkagylóban és az orrban. 

Izomszövet 

Izomszövetek a szervezet és szervek mozgatásában játszanak szerepet. Sejtjei megnyúltak, 

kevés a sejt közötti állomány, citoplazmájában fehérjefonalak találhatóak, melyek az izom 

mozgatásában (összehúzódás-elernyedés) vesznek részt (aktin-vékony, miozin-vastag szálú) 

azáltal, hogy egymáson elcsúsznak a 

fehérjefonalak. A mozgás során a kémiai 

energia mechanikai energiává alakul át, a 

mozgáshoz nagy mennyiségű energia 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

59 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

kell, így a sejtek sok mitokondriumot tartalmaznak. Az izomszöveteknek három fajtája van: 

sima-, harántcsíkolt- és szívizomszövet.  

 Simaizomszövet: hosszúkás, orsó alakú sejtekből épül fel, a sejtmag középen található. 

Lassú, kitartó, gyenge mozgásra képes, nem fáradékony, így főleg a belső szervek 

mozgatásában vesz részt (légutakban, erek falában, tápcsatornában) illetve férgek és 

puhatestűek esetén a bőrizomtömlőben is van. Akaratunktól függetlenül is működik. 

 Harántcsíkolt izomszövet (vázizom): a sejtjei hosszúkásak, ahol a sejtmagok az 

izomsejt falánál helyezkednek el, míg a citoplazmát főleg a fehérjefonalak uralják. 

Ebből is következik, hogy erőteljes mozgásra képesek ezek az izomszövetek, de 

gyorsan ki is fáradnak ennek következtében. Akaratunkkal tudjuk irányítani a 

vázizmainkat. 

 Szívizom egy speciális harántcsíkolt izomszövet, ahol a harántcsíkoltság ferde lefutású 

(szemben a vázizommal, ahol keresztbe futnak), a gerincesek szívében a legnagyobb 

tömegben megtalálható szövet. Egyesíti magában a sima és harántcsíkolt izomszövet 

pozitív tulajdonságait: gyorsan reagál, de kitartó működésre képes. 

Idegszövet  

A szervezet külső és belső ingerek hatására reagál, ha a szervezet ingerületi állapotba kerül, 

változik az anyagcsere. Az ingerületet a szervezetben az idegszövet továbbítja és dolgozza fel, 

mely neuronokból (idegsejt) és gliasejtekből áll. Az ingerület átvitele során az idegsejtek 

hártyáján az ionáteresztőképesség megváltozik, és akciós potenciálhullám fut át. Az 

idegsejtek nyúlványos sejtek, melyeknek a központi részük a sejtmagot tartalmazó sejttest, 

elágazó nyúlványaik a dendritek, melyek felveszik az ingert és továbbítják a sejttestbe, az 

idegsejtek másik nyúlványa a kevésbé elágazó axon. Az axonon az ingerület az axon vég felé 

halad. Az axon körül helyezkednek el a gliasejtek nyúlványai feltekeredve, ez a velőshüvely, 

mely gyorsítja az ingerület áthaladást. Az 

idegszövet kapcsolatot teremt a szervezet 

és a külvilág között, működésük alapján 

lehetnek érzőneuronok, 

mozgatóneuronok, asszociációs neuronok. 

Mi a mitokondrium és mi a fő feladata? 
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Feladatok 

1. Nevezze meg a képen láható szöveteket (A-F) (F1-F2 szöveti részeket)! (Megoldás: 1) 

 (Ábrarészlet forrás: Pearson Education) 

 

 
 

a) Mi a különbség az A és B-vel jelzett szövet típusok között? 

 

b) Mi a feladata a C-vel, D-vel jelölt szövetnek? 

 

c) Miért regenerálódik nehezen az E-vel jelölt szövet? 
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2. Az alábbi izomszövetek melyik típusba tartoznak és írjon 2 fő különbséget közöttük! 

(2) (Ábrarészlet forrása: 123RF)  
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Emlősök létfenntartó szervrendszerei I.  
 

Az emlősök esetén a sejtek többsége nem lép kapcsolatba közvetlenül a külső környezettel, 

így a megfelelő belső környezet kell a különböző szövetek működéséhez, melyet a 

homeosztázis biztosít (belső környezet dinamikus állandósága). Ezt a belső környezetet a 

testfolyadékok is biztosítják, melyeket három részre tudunk osztani: intracelluláris (sejten 

belüli), intersticiális (sejtek, szövetek közötti) és intravazális (keringési szervrendszeren 

belüli, pl. a vérplazma). A testben ezt az egyensúlyt az önfenntartó működés biztosítja, mely 

során a különböző szövetek összhangban működnek kezdve a kültakaró szervrendszerével, a 

táplálkozási szervrendszereken át a kiválasztó szervrendszerekig a tápanyagáramlás, ozmózis 

nyomás fenntartása, kémhatások és a védekezési módok mellett.  

 

Bőr 

A bőr azon kívül, hogy a testünk védőrétege, emellett számos hasznos működést is végez, 

azáltal, hogy kapcsolatban van a környezettel. A káros hatások elleni védelem alatt, olyan 

környezeti tényezőket kell érteni, mint a hideg, meleg, káros sugárzás, kórokozók, kiszáradás. 

Az anyagcsere forgalomban is van szerepe, egyes anyagok kiválasztásával, zsírok 

raktározásával; hőháztartást is szabályozza. A bőrt három réteg alkotja: felhám, irha, bőralja 

(26. ábra).  

 

A felhám többréteg elszarusodó laphámból áll, a felső 

részen lévő elszarusodó rész véd a kémiai és mechanikai 

hatásokkal szemben illetve gátolja, hogy kórokozók 

jussanak a szervezetbe (épp felület esetén). A felhámban 

lévő pigment sejtek adják a bőrünk színét, festékanyaga a 

melanin, mely elnyeli az UV sugarakat, 

ha több Nap éri a bőrt, fokozódik a 

festékanyag termelés, ezáltal barnul a bőr. 

Ezáltal védve vagyunk bizonyos mértékig 

az UV sugárzástól (nem terjed ki a test 

Minél nagyobb az UV sugárzás 
az adott területen, annál sötétebb 
a bőrszín jellemző az ott élő 
népcsoportra (Afrika, Ausztrália 
őslakosai). A mérsékelt övben 
kisebb az UV sugárzás mértéke, 
így világosabb az emberek 
bőrszíne. 
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belső szöveteire), de túlzott kitettség az UV sugárzásnak káros, mivel a sejtek DNS-e sérül. A 

D-vitamin szintézise a bőrön át történik meg. 

A szőr és a köröm a felhám 

szaruképződményei, a szőr a szőrtüszőkben 

képződik (ez már az irharétegben van vagy 

akár képes lehatolni az bőralja rétegbe is). 

 

Irharéteg fő halmaza a lazarostos kötőszövet, mely a bőrrugalmasságához hozzájárul, illetve 

biztosítja a tápanyag ellátást a hámsejtek esetén, az érhálózata részt vesz a hőszabályozásban, 

azáltal, hogy melegben/sportolás során az erek kitágulnak, több hő leadása történik, hűl a 

szervezet, míg hidegben az erek összeszűkülnek, csökken a hőleadás. 

Bőralja réteg az izomhoz, csonthoz kapcsolja a bőrt, egyes részeken zsírt raktároz, ezek a 

részek mind nemtől, kortól, genetikától és életmódtól is függnek (nőknél főleg a mell, csípő és 

combtájékon, míg férfiaknál a has tájékon található több zsírszövet). 

 
26. ábra Bőr (Forrás: Web 12) 

 

Légzés 

A légzés során a szervezet oxigént vesz 

fel a biológiai oxidációs folyamataihoz, 

mely közben szén-dioxid keletkezik. Az 

Libabőr: A szőrtüszőnél lévő 
szőrmerevítő izom hideg hatására 
összehúzódik, és a szőr feláll. 
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oxigén felvétel függ a szervezet működési intenzitásától (erőteljesebb izommunka). A levegő 

a légzés folyamán a tüdőbe kerül, ahol megtörténik a gázcsere és az oxigén a vér segítségével 

eljut a különböző szövetekbe illetve szövetekből a szén-dioxid vissza a tüdőbe. Így a légzés a 

homeosztázis fenntartásának egyik fő eleme. Az emlősök légzőrendszerébe tartozik az 

orrüreg, garat, gége, légcső, hörgők és a tüdő (27. ábra).  

 

Az orrüregbe bekerülő levegő az orrkagylókon halad keresztül, ahol a nyálkahártyával 

érintkezve felmelegszik és nedvesedik, az orrüreg emellett a levegőben lévő apró szemcséket 

is kiválasztja a levegőből (por és egyéb szilárd szemcsék) az orrszőrök, a nyálkahártya és a 

légút csillós hámja segítségével. Az orrüreg a homloküreggel és az arcüreggel is kapcsolatban 

van, melyek segítik a levegő felmelegítését.  

 

Az orrüregből a tisztított levegő a gégéhez jut, melynek fő 

feladata a hangképzés és izomból és porcokból (pajzs-, 

gyűrű- és kannaporc) épül fel, a legnagyobb porc itt a 

pajzsporc (ádámcsutka). A gégefedő feladata a nyeléskor a 

gége lezárása, ezáltal az étel nem a gégében, hanem a 

nyelőcsőben halad tovább. A gége üregben hangszalagok 

feszülnek ki a porcok között a gégére szinte merőlegesen. A 

kannaporc mozgása során a hangszalagok feszessége és a 

hangszalagok közötti rés mérete is változik, ezáltal alakul ki  

az emberi beszéd egyik fontos része, majd a hangképzésben továbbiakban a fogak, a nyelv és 

a száj- és orrüreg is szerepet játszik. Az emberek hangja egyedivé válik ezek tükrében.  

A levegő tovább haladva eléri a légcsövet (trachea), a légcsövet patkó alapú porcok borítják, 

mely biztosítja, hogy a légcső nem esik össze. A légcső vége kettéágazik a két főhörgőbe, 

majd a főhörgők hörgőkbe (bronchus) és hörgőcskékbe (bronchiolus) ágazódnak el, melyek 

végén a léghólyagocskák (alveolus) 

vannak.  

 

A kamaszkorban a fiúk 
hangja erőteljesebb 
változáson megy keresztül 
(mutálódnak) a hirtelen 
növekedésük miatt szemben 
a lányokkal. Nőknél a 
hangrés hossza 12 mm, míg 
a férfiaknál a hangszalagok 
hossza 25 mm is lehet. 
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A légcsövet és a hörgőket is belülről csillós légzőhám 

borítja, mely segíti a szennyeződések eltávolítását a 

légzőrendszerből (köpet, orrváladék formájában). A 

főhörgő a bal tüdőfélben kettő hörgőre oszlik, míg a 

jobb tüdőfélben 3 felé ágazik el, így bontja lebenyekre 

a tüdőt. A hörgőrendszer allergiás megbetegedése az 

asztma. A léghólyagocskák egyetlen sejtrétegből 

állnak, melyeket érhálózattal átszőtt légzőhám vesz 

körbe, ezen keresztül történik a gázcsere (körülbelül 1 

milliárd léghólyagocskánk van, melynek felülete 120 

négyzetméter).  

 

 
27. ábra Légzőrendszer (Forrás: Web 13-14) 

 

A légzés során a tüdő önmagától nem tud mozogni, a légzőizmok (rekeszizom és a bordaközi 

izmok) irányítják a tüdő mozgását. A mellüreg falát mellhártya fali savós hártya, a tüdő külső 

felszínét zsigeri savós hártya borítja, a két 

hártya között folyadék van, mely segíti a 

mellhártya lemezek elmozdulását légzés 

során. Belégzéskor levegő kerül a tüdőbe, 

ilyenkor a bordaközi izom megemeli a 

Az erős dohányosok esetén a 
léghólyagocskák fala 
egybeszakad és tüdőtágulást 
okoz, mely során a 
légzőfelszín csökken, így a 
dohányosok életvitele is 
változik, nem kaphat a 
szervezetük elég oxigént egy 
erőteljesebb fizikai 
megterhelés során. 
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bordákat és a rekeszizom összehúzódik, így adva helyet a 

beérkező levegőnek a tüdőben, kilélegzéskor ennek 

ellentettje történik, rekeszizom felfele türemkedik, a 

bordaközi izmok összezsugorodnak, így a levegőt 

kinyomják a tüdőből. Ezt a légzésszabályozást az agyban 

lévő nyúltvelőben elhelyezkedő légzőközpont irányítja. 

Ha nő a szén-dioxid szint a vérben, akkor szaporább lesz 

a légzés is.  

A gázcsere folyamán a tüdőben az oxigén és a szén-

dioxid a nyomáskülönbség hatására a biológiai 

membránokon átjut. A vörösvértestek nagy szerepet 

játszanak ebben, mivel a hemoglobinhoz kapcsolódik az 

oxigén, szén-dioxid a hem csoporton keresztül 

(vastartalmú porfirinváz).  

 

Az emlősök esetén a madarak légcseréje eltérő, mivel nagyobb intenzitású mozgást végeznek 

a repülés miatt és nincs rekeszizmuk. A légcsőből a levegő a hörgőkön (első, másod és 

harmadrendű) át a légzsákokba jut. A légzsákok egyúttal a madarak sűrűséget is csökkentik, 

ezáltal a repülés kevesebb energiát igényel. 

Belélegzéskor a levegő oxigén 
tartalma 21%, szén-dioxid tartalma 
0,03%, kilégzéskor már az oxigén 
mennyisége 16%-ra csökken, míg a 
szén-dioxidé 4%-ra nő. Ha a 
belélegzett levegőben a szén-
dioxid meghaladja a 10%-ot vagy 
az oxigén szint lecsökken 8%-ra 
életveszélyes lesz.  
Csecsemők esetén még az 
anyaméhben az anya véréből 
veszik fel az oxigént és adják le a 
szén-dioxidot, köldökzsinór 
elvágása után a szén-dioxid 
feldúsul, és a légzőközpont 
bekapcsol és elindul a csecsemők 
önálló légzése. 
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Feladatok 

 

1. Bőr felépítése és funkciója: Nevezze meg az A, B, C-vel jelzett bőrrétegeket! 

(Megoldás: 1) 

 
a, Hogyan változik a bekarikázott érszakasz vérellátása és mi játszódik le a 

hőszabályozás során, ha a környezeti hőmérséklet 35 °C fok fölé emelkedik? 

b, Melyik bőrrétegben található festékanyag? 

 
2. Igaz-hamis (2) 

1. A tüdőnek nincs saját izomszövete. 

2. Légzés során az orrüregben a levegőben lévő szilárd szemcsék kiválasztódnak. 

3. Légcsőben helyezkednek el a hangszalagok. 
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Emlősök létfenntartó szervrendszerei II. 
 

A különböző sejteket a vér látja el tápanyaggal és oxigénnel illetve ez is szállítja el a 

keletkező bomlástermékeket és a szén-dioxidot is. A szöveteket, szerveket vérerek hálózata 

szövi át és köti össze egymással. A vért állandó mozgásban a szív tartja, mely a keringési 

rendszerünk központja, a vérkeringés egy zárt pályán halad a testben. A vér (kb. 5 liter/felnőtt 

ember) kötőszövetek közé tartozik, egy speciális típusa mivel folyékony és alakos elemekből 

és a vérplazmából áll. A vérplazma vízben oldott ionokat, glükózt, aminosavakat, fehérjéket 

és szerves vegyületeket tartalmaz. A plazmában lévő fehérjék egyrésze az ozmotikus nyomás 

kialakításában játszik szerepet (albumin), egy másik része a kórokozók elleni védekezésben 

(immunglobulin) és emellett a fibrinogén fehérjék a véralvadásban töltenek be szerepet. A vér 

alakos elemei a vörösvértestek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék (28. ábra).  

A fehérvérsejtek (4-10 ezer/mm3) sejtmaggal rendelkeznek, osztódnak, a szervezet védekező 

rendszerének tagjai. Háromféle fehérvérsejtet különböztetünk meg:  

 falósejtek: granulocita (lebenyes sejtmagvú), monocita (nagy sejtméretű); 

vöröscsontvelőben képződnek;  

 nyiroksejtek: limfocita (kis sejtméretű); nyirokszervekben képződnek.  

A fehérvérsejtek méretüktől fogva képesek a hajszálerek falán átjutni és a szervezet bármely 

részén az „ellenséget” (antigén) felismerik, bekebelezik (endocitózis) és az enzimek 

segítségével felemésztik. A falósejtek el is pusztulnak az idegen anyag megsemmisítésének 

végére. 

Vérlemezkék (150-300 ezer/mm3) vöröscsontvelőben képződő sejtplazmatöredékek. Ha az 

érfalon sérülés keletkezik a vérlemezkék kitapadnak, majd a vérplazmában lévő fibrinogén 

kicsapódásából fibrin keletkezik, mely átszővi a sérült érfalhoz tapadt vérlemezkéket és végül 

teljesen lezárják a sérülést. 

Vörösvérsejtek a vérben legnagyobb 

mennyiségben előforduló sejtek (4-6 

millió/mm3), sejtmag nélküliek és a 

vöröscsontvelőben képződnek. (Míg a 

csontvelőben képződnek 3-5 napig, addig 
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sejtmagot tartalmaznak a vörösvérsejtek, de az érés során a sejtmagjuk elhal). Az érés során 

hemoglobin épül be, mely a gázcserében játszik szerepet. A hem csoporthoz az oxigén vagy 

szén-dioxid kapcsolódik és így szállítódik a szervezetben a tüdő és a szervek között. (A szén-

dioxid szénsav formájában szállítódik: vörösvértestben lévő enzimek hatására a szén-dioxid 

vízzel reagál és szénsav keletkezik, majd a tüdőhöz érve enzim tevékenység hatására újra 

szén-dioxiddá alakul és a légcsere folyamán a koncentrációs különbség folytán a kisebb szén-

dioxid tartalmú tér felé halad tovább és végül kilégzéssel a külvilágba kerül.) A 

vörösvérsejtek kb. 120 napig élnek, majd a lépben lebontódnak, egy részük epefesték anyag 

lesz, másik részük újra hemoglobin építőeleme lesz.  

 

 
28. ábra Vér sejtes elemei (Forrás: Web 15) 

 

A vérképzőrendszer betegségei közé tartozik a vérzékenység, vérszegénység és a 

fehérvérűség is. A vérzékenység (hemofília) során a véralvadási rendszer egyik tagja 

hiányzik, így a vérlepény képződési ideje meghosszabbodik vagy elmarad. Ha a véralvadási 

rendszer az átlagosnál gyorsabban működik, akkor trombózis fordulhat elő (vérrögképződés). 

A vörösvérsejtek számának csökkenésével vérszegénység (anémia) fordul elő a szervezetben. 

Ha a hemoglobin szerkezete nem megfelelő a vörösvérsejtek alakja sarló formájú lesz, ezt a 

betegséget sarlósejtes vérszegénységnek nevezzük. A fehérvérűség (leukémia) során a 

fehérvérsejtek túltermelődnek, nem 

működnek megfelelően és más vérsejtek 

képződését is gátolhatják. 
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A zárt vérkeringés központja a négyüregű szív két 

vérkörrel, melynek a részei a vénák, artériák és a 

hajszálerek (29. ábra). Az artériában (verőér, ütőér) a 

szív kamráiból a szervek felé áramlik a vér, míg a 

véna (gyűjtőér, visszér) a szív pitvaraiba vezető ér. 

Hajszálerek (kapillárisok) a kisartériákat és kisvénákat 

összekötő vékonyfalú ér.  

A szív a mellüregben található a test középvonalától balra helyezkedik el. A szív fala hármas 

szerkezetű: szívburok, szívizom, szívbelhártya. A szívnek megkülönböztetjük a jobb és bal 

oldalát, a billentyűk (vitorlás) pedig pitvarra és kamrára osztják fel a szívet. A vénák a 

vékonyabb falú, kevésbé izmos pitvarokba érkeznek: jobb pitvar-nagyvéna, bal pitvar-

tüdővéna. Az artériák az izmosabb, vastagabb falú kamrákból indulnak ki: jobb kamra-

tüdőartéria, a kisvérkör felé pumpálja a vért; bal kamra-főverőér (aorta), mely a nagyvérkör 

felé szállítja a vért. A szívkoszorúerek biztosítják a szív vérellátását. A szív összehúzódásai 

biztosítják az egyirányú véráramlást a nyomáskülönbségek kialakításával (nagyobb nyomású 

hely → a kisebb nyomású) és a billentyűkkel. A szívben a ciklusokat négy ütemre osztjuk: 

1. pitvarok izomzata elernyed, az üregek megtelnek vérrel, mely a vénákból érkezik, 

2. pitvarok összehúzódnak, nő a nyomás, a vitorlás billentyűk a nyomás hatására 

kinyílnak és a vér a pitvarból a kamrába áramlik,  

3. kamrák összehúzódnak, a vitorlás billentyűk zárnak, a zsebes billentyűk (kamra-artéria 

határán helyezkedik el) nyílnak és a vér az artériába áramlik, 

4. kamrák izomzata elernyed, a zsebes billentyűk zárnak. A két kamra azonos 

mennyiségű vért továbbít a kis (jobb kamra→ tüdő felé) és a nagy vérkörbe (bal 

kamra→ szervek/szövetek felé) minden összehúzódásnál. 

 

Érhálózat: aorta→ nagy artériák→ kis artériák→ kapillárisok ←kis vénák ←nagy vénák 

←fővéna. 

Az artériák és vénák fala nem átjárható, 

így az anyagcsere a kapillárisok pórusain 

keresztül történik meg. 

Szív körülbelül 300 g. 
Nyugalmi állapotban a szív 
70-70 cm3 vért továbbít 
mind a kis és mind a nagy 
vérkörbe. 
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Az AB0 vércsoportok kialakításában a vörösvértestek sejthártyáján lévő lipid természetű 

anyagok játszanak szerepet. A és B esetén A és B  jelű anyag található, míg a 0-s vércsoport 

esetén nincs ilyen anyag a sejthártyán, AB esetén mindkettő jelű anyag van. Az Rh csoport 

jelenti azt, hogy a vörösvértestek membránjában Rh jelzett fehérje található, ha nincs ilyen Rh 

fehérje, akkor az ember vére Rh-negatív. 

 

 
29. ábra Szív felépítése (1. véna, 2. tüdőartéria, 3. tüdővénák, 4., 12. vitorlás billentyűk, 5., 11. zsebes 

billentyűk, 6. bal kamra, 7. jobb kamra, 8. bal pitvar, 9. jobb pitvar, 10. aorta, 13. alsó fő gyűjtőér) 
és a kis és nagyvérkör ábrája (Forrás: Web 16) 

 
A vérkeringés esetén meg kell említeni a nyirokkeringést is. A nagyvérköri hajszálereken az 

artériához való kapcsolódásánál nagy a nyomás, így a hajszálerekből plazma préselődik ki 

(nagyméretű fehérjemolekuláktól mentes), melyből nyirok keletkezik. A nyirok 

kapillárisokon a nyirokerekbe jut majd onnan a nyirokcsomókon át a 

nyirokszervrendszerekbe. A vérkeringésből kiszivárgott plazma 90%-a jut vissza csak a 

vérkeringésbe, a vissza nem jutott nyirok felhalmozódik a szervezetben és ödémát okozhat. A 

mellrák egy áttétes nyirokcsomó. A nyirokkeringés egyik fő feladata a szövetközi folyadék 

visszajuttatása a vérkeringésbe. A nyirokcsomók a test hajlatainál és a szervek körül 

találhatóak. A vörös csontvelő és a 

csecsemőmirigy fő nyirokszervek. A 

vörös csontvelőben képződik a 

fehérvérsejtek őssejtje. Így a 
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nyirokrendszernek a szervezet védekezésében is fő feladata van. 

Immunitás 

A védekezés során a már említett fehérvérsejtek közül a granulociták és a monociták felfalják 

a sejteket. A limfociták (nyiroksejtek) specifikus immunválaszt váltanak ki, ezek antigén 

specifikusak (idegen anyag a szervezetben). Két alapvető típusa van: T-limfocita és B-

limfocita, az első a csecsemőmirigyben képződik, míg a második a nyirokcsomókban.  

A segítő T-limpfociták felismerik az antigéneket és aktiválják az ölő T-limfocitákat, melyek 

az idegen anyagot megsemmisítik a szervezetben (vírussal fertőzött sejtek, rákos sejtek, 

átültetett szöveti sejtek).  

A másik út, amin keresztül reagál a szervezet, mikor a B-limfociták felismerik az „idegent” a 

szervezetben és ellenanyagot (antitest) termelnek ellene, létrejön az antitest-antigén kapcsolat, 

melyet végül a falósejtek (granulocita, monocita) bekebeleznek és teljesen megsemmisítenek.  

 

Az immunrendszerünk esetén vannak memóriasejtek, 

melyek emlékeznek egy-egy idegenanyagra és gyorsan, 

hatékonyan fel tudnak lépni ellene. De egyes 

kórokozókkal szemben ez a memória nem tud hatásos 

lenni, mivel a kórokozók (vírus) igen változékonyak 

lehetnek. Immunitás lehet természetes: aktív: antigén 

indukált, passzív: anyatejen át vagy magzati korban 

szerzett; mesterséges: aktív: oltással bejutatott gyengített 

vagy inaktív korokozó, passzív: antitest bejuttatás. 

Az allergia is egyfajta immunitással összefüggő betegség, mely során a szervezetbe 

ártalmatlan antigén kerül, mely ellen a szervezetünk immunreakciót indít meg. 

Autoimmun betegség során az immunrendszer saját anyaga ellen lép fel válaszreakciókkal. 

HIV fertőzés: humán immunhiányos 
vírus: vérben ill. testváladékban 
képes fertőzőképes maradni. A 
szervezetbe jutás során a T-
limfocitába juttatja az 
örökítőanyagát, mely átíródik a T-
sejtre és elpusztítja azokat. Ez a 
vírus okozza az AIDS betegséget 
(szerzett immunhiányos betegség). 
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Feladatok 

 

1. Melyik fogalom tartozik a meghatározáshoz? (Megoldás: 1) 

Albumin, antigén, antitest, aorta, fehérvérsejtek, granulocita, kapilláris, T-B limfocita, 

vérlemezkék, véna 

1. A falukon keresztül történik az anyagcsere a szövetek és a vér között.  

2. A véralvadásban van szerepe.  

3. Az immunitásban játszanak szerepet.  

4. A szív pitvaraiba vezető ér.  

5. A szív kamráiból a szervek felé vezető ér.  

6. Idegen anyagként ismeri fel a szervezet. 

7. Nyiroksejtek két alapvető típusa. 

8. Az ozmotikus nyomás kialakításában szerepet játszó fehérje a vérplazmában. 

9. Az immunitás során mesterséges úton történő passzív eljárás során, ezt oltják 

be a szervezetbe. 

10. Lebenyes sejtmaggal rendelkező vér alakos eleme. 

 

2. Igaz-hamis (2) 

1. A nagy vérkör a tüdő-szív közötti kör. 

2. A kamra és a pitvar között a vitorlás billentyű helyezkedik el. 

3. A vérbe vissza nem jutott nyirok ödémát okozhat. 

4. Hemoglobin központi vázában réz ion található. 

5. Vér egy speciális kötőszövet. 

6. A falósejtek az idegenanyagot bekebelezik és megsemmisítik, majd ezután 

képesek új idegen anyagok elpusztítására. 
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Az emlősök létfenntartó szervrendszerei III. 

Táplálkozás szervrendszerei 

A tápanyagokat a táplálkozással visszük be a szervezetünkbe, hogy a szervezetünket 

felépítsük, működtessük és energiával lássuk el. A táplálkozás során a szervetlen tápanyag a 

víz és az ásványi anyagok, míg a szervesek közé a fehérjék, zsírok, szénhidrátok tartoznak. A 

táplálkozásunk során a bevitt táplálék elsőnek a fogak által felaprítódik, majd az 

emésztőenzimek hatására az emésztés során építőegységeire bomlik szét a tápanyag. Az 

építőelemeire bomlott tápanyagok a bélben felszívódnak és ezáltal a keringési rendszerbe 

jutnak, ahol felhasználódnak. A fel nem szívódott illetve emésztetlen tápanyagok 

salakanyagként távoznak a szervezetből. 

 

A tápcsatorna részei: előbél, középbél, 

utóbél (30. ábra). A tápcsatorna 

jellemzője, hogy a szájüreg kivételével az 

összes többi esetén izom található a 

falban, mely perisztaltikus mozgással 

segíti a táplálék haladását a szervezetben 

(bélcső fokozatosan beszűkül és így 

juttatja előrébb az ételt a tápcsatornában). 

 

 

 

 
30. ábra Tápcsatorna felépítése (Forrás: Mariana 

Ruiz, fordította: Németh László) 

 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

75 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

A táplálék elsőnek az előbélbe kerül, melynek a részei a szájüreg, garat, nyelőcső és a 

gyomor, ezen a részen a táplálék felaprózódik. A szájüregben a fogak segítségével 

megtörténik a fizikai aprítódás, kialakul az ízérzet és a falat síkosítása is a nyál által (mucin 

fehérje síkosít; a nyálamiláz bontja a keményítőt és a glikogént maltózra, a nyálnak 

baktericid24 hatása is van). A nyelés megindításában a harántcsíkolt izomból álló nyelvnek 

van szerepe, mely felelős emellett az íz érzékeléséért is. A felaprított tápanyag a garatba kerül, 

onnan a kb. 25 cm-es nyelőcsőbe (a gégefedő záródik, így nem a légcsőbe kerül az 

élelmiszer), majd az előbél utolsó részéhez ér a tápanyag a gyomorhoz.  

A gyomorban tárolódik a táplálék, ahonnan folyamatosan 

továbbítódik a középbélbe. A fehérjék bontása is megtörténik a 

pepszin enzim segítségével. A pepszin savas közegben aktiválódik 

pepszinogénből. A gyomornedvben a pepszin mellett még nyálka is 

található, mely védi a gyomrot a megemésztődéstől; és sósav is van a 

gyomornedvben, mely kialakítja a 2 pH-t, ezáltal a fehérjék 

denaturálódnak, így könnyebben emésztődnek és a 

mikroorganizmusok nagy többsége is elpusztul ezen a pH értéken. A 

gyomorban általában a víz, alkohol, sók és a gyógyszerek szívódnak 

fel. A gyomor falában simaizom réteg található, mely az 

izommozgás következtében keveri a tápanyagot a gyomornedvvel és 

továbbítja tovább a vékonybélbe. 

A táplálék a középbélbe érkezik, mely a vékonybél (három része van: patkó-, éh- és 

csípőbél). A vékonybél hossza 5-6 méter és körülbelül 2-3 cm átmérőjű, feladata az emésztés 

és a felszívás, a felszívást elősegíti, hogy bélbolyhok találhatók a belső felületen, melyeken 

mikrobolyhok vannak, ezzel is növelve a felszívó felületet. A patkóbélbe vezetődik az 

emésztőmirigyek váladéka (lúgosak) (hasnyálmirigyből a hasnyál, májból az epe).  

 

Az epehólyagból az epe kikerül, ha 

tápanyag kerül a középbélbe, az epében 

lévő epesavak a zsírok bontásában 

                                                 
24 baktericid: baktériumölő hatás 

Gyomornedv és a 
nyáltermelés is 
reflex folyamat, 
melyet az illat, 
ízérzékelés, látvány 
indít el. 
Gyomornedv 
termelést serkenti a 
gasztrin hormon 
(gyomor hormonja).  
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vesznek részt, azáltal, hogy a zsírcseppekhez tapadnak, így 

megakadályozzák a nagyobb zsírcseppek képződését. Így az 

apróbb zsírcseppet az emésztőenzimek (lipáz) gyorsabban 

tudják bontani.  

A hasnyálban lévő enzimek a többi tápanyagot bontják, mint az eddigi tápcsatornában 

jelenlévő amiláz, mely a keményítőt bontja, emellett a tripszin és kemotripszin a fehérjéket 

bontja, nukleáz a nukleinsavakat hidrolizálja és a már említett lipáz a zsírokat bontja. De 

egyéb enzimek is találhatók még, mint a maltáz (maltózt bont), laktáz (laktózt bont), 

szacharáz (répacukor bontása). Emellett termelődik még vékonybélnedv is, mely a 

béltartalom hígításáért felelős. A felszívás során a felszívóhámon keresztül a víz passzív 

transzporttal, míg a többi aktív transzporttal kerül a hajszálerekbe. A zsírok a 

nyirokkeringésen keresztül kerülnek a vérbe, míg a többi tápanyag a májon keresztül.  

 

A máj a legnagyobb mirigyes szervünk, a méregtelenítésben vesz részt, a méreganyagokat 

hatástalanítja, hogy ne szívódjanak fel vagy csak kis mértékben jussanak a szervekbe. 

Lebenyes szerv, két lebenyből áll, mely lebenykékből tevődik össze (31. ábra). Emellett a 

vércukorszint szabályozásában is szerepe van (glikogénként tárolja, majd glükózként juttattja 

a véráramba), az aminosavak feldolgozásában, fehérjeszintézisben (albumin, fibrin-vérplazma 

fehérjéi) és az aminosavak nitrogén tartalma a karbamidba épül, mely a vesébe kerül a 

vérkeringés által, onnan pedig a külvilágba. 

 

Epe zöldes-barna színű az 
epefesték miatt, melyek a 
hemoglobin lebontási 
termékei. 
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31. ábra Máj felépítése (Forrás: ELTE, Élettan, tápcsatorna előadás) 

 

Utóbélbe kerülnek a vékonybélből az emészthetetlen anyagok, a víz és az ásványi anyagok. 

Az utóbél 3 része: vastagbél, vakbél és a végbél. A vastagbélben már nincsenek bélbolyhok és 

nincs enzimes bontás sem, itt a víz és ionok felszívódása történik meg és végül itt alakul ki a 

széklet. A vastagbélben számos baktérium található, melyek szimbiózisban élnek a 

szervezettel, B és K vitamint termelnek, az életfolyamataikhoz a növényi rostokat, megmaradt 

egyéb szerves anyagot használják fel; az epefestéket bontják (bilirubin), mely festi a székletet. 

A vakbél vakon végződő szerv (nyirokszerv). Végül a végbél feladata a széklet kiürítése a 

szervezetből, melynek nyílásánál záróizom van, melynek működése akaratlagos lesz 2-3. 

életévtől kezdve. 

 

Kiválasztás szervrendszer 

A szervezetben megfelelő együttműködés alakul ki a szervek között, ez a szervezett működés 

a homeosztázis. Ezáltal a belső egyensúly fenntartásának egyik része a kiválasztás is, azaz a 

káros anyagok eltávolítása a szervezetből. 

Ez az agyagok vizes oldatokban kerülnek 

kiválasztásra, azaz a vizelet formájában. 

A vizelet a vesében keletkezik és a 

húgyutakon keresztül távozik a 
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szervezetből. A vese bab alakú, páros szerv, melynek a működési egysége a nefron (több mint 

1 millió van belőle/vese). A nefron vesetestecskéből (hajszálér gomolyag és Bowman-tok), 

érhálózatból, kanyarulatos csatornából áll (32. ábra). A vesetestecskében a vérplazmából 

szűrlet képződik, mely elvezetődik az elvezetőcsatornákba, végül a gyűjtőcsatornában alakul 

ki a végleges vizelet összetétele.  

 
32. ábra Nefron felépítése és érrendszere (Forrás: Web 17) 

 

A vesében visszaszívás is történik, a még hasznos 

ionok visszaszívódnak a szervezetbe az 

elvezetőcsatornák falain keresztül (pl. nátrium, kalcium 

ionok). A glükóz is visszaszívódik, de ha a 

vércukorszint meghaladja a felső határt, nem képes 

mind visszaszívódni és a vizeletben glükóz marad → 

magas vércukorszinttel rendelkező betegek vizeletéből 

glükóz mutatható ki. A vizelet a veséből a húgyutakba 

kerül: húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső.  

A húgyhólyag izmos szerv, ha megtelítődik, vizelési ingert kelt (300-350 ml a befogadó 

térfogata) és a simaizom összehúzódik a 

záróizom elernyed és a vizelet a húgycsőn 

keresztül a külvilágba távozik. 

 

7 mm 

A vesemedencébe néha kisebb-
nagyobb méretű szilárd kristályok 
válhatnak ki (vesekő), melyek 
kisebb méretben kiürülnek, de a 
nagyobbak elakadhatnak a 
húgyutakban és görcsös fájdalmat 
okozhatnak.  
 

2 mm 
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Feladatok 

 

1. Egészítse ki a táblázatot! (Megoldás: 1) 

Emésztőnedv Termelődés helye Enzimtartalma 

Nyál   
 Gyomor mirigysejtjei  
 Hasnyálmirigy külső 

elválasztású sejtjei 
 

Epe   
 

2. Írja a megfelelő számokat a megfelelő halmazba! (2) 

1. A szájüregben is történik. 

2. A gyomornedvben a pepszin enzim végzi. 

3. Az epe aktiválja a folyamathoz szükséges enzimeket. 

4. Észterkötések felbontását jelenti. 

5. Folyamatát enzimek katalizálják. 

6. Hasnyál emésztőenzimjei hatására a vékonybélben megy végbe. 

 
 

 

 

  

Szénhidrátok emésztése 

Zsírok emésztése Fehérjék emésztése 
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Megoldás 
Biológiai alapok 

1. Protoplazma: élő anyag, mely létezik, és rendezett vegyületrendszert alkot, mely 

csak így rendezett formában képes életjelenséget mutatni. 

2. Mit értünk fehérjék elsődleges szerkezetén? Aminosavak sorrendje. 

3. Mik a biológiai hatóanyagok? Más sejtekre ható biológiai anyagok, pl: hormonok, 

ópium, illóolajok. 

4. Mi a fehérje és milyen funkciót tölt be a szervezetben? Szervezet éptőelemei és 

működési elemei is. A fehérjék aminosavakból épülnek fel, melyek között 

peptidkötés (amino és karboxil csoport között: –NH–CO–) kötés jön létre és 

egyetlen el nem ágazó peptidláncot hoznak létre. Funkciók: szerkezet kialakítás, 

enzimek és folyamatok szabályozása. 

5. Mi a lipid és milyen funkciót tölt be a szervezetben? Olyan különböző felépítésű 

és funkciójú hidrofób anyagok, melyek apoláros oldószerekben jól, vízben alig 

oldódnak. Funkció: másodlagos energiaforrás, szerkezeti alkotórészek, színanyag 

is. 

6. Mi a szénhidrát és milyen funkciót tölt be a szervezetben? Szénből, hidrogénből 

és oxigénből épülnek fel. A szervezet számára tápanyagot szolgáltatnak, ezáltal 

energiaforrásként használja a szervezet; és szerkezet felépítésben is részt vesznek. 

7. Nukleinsavak milyen biológiai funkciót töltenek be? A nukleinsavak határozzák 

meg főleg az élőszervezet tulajdonságait (örökítés, fehérjeszintézis). 

 

Rendszertan 

1. Mi a különbség a prokarióta és eukarióta szervezetek között? Fő különbség: az 

eukarióta szervezetek valódi sejtmaggal rendelkeznek, tehát a sejtmag 

sejthártyával van körül 

határolva (prokarióták esetén 

nincs külön elhatárolva). 
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2. Mit jelent a faj? Közös leszármazású (élő szervezetek), külső és belső felépítésük 

megegyezik és szaporodási közösségben élnek. 

 

Sejtes szerveződés 

1. Feladat: sejtmagvacska, sejtmag, lizoszóma, sima felületű endoplazmatikus 

retikulum, Golgi-készülék, durva felszínű endoplazmatikus retikulum, (riboszóma), 

citoplazma, plazmamembrán, mitokondrium, (citoszkeleton), centriolum, 

(kromatin)  

2. Feladat: sejtmag/kloroplasztisz/pórus/sejtmembrán-sejfal/Golgi-készülék/ER 

 

Anyagcsere folyamatok 

1. Feladat: A, C, B, B, D, C, A 

2. Feladat: B, A, B, B, A, A, B 

3. Feladat: biológiai oxidáció, erjedés, glükóz, víz, etanol, citoplazma, mitokondrium, 

a terminális oxidáció, máj, vese 

4. Feladat: tejsav; 2 ATP; citoplazma 

        víz és szén-dioxid; 38 ATP; sejtplazma+mitokondrium 

5. Feladat: piroszőlősav, glükóz; sejtplazma 

                      acetil-CoA, szén-dioxid; mitokondrium 

               ATP; víz 

               etil-alkohol, tejsav; anaerob 

Sejtosztódás 

1. Feladat: C, B, D, E, A 

2. Feladat: crossing-over 

 

Növények általános felépítése 

1. Feladat: A: egyszikű növény, 

mivel az edénynyalábok 

szórtan helyezkednek el és zárt 

állapotban; B: kétszikű növény 
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szára, mivel az edénynyalábok egyenletesen helyezkednek el és kambium réteg is 

található; C: bőrszövet; D: háncsrész, E: kambium, F: farész, G: alapszövet 

2. Feladat: 1-C, 2-G, 3-C, 4-D, 5-G, 6-F, 7-E, 8-F, 9-D, 10-G 

 

Állati szövetek 

1. Feladat: A- laza rostos kötőszövet, B- tömött rostos kötőszövet, C- csontszövet, D- 

zsírszövet, E- porcszövet, F- vérszövet, F1- fehérvérsejt, F2- vörösvértest 

a) kérdés: kötőszöveti rostok elhelyezkedése, A: esetén szabálytalan, lazán 

helyezkedik el, B: esetén szorosan egymás mellett, szabályos lefutásban, 

ellenállók a húzóerőknek. A: a szabad helyeket tölti ki, más szerveket is rögzít, 

míg a B: a csontot és az izmot köti össze. 

b) kérdés: C-vel jelölt szövet a gerincesek vázának felépítésében vesz részt, D-vel 

jelölt szövet az energiaraktározás, védelem és a hőszigetelés. 

c) kérdés: Az E-vel jelölt szövetben nincs érhálózat, így a táplálása a 

környezetből történik, emiatt nehéz a regenerálódása. 

2. Feladat: A- sima izomszövet, B- szívizomszövet, C- harántcsíkolt izomszövet. A 

sima izomszövet csak lassú mozgásra képes, nem fáradékony, a harántcsíkolt 

izomszövet gyors mozgásra képes és fáradékony, míg a szívizomszövet mind lassú 

és gyors mozgásra képes és sosem fárad el. A simaizomszövet és a szívizom 

akaratunktól függetlenül működik. 

 

Emlősök létfenntartó szervrendszerei I. 

1. Feladat: A: felhám, B: irharéteg, C: bőralja 

a, Az érhálózat kitágul, a hőszabályozás során hőt ad le. 

b, Felhám rétegben (melanin). 

2. Feladat: I, I, H 
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Emlősök létfenntartó szervrendszerei II. 

1. Feladat: Kapilláris, vérlemezkék, fehérvérsejtek, véna, aorta, Antigén, T-B 

limfocita, albumin, antitest, granulocita 

2. Feladat: H, I, I, H, I, H 

 

Emlősök létfenntartó szervrendszerei III. 

1. Feladat:  

nyálmirigyek, amiláz; 

gyomornedv, pepszin; 

hasnyál; amiláz, tripszin, lipáz; 

májsejtek, nincs. 

2. Feladat: 

 
 

 

  

Szénhidrátok emésztése 

Zsírok emésztése Fehérjék emésztése 

5, 6 

2 3, 4, 

1 
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